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“Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin  
artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da 

yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli 

Sərəncamının həyata keçirilməsinə dair 
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Sıra 

№-si 

İndikatorlar 

Mövcud 
vəziyyət 

(2016-cı il 
hesabatla-

rı üzrə ) 

Metodologiya Görüləcək tədbirlər 

Əhatə edildiyi 
mövcud 

normativ hüquqi 
aktlar, sənədlər/ 
Qanunvericilikd
ə tələb olunan 

müvafiq 
dəyişiklik 

İcra 
müddəti 

İcra orqanları 
Gözlənilən 
nəticələr 

1. Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı 

1.1. Doing Business Hesabatı üzrə 

1.1.1. Kreditlərin 
alınması 

118-ci 
yer, 

40 bal 

      

1.1.1.1. Hüquqi norma 
indeksi  
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Qanunvericiliyə 
istinadən 
kreditorların və 
borcalanların 
hüquqlarının 
təminatı 
hesablanır (0-12 
ballıq indeks ilə) 

1. Daşınar əmlak üzərində yüklülüyün 
yaranması, üçüncü şəxslər üçün 
yüklülük barədə məlumatların əldə 
olunmasının açıqlığı, daşınar əmlaka 
tutma yönəldilməsi (realizəsi) ilə bağlı 
vahid yanaşmanı (girov, lizinq, 
faktorinq və digər bütün münasibətlər 
üzrə eyni prosedur) əks etdirən 
qanunvericilik aktlarının işlənməsi 

2. Daşınar əmlakın hər hansı 
kateqoriyasının (məsələn, 
avadanlığın) yüklülük verənin 
(borclunun) sahibliyində qalmaqla 
müqavilədə və reyestrdə ümumi 
formada təsvirinə icazə verilməsi 

3. Gələcəkdə əldə olunacaq əmlakın 
yüklü edilməsinə icazə verilməsi və 
yüklülüyün bəhərə, məhsula, habelə 
daşınar əmlakın əvəzlənməsi halında 
yeni daşınar əmlaka da avtomatik 
şamil olunması tədbirlərinin 
müəyyənləşdirilməsi 

4. Əsas öhdəliyin ümumi formada 
təsvirinə, bütün növ öhdəliklərin təmin 
olunmasına və yüklülük 

Daşınar 
əmlakın 
yüklülüyü 
haqqında 
qanun; 

Daşınar 
əmlakın 
yüklülüyü 
reyestrinin 
aparılması 
qaydasının 
hazırlanması; 

Mülki Məcəllə; 

Vergi Məcəlləsi; 

Gömrük 
Məcəlləsi; 

“Müflisləşmə və 
iflas haqqında” 
Qanun; 

“Banklar 
haqqında” 
Qanunda 
dəyişiklik; 

“İpoteka 

2017 Azərbaycan 
Respublikası 
Prezidentinin 
Administrasiyası, 

Nazirlər Kabineti 

Ədliyyə Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət Palatası,  
Dövlət Gömrük 
Komitəsi,  

Vergilər Nazirliyi, 

Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

Yüklülük 
mexanizminin 
təkmilləşdirilməsi 
nəticəsində 
əməliyyatların 
sayının artması 
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müqaviləsində əsas öhdəliyin 
maksimal ölçüsünün göstərilməsinin 
mümkünlüyünə icazə verilməsi 

5. Fiziki və hüquqi şəxslər üçün şəffaf 
və əlçatan olan, bütün ölkəni və bütün 
aktivləri əhatə edən, habelə yüklülük 
verənin (borclunun) identifikasiyası ilə 
əlaqələndirilən onlayn reyestrin 
yaradılması və fəaliyyətinin təmin 
edilməsi 

6. Reyestrin bildiriş əsasında 
yüklülüyü qeydə alması (elektron 
bildirişin qeydə alınması formasında 
və sənədləri özündə toplamadan) və 
yüklülüyün bütün növlərini əhatə 
etməsi 

7. Reyestrin maraqlı üçüncü şəxs 
tərəfindən yeni yüklülüyün onlayn 
formada qeydə alınmasına, mövcud 
yüklülüklərdə dəyişiklik edilməsinə və 
onlara xitam verilməsinə, habelə 
axtarış aparılmasına imkan verməsi 

8. Yüklülük müqaviləsinin bağlanması 
zamanı daşınar əmlaka tutma 
yönəldilməsinin məhkəmədənkənar 
qaydasına icazə verilməsi, yüklülük 
sahibinin (kreditorun) daşınar əmlakı 
dövlət və ya özəl hərracda satmasına, 
habelə borc əvəzində daşınar əmlakı 
mülkiyyətinə götürməsinə icazə 
verilməsi 

haqqında” 
Qanunda 
dəyişiklik; 

“Daşınmaz 
əmlakın dövlət 
reyestri 
haqqında” 
Qanun 

1.1.1.2. Kredit 
məlumatları-
nın dərinliyi 
indeksi 

6 Kredit büroları 
və kredit 
reyestrləri 
paylanan 
məlumatların 
əlçatanlığını 
hesablayırlar (0-
8 ballıq indeks 
ilə) 

 

1. “Kredit büroları haqqında” Qanun 
çərçivəsində Azərbaycanda özəl 
kredit bürosunun yaradılması 
prosesinə dəstəyin gücləndirilməsi 

2. Yaradılacaq kredit bürosunun 
məlumat bazasına pərakəndə ticarət 
və kommunal xidmət müəssisələrinin 
məlumatlarının inteqrasiyasının təmin 
edilməsi 

3. Yeni özəl kredit bürosunda 

 2017-
2018 

Nazirlər Kabineti, 

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət Palatası, 
Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi  

İlk özəl kredit 
bürolarının təşkili 
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 borcluların məlumatları əsasında 
onların kredit reytinqinin 
hesablanması üzrə potensialın 
yaradılmasına dəstək 

1.2. Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı üzrə 

1.2.1. Maliyyə 
bazarlarının 
inkişafı 

97-ci yer, 

3.5 bal 
      

1.2.1.1. Biznesin 
ehtiyaclarını 
ödəyən 
maliyyə 
xidmətlərinin 
olması 

51-ci yer, 

4.5 bal 

Özəl sektora 
verilən 
kreditlər:  

özəl sektora 
verilən 
kreditlərin 
ÜDM-ə nisbəti;  

Maliyyə 
sektorunun 
xidmətləri:  

maliyyə 
sektoru 
xidmətlərinin  
biznes 
ehtiyaclarını nə 
dərəcədə 
qarşılaması (1-
ən az, 7-ən 
çox, sorğu 
əsasında). 

1. Bank sisteminin kapitallaşdırılması 
və likvidliyin təmin edilməsi 

2. Fəaliyyətə xitam verilməsi və 
müflisləşmə məsələlərinin həlli 
sahəsində islahatlar aparılması  

3. Azərbaycanda lizinq və alternativ 
maliyyə alətləri (forvard, fyuçers, 
opsion, svop, faktorinq və s.) 
bazarının inkişaf etdirilməsi ilə KOS 
subyektlərinin maliyyəyə çıxışının 
asanlaşdırılması  

 

Azərbaycan 
Respublikasınd
a maliyyə 
xidmətlərinin 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 1 və 3);  

Azərbaycan 
Respublikasınd
a kiçik və orta 
sahibkarlıq 
səviyyəsində 
istehlak 
mallarının 
istehsalına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 2) 

2017-
2020 

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası, 
Maliyyə Nazirliyi, 
Mərkəzi Bank, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 
Əmanətlərin 
Sığortalanması 
Fondu, Təhsil 
Nazirliyi, 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

Maliyyə dərinliyinin 
(kreditlərin qeyri-
neft ÜDM-ə 
nisbətinin) 60 faiz 
təşkil etməsi 

1.2.1.2. Maliyyə 
xidmətlərinin  
əlçatanlığı 

52-ci yer, 

4 bal 

Maliyyə 
xidmətlərinin 
dəyərinin  
biznes 
fəaliyyətini 
məhdudlaşdır-
ma səviyyəsi (1-
ən çox, 7-ən az, 
sorğu 
əsasında). 

1. Maliyyə xidmətləri inklüzivliyinin 
gücləndirilməsi 

2. KOS subyektləri ilə bağlı kreditlərə 
zəmanət fondunun yaradılması  

3. Əmlak məsələləri üzrə fəaliyyətin 
təkmilləşdirilməsi və maliyyə 
əlçatanlığının artırılması 

Azərbaycan 
Respublikasınd
a maliyyə 
xidmətlərinin 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 1 və 3);  

Azərbaycan 
Respublikasınd
a kiçik və orta 
sahibkarlıq 

2017-
2020 

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası, 
Mərkəzi Bank, 
Maliyyə Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,        
Əmanətlərin 
Sığortalanması 
Fondu, Təhsil 
Nazirliyi, 

Maliyyə dərinliyinin 
(kreditlərin qeyri-
neft ÜDM-ə 
nisbətinin) 60 faiz 
təşkil etməsi 
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səviyyəsində 
istehlak 
mallarının 
istehsalına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 2) 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

1.2.1.3. Yerli səhm 
bazarı ilə 
maliyyələşmə 
imkanları 

84-cü yer, 

3.4 bal 

Səhm bazarı 
vasitəsilə 
maliyyələşmə: 

şirkətlərin 
səhm və 
istiqraz 
vasitəsilə 
maliyyə 
vəsaitlərini cəlb 
etməsi (1-ən 
aşağı, 7-ən 
yüksək); 

Listinqə daxil 
olan şirkətlər 
üzrə 
kapitalizasiya:  

listinqə daxil 
olan şirkətlərin 
ümumi 
dəyərinin  
ÜDM-ə nisbəti. 
Ümumi dəyər 
dövriyyədə 
olan səhm 
sayının səhmin 
dəyərinə 
vurulması yolu 
ilə 
hesablanmış-
dır. Bu 
göstərici səhm 
bazarının 
dərinliyini 
ölçür; 

 

1. Emitentlər və maliyyə vasitəçiləri 
üçün əlverişli mühitin yaradılması 

2. İnvestorların maliyyə bazarlarına 
çıxış imkanlarının artırılması 

3. Banklararası pul bazarında 
aktivliyin artırılması 

Azərbaycan 
Respublikasında 
maliyyə 
xidmətlərinin 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 2) 

2017-
2020 

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası, 
Vergilər 
Nazirliyi,   
Ədliyyə Nazirliyi, 
Mərkəzi Bank, 
Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

2020-ci ildə real 
ÜDM-ə 125 milyon 
manat həcmində 
təsir; 

2020-ci ilədək 
mühüm 
sektorlardan əlavə 
5 şirkətin fond 
birjasında listinqə 
çıxması 
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Korporativ 
istiqrazların 
buraxılması: 

emissiya 
olunan yeni 
korporativ 
istiqrazların 
ÜDM-ə nisbəti. 
Bu göstərici 
ancaq özəl 
sektor 
tərəfindən 
buraxılan 
istiqrazları 
nəzərdə tutur 
(maliyyə 
holdinqləri və 
sığorta 
şirkətləri istisna 
olmaqla) və 
istiqraz 
bazarının 
dərinliyini 
ölçür. 

1.2.1.4. Kreditlərin 
əlçatanlığı 

101-ci 
yer, 

3.3 bal 

Kommersiya 
banklarının 
filialları:  

hər 100.000 
nəfərə düşən 
filial sayı; 

Bank hesabı 
olan əhalinin 
payı:  

bank hesabı 
olanların 
yetkinlik yaşına 
çatmış (15 
yaşdan yuxarı) 
əhalinin sayına 
nisbəti əhalinin 
maliyyəyə 
çıxışını 

1. Maliyyə sektorunda çalışan 
mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının 
təkmilləşdirilməsi 

2. Yerli istehlakçıların maliyyə 
savadlılığının genişləndirilməsi və 
hüquqlarının müdafiəsi işlərinin 
gücləndirilməsi 

3. Maliyyə sektorunda qeyri-işlək 
aktivlərin restrukturizasiya planının 
hazırlanması 

 

Azərbaycan 
Respublikasınd
a maliyyə 
xidmətlərinin 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 1 və 5); 

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası 
tərəfindən 
Beynəlxalq 
Maliyyə 
Korporasiyasını
n dəstəyi ilə 
hazırlanmış 

2017-
2020 

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası, 
Mərkəzi Bank, 
Maliyyə Nazirliyi 
Əmanətlərin 
Sığortalanması 
Fondu  

Maliyyə dərinliyinin 
(kreditlərin qeyri-
neft ÜDM-ə 
nisbətinin) 60 faiz 
təşkil etməsi 
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göstərir; 

Kreditin əldə 
edilməsinin 
asanlığı:  

biznes üçün 
bank kreditinin 
alınmasının 
asanlığı (1-çox 
çətin, 7-çox 
asan, sorğu 
əsasında). 

Daşınar əmlakın 
yüklülüyü 
haqqında qanun 

1.2.1.5. Vençur 
kapitalı  
maliyyələş-
məsinin 
mümkünlüyü 

48-ci yer, 

3.1 bal 

KOS 
subyektlərinin 
maliyyələşdi-
rilməsi: 

sahibkarlıq 
subyektlərinin 
maliyyə 
sektoruna 
çıxışı (1-çox 
aşağı, 7-çox 
yüksək, sorğu 
əsasında); 

Riskli 
layihələrin 
maliyyələşmə 
imkanları:  

innovativ, lakin 
riskli layihələrin 
(startap) 
maliyyələşmə-
sinin 
mümkünlüyü 
(1-çox çətin, 7-
çox asan, 
sorğu 
əsasında). 

1. Fəaliyyətə xitam verilməsi və 
müflisləşmə məsələlərinin həlli 
sahəsində islahatların aparılması 

2. KOS subyektləri ilə bağlı kreditlərə 
zəmanət fondunun yaradılması  

3. Əmlak məsələləri üzrə fəaliyyətin 
təkmilləşdirilməsi və maliyyə 
əlçatanlığının artırılması 

4. KOS subyektlərinin beynəlxalq 
ticarət əməliyyatları üçün maliyyə 
xidmətlərinin genişləndirilməsi və 
birbaşa xarici investisiyaların təşviqi  

 

Azərbaycan 
Respublikasında 
kiçik və orta 
sahibkarlıq 
səviyyəsində 
istehlak 
mallarının 
istehsalına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 2 və 3) 

2017-
2020 

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası, 
Mərkəzi Bank, 
Maliyyə Nazirliyi, 
Əmanətlərin 
Sığortalanması 
Fondu, Ədliyyə 
Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, Təhsil 
Nazirliyi, 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

2020-ci ilədək 
maliyyə xidməti ilə 
təminatın 
yaxşılaşdırılması; 

2020-ci ilədək il 
ərzində ən azı 25 
startap layihəsinin 
başlanması 

1.2.1.6. Bankların 
dayanıqlılığı 

98-ci yer, 

4.3 bal 

Bankların 
dayanıqlılığı:  

(1-ən aşağı - 
bankların 

1. Kredit məlumatlarının mübadiləsi 
sisteminin təkmilləşdirilməsi 

2. Hüquqi çərçivəyə yenidən 
baxılması, məhkəmə qərarlarının  

Azərbaycan 
Respublikasında 
maliyyə 
xidmətlərinin 

2017-
2018 

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası,  

Bank sektorunun 
gəlirliliyinin 2015-ci 
ilə nəzərən 7 faiz 
artması; 
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rekapitalizasi-
yasına ehtiyac 
var, 7-
bankların 
balansları 
sağlamdır, 
sorğu 
əsasında); 

Bankların 
qeyri-işlək 
kreditləri:  

vaxtı keçmiş 
kreditlərin 
ümumi kredit 
portfelində 
çəkisi (vaxtı 
keçmiş 
kreditlər 
ehtiyatlara 
ayırmalardan 
əvvəl). Bu 
göstərici bank 
sektorunun 
dayanıqlılığını 
göstərir; 

Kredit fərqi:  

özəl sektora 
verilmiş 
kreditlərin 
ÜDM-ə nisbəti 
və eyni 
göstəricinin 20 
illik trendlə 
fərqi. Bu 
göstərici 
maliyyə 
dayanıqsızlılı-
ğının 
yaranmasını 
göstərir; 

Bankların 
likvidlik əmsalı:  

icrası proseslərinin sürətləndirilməsi 

3. Bankların daha sağlam risk 
idarəetməsinin təmin edilməsi  

4. Maliyyə xidmətləri sektorunda 
konsolidasiya edilmiş riskəsaslı 
nəzarət modelinin tətbiqi  

5. Bankların rəqəmsal 
transformasiyasının sürətləndirilməsi 
üçün tənzimləmə mexanizminin 
təkmilləşdirilməsi 

6. Maliyyə xidmətləri sektorunda 
hesabatlılığın şəffaflığının artırılması 

7. Sığorta fəaliyyətini tənzimləmə və 
ona nəzarət mexanizminin 
gücləndirilməsi 

inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 1, 3, 4 və 
5)  

Mərkəzi Bank, 
Maliyyə Nazirliyi,  

Əmanətlərin 
Sığortalanması 
Fondu, Ədliyyə 
Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi 

qeyri-işlək kredit 
əmsalının 8 
faizədək 
azaldılması; 

 2020-ci ildə real 
ÜDM-ə 235 milyon 
manat təsirin olması 
(205 milyon manat 
birbaşa və 30 
milyon manat 
dolayı);  

2025-ci ilədək  
Basel III 
standartlarına tam 
keçid, həmçinin risk 
idarəetməsi üzrə 
bacarıqların 
artırılması. 
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bankların likvid 
aktivlərinin 
onların 
qısamüddətli 
borclarına və 
depozitlərinin 
cəminə nisbəti. 
Bank 
sektorunun 
likvidliyini 
göstərir; 

Requlyativ 
kapital 
adekvatlığı:  

bankların 
requlyativ 
kapitalının 
onların risklə 
ölçülmüş 
aktivlərinə 
nisbəti. Bank 
sektorunun 
dayanıqlılığını 
göstərir; 

Ən böyük 5 
bankın 
aktivlərinin 
ümumi 
aktivlərdə payı: 

ən böyük beş 
bankın 
aktivlərinin 
ümumi bank 
sektorunun 
aktivlərində 
payı. Bank 
sektorundakı 
təmərküzləş-
məni göstərir. 

1.2.1.7. Qiymətli 
kağızlar 
bazarının 

88-ci yer, 

4 bal 

Tənzimləyici 
orqanların 
maliyyə 

1. Emitentlər və maliyyə vasitəçiləri 
üçün əlverişli mühitin yaradılması 

2. İnvestorların maliyyə bazarlarına 

Azərbaycan 
Respublikasında 
maliyyə 

2017-
2018 

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 

2020-ci ilədək 
mühüm 
sektorlardan əlavə 
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tənzimlənməsi  sektorunun 
sabitliyini nə 
dərəcədə təmin 
etməsi (1- etmir, 
7-yüksək 
səviyyədə edir, 
sorğu 
əsasında). 

çıxış imkanlarının artırılması 

3. Banklararası pul bazarında 
aktivliyin artırılması 

xidmətlərinin 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 2) 

Palatası, 
Vergilər 
Nazirliyi,  

Ədliyyə Nazirliyi, 
Mərkəzi Bank, 
Maliyyə Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 
Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi  

5 şirkətin fond 
birjasında listinqə 
çıxması 

1.2.1.8. Hüquqi norma 
indeksi  

108-ci 
yer, 

2 bal 

Kredit 
məlumatlarının 
dərinliyi:  

kredit 
reyestrində 
məlumatların 
əhatəliliyi, 
genişliyi və 
əlçatanlığı (0-8 
ballıq şkala 
üzrə, sorğu 
aparılmadan); 

Hüquqların 
qorunması:  

borcalan və 
borcverənlərin 
hüquqlarının 
girov və 
müflisləşmə 
haqqında 
qanunlarla  
qorunması (0-
12 ballıq şkala 
üzrə). 
Kreditləşmənin 
asanlığını 
göstərir; 

Dövlət kredit 
reyestrinin 

1. Kredit məlumatlarının mübadiləsi 
sisteminin təkmilləşdirilməsi 

2. Maliyyə xidmətləri sektorunda 
hesabatlılığın şəffaflığının artırılması 

3. Fəaliyyətə xitam verilməsi və 
müflisləşmə məsələlərinin həlli 
sahəsində islahatların aparılması 

4. KOS subyektləri ilə bağlı kreditlərə 
zəmanət fondunun yaradılması 

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası 
tərəfindən 
Beynəlxalq 
Maliyyə 
Korporasiyasını
n dəstəyi ilə 
hazırlanmış 
Daşınar əmlakın 
yüklülüyü 
haqqında 
qanun; 

Azərbaycan 
Respublikasınd
a maliyyə 
xidmətlərinin 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 3, prioritet 
3.1; Strateji 
hədəf 4, prioritet 
4.4);  

Azərbaycan 
Respublikasınd
a kiçik və orta 
sahibkarlıq 

2017-
2018 

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası, 
Ədliyyə Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Əmlak 
Məsələləri 
Dövlət Komitəsi, 

maliyyə 
sektorunun 
nümayəndələri  

 

Borcalanlar barədə 
daha geniş 
məlumat bazasının 
yaradılması  
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əhatəliliyi:  

ötən 5 il 
ərzində kredit 
reyestrində 
kredit tarixçəsi 
olan şəxslərin 
və şirkətlərin 
sayının 15 yaş 
və ondan 
yuxarı yaş 
qrupuna aid 
olan əhalinin 
sayına nisbəti; 

Özəl kredit 
reyestrinin 
əhatəliliyi:  

ötən 5 il 
ərzində özəl 
kredit 
bürolarında 
kredit tarixçəsi 
olan şəxslərin 
və şirkətlərin 
sayının 15 
yaşdan yuxarı  
əhali qrupuna 
nisbəti 

səviyyəsində 
istehlak 
mallarının 
istehsalına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 2) 

2. Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər 

2.1.  Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı üzrə 

2.1.1. İnstitutlar 
48-ci yer, 

4.2 bal 
      

2.1.1.1. İnvestorların 
müdafiəsi 
səviyyəsi 

36-cı yer, 

 

6.3 bal 

Bu göstərici 
Dünya Bankının 
“Doing 
Business” 
hesabatından 
götürülmüş 3 
indeksin 
kombinasiyası 
kimi hesablanır: 

1. Əməliyyatların şirkətə vurduğu 
zərərə görə bu məsələdə maraqlı 
direktorun (əsas səhmdarın, nəzarət 
səhm paketi sahibinin) səhmdarlar 
tərəfindən məsuliyyətə  cəlb edilməsi 
qaydasının dəyişdirilməsi və 
əməliyyatın ədalətsiz və ya digər 
səhmdarlara qarşı qərəzli olduğu 
bütün hallarda maraqlı direktorun 

“Qiymətli 
kağızlar bazarı 
haqqında” 
Qanunda 
dəyişiklik; 

Qiymətli 
kağızlar bazarı 
üzrə fəaliyyəti 
tənzimləyən 

2017-
2018 

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi  

Qeyd olunan 
təkliflərin icrası 
nəticəsində 
direktorun məsuliy-
yəti indeksində 
ümumilikdə 5 bal, 
direktorlara qarşı 
iddia qaldırılmasının 
sadəliyi indeksində 
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əməliyyatların 
şəffaflığı 
(“Extent of 
disclosure 
index”), 
direktorun 
əməliyyatlara 
görə nə 
dərəcədə 
məsuliyyət 
daşıması 
(“Extent of 
director liability 
index”) və 
səhmdarların 
rəsmi şəxslərə/ 
direktorlara 
qarşı iddia 
qaldırmasının 
asanlığı (“Ease 
of shareholder 
suit index”). Bu 
3 indeksin hər 
biri 0-10 bal 
intervalında qiy-
mətləndirilir. 

 Azərbaycan 
üçün 
əməliyyatların 
şəffaflığı indeksi 
maksimal 10 
balla qiymət-
ləndirilmişdir. 
Əsas çatışmaz-
lıqlar direktorun 
məsuliyyətdaşı-
ma 
səviyyəsində (5 
bal) və 
səhmdarların 
iddia qaldırması 
prosesindədir (8 
bal). 

məsuliyyətə cəlbinin nəzərdə 
tutulması 

2. Əməliyyatın alıcıya vurduğu zərərə 
görə digər direktorların/təsdiqləyici 
orqanın (icraçı direktorun, idarəetmə 
heyətinin və ya müşahidə şurası 
üzvlərinin) səhmdarlar tərəfindən 
məsuliyyətə  cəlb edilməsi qaydasının 
dəyişdirilməsi 

3. Məlumatların açıqlanmaması və 
şikayətçidən gizlədilməsi hallarının 
aradan qaldırılması məqsədilə 
şikayətçi tərəfindən ittiham olunan 
şəxsdən müxtəlif sənədlərin ayrı-
ayrılıqda adlarını qeyd etməklə əldə 
edilməsi qaydasının dəyişdirilməsi 

4. Şikayətçi səhmdarlara, hüquqi 
iddianın nəticələrindən asılı 
olmayaraq, öz xərclərinə görə şirkət 
tərəfindən təzminatın ödənilməsi 
qaydasının müəyyən edilməsi 

normativ 
hüquqi aktlarda 
dəyişiklik; 

Mülki 
Məcəllədə 
dəyişiklik; 

İnzibati Xətalar 
Məcəlləsində 
dəyişiklik; 

Cinayət 
Məcəlləsində 
dəyişiklik. 

isə 2 bal artıma nail 
olunması 
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2.1.1.2. Dövlət 
sektorunda 
qərarların 
qəbulunda 
şəffaflıq 

41-ci yer, 

4.6 bal 

Sorğu əsasında 
hesablanır.  

Suallar dövlətin 
qəbul etdiyi yeni 
qərarlarla bağlı 
məlumat əldə 
edilməsinin 
asanlığı 
səviyyəsini 
müəyyən edir 
(1-çox çətin; 7-
çox asan). 

1. Yeni dövlət qərarlarının, 
qanunvericilik aktlarının mahiyyətinin 
qısa əks olunduğu, istifadəçilər üçün 
daha asan və əlçatan onlayn 
resursların yaradılması 

2. Dövlət qərarlarının mətbuatda 
daha aydın işıqlandırılması və izahının 
təmin edilməsi 

Azərbaycan 
Respublikasında 
kiçik və orta 
sahibkarlıq 
səviyyəsində 
istehlak 
mallarının 
istehsalına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 1, prioritet 
1.1, tədbir 1.1.4, 
1.1.5) 

2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti, 
Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Əmlak 
Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

Yeni onlayn 
resursların 
istifadəyə verilməsi 

2.1.2. 
Makroiqtisadi 
mühit 

39-cu 
yer, 

5.2 bal 

      

2.1.2.1. Dövlət büdcəsi 
kəsiri/ profisiti 

 

74-cü yer 

 

-3.4% 

Büdcə kəsirinin 
ÜDM-də payını 
hesablayır. 

 Büdcə 
kəsiri/profisiti = 
(gəlirlər-
xərclər)/ÜDM 

1. Büdcə konsolidasiyasının davam 
etdirilməsi 

2. Funksional və təşkilati xərc 
maddələri üzrə büdcə xərclərinə 
tavanların tətbiqi 

 

Azərbaycan 
Respublikasının 
milli iqtisadiyyat 
perspektivi üzrə 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 1, prioritet 
1.2; Strateji hədəf 
4, prioritet 4.1); 

“Azərbaycan 
Respublikasının 
2017-ci il dövlət 
büdcəsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu 

 

2017 Maliyyə Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Vergilər Nazirliyi 

2017-ci il üçün 

təsdiqlənmiş büdcə 

layihəsinə əsasən, 

büdcə kəsirinin 

nominal ifadədə  

645 mln. 

manat olacağı göz-

lənilir (2016-cı ildə 

241 mln manat). 

BVF 2017-ci ildə 

Azərbaycanda no-

minal ÜDM 59.7 

mlrd. manat 

səviyyəsində 

proqnozlaşdırır. 

Proqnoza əsasən, 

2017-ci ildə büdcə 

kəsiri ÜDM-in 

1.1%-i həcmində 

olmalıdır və bu da 

müvafiq reytinqin 

yaxşılaşacağına 

imkan verir. 
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2.1.2.2. Ümumi dövlət 
borcu 

41-ci yer 

 

36.1% 

 

 

Ümumi dövlət 
borcu dedikdə 
SDR şəklində 
öhdəliklər, 

valyuta və 
depozitlər, borc 
qiymətli 
kağızları, 
borclar, 
standartlaşdırıl-
mış zəmanət 
sxemləri və 
digər öhdəliklər 
nəzərdə tutulur 
(borcun ÜDM-
də payı ilə 
hesablanır). 

Dövlət borcunun idarə edilməsi və 
aşağı səviyyədə saxlanılması 
məqsədilə qısa, orta və uzunmüddətli 
dövr üçün dövlət borcunun idarə 
edilməsi strategiyasının işlənib 
hazırlanması 

“Azərbaycan 
Respublikasının 
2017-ci il dövlət 
büdcəsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu; 

Maliyyə Sabitliyi 
Şurası tərəfindən 
təsdiq edilmiş 
“2017-ci ilə və 
ortamüddətli 
dövrə 
makroiqtisadi və 
maliyyə 
sabitliyinin təmin 
olunması üzrə 
tədbirlər planı” 

2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti,   

Maliyyə Nazirliyi,  
Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Dövlət Neft 
Fondu 

Dövlət borcunun 
ÜDM-də xüsusi 
çəkisinin 40 faiz 
həddini keçməməsi 

2.2. İqtisadi Azadlıq Hesabatı üzrə 

2.2.1. 
Dövlətin 
meyarı 

       

2.2.1.1. Dövlətin 
xərcləri 
indeksi 

121-ci 
yer, 

56.7 bal 

 

DX = 100- 0.03* 
(expendituresi).  
(Burada DX – 
dövlət xərcləri 
indeksi, 

expendituresi – 
dövlət 
xərclərinin 
ÜDM-də 
payıdır). 

0-100 ballıq 
indeks ilə 
qiymətləndirilir. 

Dövlət xərcləri 
ÜDM-in 17-30 
faizi aralığında 
olduqda 
səmərəliliyin 

1. Fiskal konsolidasiya prosesinin 
davam etdirilməsi 

2. Ortamüddətli xərc çərçivəsinin 
yaradılması 

3. Neft gəlirlərindən istifadəni 
tənzimləyəcək fiskal qaydaların qəbulu 

Azərbaycan 
Respublikasının 
milli iqtisadiyyat 
perspektivi üzrə 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 1, prioritet 
1.1, 1.2); 

“Azərbaycan 
Respublikasının 
2017-ci il dövlət 
büdcəsi 
haqqında” Qanun 

2017-
2020 

Nazirlər 
Kabineti,  

Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Vergilər 
Nazirliyi,  

Dövlət Neft 
Fondu 

Yeni fiskal 
qaydaların qüvvəyə 
minməsi 
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maksimuma 
çatdığı hesab 
edilir 
(Azərbaycanda 
– 38%). 

2.2.2. 
Tənzimlə-
mənin 
effektivliyi  

       

2.2.2.1. Monetar 
azadlıq 
indeksi 

96-cı yer, 

77 bal 

 

MFi=100-6.333* 

*w.a. inflationi - 
PC penaltyi  . 
(Burada w.a. 
inflationi – son 3 
ilin inflyasiya 
göstəricilərinin 
çəkili orta həddi  
(müvafiq olaraq, 
0.665, 0.245 və 
0.09 çəki ilə), 
PC penaltyi isə 
ölkədə qiymət 
tənzimlənməsi 
səviyyəsindən 
asılı olaraq 0-20 
bal intervalında 
verilən 
qiymətdir. 
(Azərbaycan 
üzrə təxminən 
12 bal). 

Ümumi göstərici 
0-100 ballıq 
indeks ilə 
qiymətləndirilir. 

1. İnflyasiyanın azaldılması 
istiqamətində, o cümlədən pul 
bazasının məhdudlaşdırılması ilə bağlı 
tədbirlərin davam etdirilməsi 

2. Qiymətlərin daha da 
liberallaşdırılması (hazırda 
Azərbaycanda 39 adda müxtəlif 
məhsul üzrə qiymətləri Tarif (qiymət) 
Şurası tənzimləyir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“2017-ci ilə və 
ortamüddətli 
dövrə 
makroiqtisadi və 
maliyyə 
sabitliyinin təmin 
olunması üzrə 
tədbirlər planı” 
çərçivəsində 
nəzərdə 
tutulmuş “2017-
ci il üçün pul 
proqramı” 

2017 Mərkəzi Bank,  

Nazirlər 
Kabineti,  

Tarif (qiymət) 
Şurası 

İnflyasiyanın 
birrəqəmli 
səviyyəyə 
endirilməsi 

2.3. Qlobal İnnovasiyalar Hesabatı üzrə 

2.3.1. Siyasi mühit 
92-ci yer, 

40 bal 
      

2.3.1.1. Hökumətin 
səmərəliliyi 

86-cı yer, 

 
Bu göstərici 
dövlət 

1. Dövlət xidmətlərinin səviyyəsinin və 
idarəçilik keyfiyyətinin daha da 

Azərbaycan 
Respublikasının 

2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti, 

Dövlət xidmətlərinin 
artan keyfiyyətinin 



15 

29.6 bal xidmətlərinin 
keyfiyyəti, qərar 
layihələrinin 
hazırlanması və 
icrasının 
keyfiyyəti, 
dövlətin öz 
öhdəliklərinə nə 
dərəcədə sadiq 
olması kimi mə-
sələləri 
qiymətləndirmək 
üçün [-2.5; 2.5] 
intervalında 
vahid indeks 
kimi hesablanır. 
Hesablanmada 
mülahizəəsaslı 
mənbələrdən, 
firma və ev 
təsərrüfatları 
arasında sorğu-
lardan, biznes 
informasiyası 
təminatçılarının 
və QHT-lərin 
subyektiv 
qiymətləndirmə-
lərindən istifadə 
olunur. 

artırılması 

2. Hüquqi aktların icrası üzərində 
nəzarətin gücləndirilməsi, şəffaflığın 
təmin olunması 

3. Ölkə vətəndaşlarına dövlət 
orqanlarında göstərilən xidmətləri 
qiymətləndirməyə imkan verən dövlət 
xidmətinin monitorinqi informasiya-
analitik sisteminin (rəsmi sayt) 
yaradılması 

 

milli iqtisadiyyat 
perspektivi üzrə 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 4, prioritet 
4.1); 

Azərbaycan 
Respublikasında 
kiçik və orta 
sahibkarlıq 
səviyyəsində 
istehlak 
mallarının 
istehsalına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 1, prioritet 
1.2); 

2017-ci ilə və 
ortamüddətli 
dövrə 
makroiqtisadi və 
maliyyə 
sabitliyinin təmin 
olunması üzrə 
tədbirlər planı 

Maliyyə Sabitliyi 
Şurası, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Vergilər 
Nazirliyi,  

Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti 
yanında 
Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 
Agentliyi, 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

 

sorğu zamanı 
respondentlər 
tərəfindən qeyd 
edilməsi 

2.3.2. 
Tənzimləmə 
mühiti 

97-ci yer, 

53.8 bal 
      

2.3.2.1. Tənzimləmə-
nin keyfiyyəti 

87-ci yer, 

 

37.5 bal 

Dövlətin özəl 
sektorun 
inkişafını 
dəstəkləyən 
sağlam və şəffaf 
siyasət 
formalaşdırmaq 
və icra etmək 
qabiliyyətinin 
səviyyəsi, [-2.5; 

Qanunvericiliyin təsiri analizi 
təcrübəsinin tətbiqi 

Azərbaycan 
Respublikasının 
milli iqtisadiyyat 
perspektivi üzrə 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 4, prioritet 
4.1); 

2017-ci ilə və 
ortamüddətli 

2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Vergilər 
Nazirliyi,  

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 

Yeni qanunvericilik 
aktlarının 
hazırlanması 
prosesinə təsir 
analizinin daxil 
edilməsi 
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2.5] intervalında 
vahid indeks 
kimi hesablanır. 
Mülahizəəsaslı 
mənbələrdən 
(sorğu və 
subyektiv 
qiymətləndirmə-
lərdən) istifadə 
olunur. 

dövrə 
makroiqtisadi və 
maliyyə sabitliyin 
təmin olunması 
üzrə tədbirlər 
planı 

Texnologiyalar 
Nazirliyi 

 

2.4. Qlobal İmkanlar Hesabatı üzrə 

2.4.1. 
Beynəlxalq 
standartlar və 
siyasət 

86-cı yer       

2.4.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valyuta 
məzənnəsi 
rejimi 

 

Valyuta 
məzənnəsi 
rejiminin konkret 
hansı bal 
intervalında 
indeks kimi 
hesablandığı 
açıqlanmır  
(Ehtimal edilir ki, 
məzənnə rejimi 
nə dərəcədə 
liberal olarsa, 
beynəlxalq 
reytinq bir o 
qədər yüksələr). 

 

 

 

  

Valyuta rejiminin, xüsusilə kapitalın 
hərəkəti rejiminin daha da 
liberallaşdırılması 

Azərbaycan 
Respublikasının 
milli iqtisadiyyat 
perspektivi üzrə 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 1, prioritet 
1.3); 

2017-ci ilə və 
ortamüddətli 
dövrə 
makroiqtisadi və 
maliyyə 
sabitliyinin təmin 
olunması üzrə 
tədbirlər planı 

2017 Maliyyə Sabitliyi 
Şurası,  

Mərkəzi Bank 

 
Sərbəst üzən 
məzənnə rejiminə 
keçid və valyuta 
rejiminin, xüsusilə 
kapitalın hərəkəti 
rejiminin daha da 
liberallaşdırılması 
tədbirləri 
nəticəsində ölkənin 
mövqeyinin 
yaxşılaşdırılması 

3. Əmək bazarı 

3.1.  Doing Business Hesabatı üzrə 

3.1.1. İşə qəbul Yeni 
indikator 
olduğu 
üçün təyin 

Əmək bazarı 
haqqında 
təfərrüatlı sorğu 
əsasında 

Müddətli əmək müqaviləsinin 
maksimal müddətinin aradan 
qaldırılması ilə bağlı qanunvericilikdə 
müvafiq dəyişikliklər edilməsi 

Əmək 
Məcəlləsində 
dəyişiklik 

2017 Azərbaycan 
Respublikası 
Prezidentinin 
Administrasiya-

Əmək 
qanunvericiliyində 
müvafiq dəyişiklik 
edilməsi 
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edilmə-
mişdir. 

hesablanır.   sı,  

Nazirlər 
Kabineti,  

Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Maliyyə Nazirliyi  

3.1.2. İxtisar 
xərcləri 

Yeni 
indikator 
olduğu 
üçün təyin 
edilmə-
mişdir. 

Əmək bazarı 
haqqında 
təfərrüatlı sorğu 
əsasında 
hesablanır. 

1. İşçilərin sayı və ya ştatları ixtisar 
edildikdə, işəgötürən tərəfindən əmək 
müqaviləsi ləğv edilməzdən əvvəl ən 
azı iki aylıq rəsmi xəbərdarlıq 
müddəti ilə əlaqədar tələbin iş 
stajından asılı olaraq 
diferensiallaşdırılması ilə bağlı 
qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklər 
edilməsi 

2. İş stajından asılı olaraq 
işdənçıxarma müavinətinin 
diferensiallaşdırılması, işsizlikdən 
sığorta sisteminin tətbiq edilməsi,  
işçilərə işdən çıxarıldığı gündən yeni 
işə düzələn günədək ikinci və üçüncü 
aylar üçün ödənilən orta aylıq 
əməkhaqqının işsizlikdən sığorta 
ödənişi ilə əvəz edilməsi ilə bağlı yeni 
qanunvericilik aktının hazırlanması, 
mövcud qanunvericilikdə müvafiq 
dəyişikliklər edilməsi 

Əmək 
Məcəlləsində 
dəyişiklik; 

İşsizlikdən 
sığorta haqqında 
qanunun qəbulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan 
Respublikası 
Prezidentinin 
Administrasi-
yası, 

Nazirlər 
Kabineti,  

Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, Maliyyə 
Nazirliyi 

 

 

 

 

Əmək 
qanunvericiliyində 
müvafiq dəyişiklik 
edilməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı üzrə 

3.2.1. 
Əmək 
bazarının  
səmərəliliyi 

26-cı yer, 

4.8 bal 
      

3.2.1.1. Vergitutmanın 
əməyin 
stimullaşdır-

61-ci yer, 

 

4 bal 

Əmək bazarı 
haqqında 
təfərrüatlı sorğu 

Məcburi dövlət sosial sığorta 
haqlarının strukturunda işçi ilə 
işəgötürən arasında nisbətlərə 

“Sosial sığorta 
haqqında" 
Qanunda 

2017 Azərbaycan 
Respublikası 
Prezidentinin 

Əmək 
qanunvericiliyində 
müvafiq dəyişiklik 
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masına təsiri əsasında 
hesablanır. 

yenidən baxılması, işəgötürənin 
payının bu nisbətdə mərhələlərlə 
azaldılması və işçinin payının 
artırılması 

dəyişiklik Administrasi-
yası, 

Nazirlər 
Kabineti,  

Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi  

edilməsi 

3.2.1.2. Ödəmə və 
məhsuldarlıq 

34-cü yer, 

4.5 bal 

 

Əmək bazarı 
haqqında 
təfərrüatlı sorğu 
əsasında 
hesablanır. 

Diversifikasiya, texnologiya, işçi 
qüvvəsinin bacarıqlarının artırılması 
və innovasiyalar, o cümlədən yüksək 
əlavə dəyər yaradan əməktutumlu 
sahələrin inkişafını dəstəkləməklə 
əmək məhsuldarlığının artırılması 
istiqamətində tədbirlər görülməsi 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Məşğulluq 
Strategiyası 
(2017-2030-cu 
illər) 

2017 Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi, 
Dövlət Statistika 
Komitəsi 

Əmək 
məhsuldarlığında 
artım dinamikasının 
müşahidə edilməsi 

3.2.1.3. Ölkədə insan 
kapitalının 
saxlanılma 
potensialı 

37-ci yer, 

4.1 bal 

Əmək bazarı 
haqqında 
təfərrüatlı sorğu 
əsasında 
hesablanır. 

Əmək bazarında çevikliyin təmin 
edilməsi, peşələr üzrə monitorinq 
aparılması, formal (akademik) təhsilin 
əmək bazarının tələblərinə 
uyğunlaşdırılması, peşə təlimi, 
ixtisasartırma və yenidən hazırlıq 
vasitəsilə əmək bazarında baş verən 
sürətli dəyişikliklərin qarşılanması 
üçün peşə standartlarının 
hazırlanması prosesinin davam 
etdirilməsi, əmək bazarında 
rəqabətqabiliyyətli kadrların 
hazırlanması məqsədilə peşə təhsili 
(ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali) 
sisteminin təkmilləşdirilməsi 

Azərbaycan 
Respublikasında 
peşə təhsili və 
təliminin 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi; 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Məşğulluq 
Strategiyası 
(2017-2030-cu 
illər). 

2017 Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi, 
Təhsil Nazirliyi  

Əmək 
məhsuldarlığında 
artım dinamikasının 
müşahidə edilməsi 

4. Fiziki infrastruktur 

4.1. Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı üzrə 
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4.1.1. İnfrastruktur 
55-ci yer, 

4.3 bal 
      

4.1.1.1. Ümumi 
infrastrukturun 
keyfiyyəti 

34-cü yer, 

4.8 bal 

 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
hesabatlara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Hər bir aidiyyəti dövlət qurumunda 
tələb həcmlərindən asılı olaraq, 
müvafiq reytinqlərdə yüksəlişin təmin 
edilməsi üzrə ayrıca təsisatların 
(şöbə, sektor və s.) yaradılması 
məsələsinə baxılması 

2. Beynəlxalq reytinqlər üzrə 
sorğularda iştirak edən şirkətlərlə 
(rezident və qeyri-rezident) müvafiq 
sahədə mütəmadi əməkdaşlığın  
təmin olunması 

3. İldə 2 dəfə (müvafiq beynəlxalq 
təşkilatlardan öncə) aidiyyəti 
şirkətlərdə müvafiq reytinqlər üzrə 
ilkin operativ proqnozlar alınması 
üçün paralel sorğular (dövlət 
qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları, 
könüllülər) keçirilməsinin təşkili 

4. Şəhərsalma və tikinti 
normalarının, həmçinin müvafiq 
standartların təkmilləşdirilməsi, bu 
texniki normativ hüquqi aktlara riayət 
olunmamasına görə məsuliyyətin 
artırılması 

5. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə 
infrastrukturun keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə dəstək məqsədilə 
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı 
(ISO) tərəfindən hazırlanmış 2016–  
2020-ci illər üzrə Fəaliyyət Planı 
çərçivəsində  Beynəlxalq 
Standartlaşdırma Təşkilatı ilə sıx 
əməkdaşlığın qurulması 

6. Məktəblərdə internetə çıxış 
imkanlarının tam təmin olunması 

 

 

2017- 
2018 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi,  

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti, 
Energetika 
Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Ədliyyə Nazirliyi, 
Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 
Təhsil Nazirliyi, 
Dövlət Statistika 
Komitəsi, 
Standartlaşma, 
Metrologiya və 
Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi, 
Dövlət 
Şəhərsalma və 
Arxitektura 
Komitəsi, 
“Azərenerji” 
ASC,  

“Azərişıq” ASC, 
“Azərbaycan 
Dəmir Yolları” 
QSC, 
“Azərbaycan 
Hava Yolları” 
QSC, 
“Azəravtoyol” 
ASC, 
“Azərbaycan 
Dövlət Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” 

Müvafiq altreytinqdə 
müsbət dinamikanın 
əldə edilməsi 



20 

QSC,  

Nazirlər Kabineti 
yanında Bakı 
Nəqliyyat 
Agentliyi 

4.1.1.2. Yolların 
keyfiyyəti 

50-ci yer, 

4.4 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
sorğulara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Piyada infrastrukturunun müvafiq 
normalar çərçivəsində yaradılması, 
saxlanılması və inkişaf etdirilməsi 
(xüsusilə, əlilliyi olan insanların bu 
infrastrukturdan rahat istifadə 
etmələrinə diqqət yetirməklə) ilə bağlı 
məsuliyyətin artırılması 

2. İctimai nəqliyyatda (xüsusilə 
şəhərdaxili avtobus xidmətlərində) 
xidmət keyfiyyəti standartlarının 
tətbiqi və bu standartlara riayət 
olunmamasına görə məsuliyyətin 
müəyyən edilməsi 

 2017-
2018 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi,  

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti, 
Nazirlər Kabineti 
yanında Bakı 
Nəqliyyat 
Agentliyi,  

Dövlət 
Şəhərsalma və 
Arxitektura 
Komitəsi, 
“Azəravtoyol” 
ASC 

Piyada 
infrastrukturunun 
yaxşılaşdırılması, 
ictimai nəqliyyatda 
xidmət səviyyəsinin 
yüksəldilməsi 

4.1.1.3. Hava yolu ilə 
bir həftə üzrə 
sərnişin/km 
göstəricisi 

84-cü yer, 

100.7 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
hesabatlara 
əsasən 
hesablanır. 

Hava nəqliyyatı ilə 
sərnişindaşımada reyslərin yüklənmə 
faktorunun hesablanması üçün 
beynəlxalq standartlara və geniş 
tətbiq olunan praktikaya əsasən, illik 
bütün uçuşlar üzrə oturacaqların 
dolma əmsalından (“Load Factor”) 
istifadə edilməsi 

 2017-
2018 

Dövlət Mülki 
Aviasiya 
Administrasi-
yası,  

“Azərbaycan 
Hava Yolları” 
QSC,   
Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

Hava nəqliyyatında 
reyslərin  yüklənmə 
əmsalının 
optimallaşdırılması  

4.1.1.4. Elektrik 
enerjisi 
təchizatının 
keyfiyyəti 

59-cu yer, 

5.1 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
sorğulara 
əsasən 
hesablanır. 

Smart sayğac sisteminin tətbiqinin 
başa çatdırılması 

Elektrik 
qurğularının 
quraşdırılması 
qaydalarının 
hazırlanaraq 
təsdiq edilməsi 

2017-
2018 

Energetika 
Nazirliyi, 
“Azərenerji” 
ASC,  

“Azərişıq” ASC, 
Standartlaşdır-

Elektrik enerjisindən 
istifadədə itkilərin 
azaldılması 
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 ma, Metrologiya 
və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi 

4.1.1.5. Mobil telefon 
abunəçilərinin 
sayı 

81-ci yer, 

111.3 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
hesabatlara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Mobil operatorlar tərəfindən 
bölgələrdə LTE xidmətlərinin 
genişləndirilməsi və 
optimallaşdırılması məqsədilə 700-
800 MHz tezlik zolaqlarının 
boşaldılması üçün tədbirlər görülməsi 
və həmin tezliklərdə xidmətin təşkili 

2. 3G və 4G şəbəkələrinin əhatə 
dairəsinin genişləndirilməsini 
sürətləndirmək məqsədilə mobil 
operatorların bu istiqamətdə 
apardıqları işlərin stimullaşdırılması 

3. Mobil xidmətlərin paket halında 
təqdim olunan çeşidinin artırılması 

“Telekommunika-
siya haqqında" 
Qanunda 
dəyişiklik 

2017-
2018 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

Mobil telefon 
xidmətlərinin 
həcminin və 
çeşidinin artması 

4.1.1.6. Şəhər telefon 
abunəçilərinin 
sayı 

58-ci yer, 

18.7 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
hesabatlara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Bakı şəhərində və onun 
qəsəbələrində, eləcə də bölgələrdə 
mövcud daxili imkanlardan (ATS-
lərdə olan boş nömrələr və internet 
portları, yeni texnologiyalar tətbiq 
etməklə xətt şəbəkəsinin qurulması 
və xidmət keyfiyyətinin artırılması) 
tam istifadə edilməsi üçün tədbirlərin 
həyata keçirilməsi 

2. Xarici telekommunikasiya 
operatorlarının sabit şəbəkə 
abunəçilərinə göstərdiyi xidmətlərin 
çeşidinin artırılması təcrübəsinin 
öyrənilməsi və regionlarda tətbiqinə 
baxılması 

“Telekommunika-
siya haqqında" 
Qanunda 
dəyişiklik 

2017-
2018 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

Stasionar telefon 
xidmətlərinin 
həcminin və 
çeşidinin artması 

4.2.  Qlobal İmkanlar Hesabatı üzrə 

4.2.1. 
İqtisadi 
əsaslar 

51-75 bal 
arası 

      

4.2.1.1. Fiziki 
infrastruktur 

 Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
hesabatlara 
əsasən 

Müvafiq infrastruktur üzrə tikinti, 
yenidənqurma, təmir və saxlama 
işlərini həyata keçirən dövlət 
qurumlarında müasir informasiya- 
kommunikasiya texnologiyaları 

 2017 Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi,  

Müvafiq reytinqlər 
üzrə irəliləyişin 
təmin edilməsi, 
infrastrukturun 
təkmilləşməsi və 
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hesablanır. əsasında və müvafiq verilənlər bazası 
ilə işləyən aktivlərin idarə edilməsi 
(“asset management” və ya 
“transportation asset management”) 
sisteminin yaradılması  

 

Maliyyə Nazirliyi, 

Energetika 
Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi, 

Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 

Standartlaşdırm
a,Metrologiya və 
Patent üzrə 
Dovlət Komitəsi, 
Dövlət 
Şəhərsalma və 
Arxitektura 
Komitəsi, 

“Azərbaycan 
Dəmir Yolları” 
QSC, 
“Azərbaycan 
Hava Yolları” 
QSC, 
”Azəravtoyol” 
ASC, 

“Azərbaycan 
Dövlət Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC, 

Nazirlər Kabineti 
yanında Bakı 
Nəqliyyat 
Agentliyi 

rəqəmsallaşması 

4.3. Qlobal İnnovasiyalar Hesabatı üzrə 

4.3.1. 
Ümumi 

infrastruktur 

104-cü 
yer, 

25.2 bal 

      

4.3.1.1.  Elektrik 
enerjisi 
istehsalı 

69-cu yer, 

2.5 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 

Mövcud generasiya mənbələrinin 
qiymətləndirilmə yolu ilə seçilərək 
modernləşdirilməsi, səmərəliliyi ilə 

 
2017 Energetika 

Nazirliyi, 
“Azərenerji” 

Müvafiq reytinqlər 
üzrə irəliləyişin 
təmin edilməsi, 



23 

hesabatlara 
əsasən 
hesablanır. 

seçilən generasiya mənbələrinin 
tətbiqi, bərpa olunan enerji 
mənbələrindən istifadə  

 

 

 

 

ASC, 

“Azərişıq” ASC, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi, 

Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti 

ekoloji 
təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilmə-
si, infrastrukturun 
təkmilləşməsi və 
rəqəmsallaşması 

4.3.1.2.  Logistik 
performans 

113-cü 
yer, 

2.4 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
hesabatlara 
əsasən 
hesablanır. 

Müvafiq infrastruktur sahələri üzrə 
kəmiyyət və keyfiyyət indikatorlarının 
müəyyənləşdirilməsi və hazırlanan 
hesabatlarda bu indikatorlarla əlaqəli 
məlumatların yerləşdirilməsi 
(məsələn, dəmiryol nəqliyyatı üzrə: 
daşınan sərnişinlərin əhalinin sayına 
nisbəti, dəmiryol şəbəkəsinin hər km-
inə düşən daşınmış sərnişinlərin sayı, 
daşınan sərnişinlərin sayının istismar 
prosesində iştirak edən şəxslərin 
sayına nisbəti, dəmiryol şəbəkəsinin 
hər km-inə düşən istismar xərcləri və 
s.) 

 

 2017-
2018 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi, 
Energetika 
Nazirliyi,    
Dövlət Statistika 
Komitəsi,  

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Ekologiya və 
Təbii  Sərvətlər 
Nazirliyi, 
Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti, 
“Azərenerji” 
ASC, 

“Azərişıq” ASC, 

“Azərbaycan 
Dəmir Yolları” 
QSC, 
“Azərbaycan 
Hava Yolları” 
QSC, 
”Azəravtoyol” 
ASC, 
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“Azərbaycan 
Dövlət Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC, 

Nazirlər Kabineti 
yanında Bakı 
Nəqliyyat 
Agentliyi 

5. Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, müəssisənin bağlanması və müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi 

5.1. Doing Business Hesabatı üzrə 

5.1.1. 
Müflisləş-

mənin həlli 
86-cı yer, 

44.7 bal 
      

5.1.1.1. Müddət (illər) 1.5 Qanunvericiliyə 
əsasən 
hesablanır. 

Bu indikatorla bağlı görüləcək 
tədbirlər müvafiq strateji sənəddə əks 
olunmuşdur. 

 

 Azərbaycan 
Respublikasında 
kiçik və orta 
sahibkarlıq 
səviyyəsində 
istehlak 
mallarının 
istehsalına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 2)  

2017-
2018 

Əmlak 
Məsələləri 
Dövlət Komitəsi, 
Ədliyyə Nazirliyi, 
Vergilər 
Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

Yüklülük predmeti 
olan əmlaka 
münasibətdə 
hərraclar vasitəsilə 
satış mexanizminin 
genişləndirilməsi 

5.1.1.2.  Müflisləşmə  

qanunvericili-
yinin 
effektivliyi  

7.5 Qanunvericiliyə 
əsasən 
hesablanır (0-16 
ballıq indeks 
ilə). 

1. Kreditorlar tərəfindən debitor 
müəssisənin yalnız ləğvi ilə bağlı 
ərizə vermək hüququ deyil, həmçinin 
debitor müəssisənin yenidən təşkil 
edilməsi və ya restrukturizasiyası 
haqqında ərizə vermək hüququnun 
qanunvericilikdə təsbit edilməsi 

“Müflisləşmə və 
iflas” haqqında 
Qanunda 
dıyişiklik  

2017  Ədliyyə Nazirliyi,  

Vergilər 
Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

0.5 bal artım 

2. Müflisləşmə elan edildikdən sonra 
debitor müəssisənin aktivlərinin 
olduğundan aşağı qiymətləndirilməsi 
kimi hallarla bağlı  (“avoidance of 
undervalued transactions”) 
prosedurların  qanunvericilikdə öz 
əksini tapması 

1 bal artım 
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3. Müflisləşmə elan edildikdən sonra 
fəaliyyət qabiliyyətli (“viable”) debitor 
şirkətin kredit ala bilmək hüququnun 
qanunvericilikdə təsbit edilməsi 

1 bal artım 

4. Müflisləşmə elan edildikdən sonra 
debitor şirkətin yenidən qurulması 
(“reorganization”) planına etiraz edən 
kreditorların əldə edəcəkləri 
kompensasiyanın müəssisənin ləğv 
edilməsi (“liquidation”) halında əldə 
edə biləcəkləri kompensasiya 
həddində olması qaydasının müəyyən 
edilməsi 

1 bal artım 

 

5. Müflisləşmə elan edildikdən sonra 
debitor şirkətin yenidən qurulması 
(“reorganization”) planı ilə əlaqədar 
səsvermə üçün kreditorların 
diferensial qruplara bölünməsi və hər 
qrupun ayrı-ayrılıqda səs verməsinin 
təsbit olunması 

1 bal artım 

 

6. Müflisləşmə elan edildikdən sonra 
debitor şirkətin böyük həcmdə 
aktivlərinin satışı zamanı 
kreditorlardan razılıq alınmasının 
qanunvericilikdə təsbit edilməsi 

1 bal artım 

 

7. Kreditorun (kreditorların) əmlak 
inzibatçısından sorğu əsasında 
informasiya almaq hüququnun 
qanunvericilikdə təsbit edilməsi 

1 bal artım 

 

8. Kreditorun öz tələblərinin və digər 
kreditorların tələblərinin qəbul və ya 
rədd edilməsi ilə bağlı məsələləri 
mübahisələndirmək hüququnun 
qanunvericilikdə təsbit edilməsi 

1 bal artım 

 

5.1.2. Müqavilələrin 
həyata 
keçirilməsi 

44-cü yer, 

65.7 bal 

     
 

5.1.2.1. Məhkəmə 
proseslərinin 

5.5 bal Qanunvericiliyə 
əsasən 

1. Məhkəmə prosesinə ara və ya 
möhlət verilməsi üzrə maksimum 

 2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti, 

Müvafiq alt 
reytinqlərdə 
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keyfiyyəti hesablanır (0-18 
ballıq indeks 
ilə). 

sayın qanunvericilikdə təsbit edilməsi 

2. İddiaların elektron surətdə 
(“electronic case management tools”) 
vəkillər və hakimlər tərəfindən əldə 
olunmasının təmin edilməsi 

3. Məhkəmə xərclərinin elektron 
olaraq ödənilməsinin təmin edilməsi 

4. Məhkəmə sistemi üzrə könüllü 
barışdırma (“voluntary mediation 
/conciliation”) və arbitraj 
prosedurlarının təkmilləşdirilməsi 

Ədliyyə Nazirliyi irəliləmə 

6. Korporativ idarəetmə, investisiyalar, investorların maraqlarının qorunması, 

biznes etikası və korporativ sosial məsuliyyət 

6.1. Doing Business Hesabatı üzrə 

6.1.1. 

Kiçik 
investorların 
maraqlarının 
qorunması 

32-ci yer, 

65 bal 
      

6.1.1.1. Direktorların 
məsuliyyəti 
indeksi 

5 

 

Qanunvericiliyə 
istinadən 
hesablanır (0-10  
ballıq indeks 
ilə). 

Qəsdən aldatma və dələduzluq 
hallarına əlavə olaraq, məhkəmə 
tərəfindən bağlanmış əqdin, 
əməliyyatın ədalətsiz olduğu və ya 
maraqların toqquşmasına gətirib 
çıxardığı vəziyyətlər daxil olmaqla, 
ləğv edilməsinin mümkünlüyünün 
təmin edilməsi 

İnzibati Xətalar 
Məcəlləsində 
dəyişiklik; 

Cinayət 
Məcəlləsində 
dəyişiklik; 

Mülki Məcəllədə 
dəyişiklik. 

2017 İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Ədliyyə Nazirliyi, 
Vergilər 
Nazirliyi,  

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  

Qanunvericilikdə 
müvafiq 
dəyişikliklərin 
edilməsi 

6.1.1.2. Səhmdarlar 
üçün 
məhkəmə 
proseslərinin 
asanlığı 

8 

 

Qanunvericiliyə 
istinadən 
hesablanır 

(0-10  ballıq 
indeks ilə). 

İddiaçı tərəfin cavabdehdən  işə 
dair bütün sənədlərin (konkret sənəd 
göstərilmədən) təqdim edilməsini 
tələb edə bilməsi qaydalarının 
müəyyən edilməsi 

Mülki Prosessual 
Məcəllədə 
dəyişiklik 

 

2017 Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

 Ədliyyə 
Nazirliyi, 

Vergilər Nazirliyi 

 

Qanunvericilikdə 
müvafiq 
dəyişikliklərin 
edilməsi 

6.1.1.3. Səhmdarların 
hüquqları 

7 Qanunvericiliyə 
istinadən 

Cəmiyyət tərəfindən  səhmlərin 
əlavə buraxılışı zamanı səhmdarların 

Mülki Məcəllə 2017 Maliyyə 
Bazarlarına 

Qanunvericilikdə 
müvafiq 
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indeksi  

 

 

 

 

 

 

 

hesablanır (0-10 
ballıq indeks 
ilə). 

avtomatik olaraq onları əldə etmək 
hüququnun təmin edilməsi 

 

Nəzarət 
Palatası, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

 Ədliyyə 
Nazirliyi, 

Vergilər Nazirliyi 

 

dəyişikliklərin 
edilməsi 

6.1.1.4. Mülkiyyət və 
nəzarət 
indeksi 

      3 

 

Qanunvericiliyə 
istinadən 
hesablanır (0-10 
ballıq indeks 
ilə). 

1. Müşahidə (Direktorlar) Şurası 
tərəfindən ayrıca audit komitəsinin 
yaradılmasının təmin edilməsi 

2. Dividendlərin verilməsi barədə 
qərar qəbul edildikdən sonra 
qanunvericilikdə müəyyənləşdirilmiş 
müddət ərzində səhmdar cəmiyyət 
tərəfindən dividendlərin ödənilməsinin 
təmin edilməsi 

3. Törəmə cəmiyyətin əsas 
cəmiyyətin səhmlərini (paylarını) 
almaq hüququnun qadağan edilməsi 

4. Səhmdar cəmiyyətlərdə 
səhmlərin 50 faizinin satın alınması 
zamanı mövcud səhmdarlara tender 
təklifinin verilməsinin təmin edilməsi 

5. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə  
Müşahidə (Direktorlar) Şurasının 
üzvünün səlahiyyətlərinə vaxtından 
əvvəl xitam verilməsinin təmin 
edilməsi 

 

Mülki Məcəllə 2017 Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

 Ədliyyə 
Nazirliyi, 

Vergilər Nazirliyi 

 

Qanunvericilikdə 
müvafiq 
dəyişikliklərin 
edilməsi 

6.1.1.5. Korporativ 
şəffaflıq 
indeksi 

      6 

 

Qanunvericiliyə 
istinadən 
hesablanır (0-10 
ballıq indeks 
ilə). 

1. Cəmiyyət tərəfindən öz 
Müşahidə (Direktorlar)  Şurası 
üzvlərinin başqa cəmiyyətlərin 
şuralarındakı üzvlükləri və onların 
əsas iş yerləri barədə məlumatları 
açıqlanmasının təmin edilməsi 

2. Cəmiyyət  tərəfindən Müşahidə 
(Direktorlar)  Şurasının və İcra 
Orqanının üzvlərinə ödənilən 

Mülki Məcəllə 2017 Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Ədliyyə Nazirliyi, 

Vergilər Nazirliyi 

Qanunvericilikdə 
müvafiq 
dəyişikliklərin 
edilməsi 
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kompensasiya barədə məlumatların 
açıqlamasının təmin edilməsi 

3. Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin 
iştirakçılarının ildə ən azı bir dəfə 
toplaşmasının təmin edilməsi 

4. Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin 
5 faiz payına sahib iştirakçılarının 
iclasın gündəliyinə müzakirə 
mövzusu əlavə edə bilmək 
hüquqlarının təmin edilməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Xarici ticarət və ticarət tarifləri 

7.1. Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı üzrə 

7.1.1. 
Əmtəə 
bazarının 
səmərəliliyi 

50-ci yer, 

4.5 bal 
  

 

 
   

7.1.1.1. Qeyri-tarif 
baryerlərinin 
əhatə dairəsi 

71-ci yer, 

4.4 bal 

Şirkət rəhbərləri 
ilə sorğu 
əsasında 4 
suala 
respondentlər 
tərəfindən 
verilən cavablar 
1-7 bal arasında 
qiymətləndirilir.  

Birinci sual 
qeyri-tarif 
baryerlərin idxal 
mallarının daxili 
bazarda rəqabət 
qabiliyyətinə 
təsirini, ikinci 
sual gömrük 

1. Məcburi sertifikatlaşdırılmalı olan 
malların siyahısının qanunvericiliyə 
uyğun qaydada dəqiqləşdirilərək 
xarici iqtisadi fəaliyyətin mal 
nomenklaturu kodları üzrə 
göstərilməsi  

2. Malların və nəqliyyat vasitələrinin 
bəyan edilməsi prosedurlarının 
sadələşdirilməsi 

Gömrük 
qanunvericiliyind
ə dəyişiklik 

 

 

2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti,  
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Dövlət Gömrük 
Komitəsi, 
Ədliyyə Nazirliyi, 
Standartlaşdır-
ma, Metrologiya 
və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi, 
Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi,  

Maliyyə Nazirliyi 

 

 

Xarici ticarət 
fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsi zamanı 
tələb olunan 
sənədlərin 
azaldılması, 
respondentlərin 
cavablarında 
müsbət dinamika  
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prosedurlarının 
səmərəliliyini, 
üçüncü sual 
multimodal 
nəqliyyat 
sistemlərinin 
effektivliyini, 
dördüncü sual 
sərhəd-gömrük 
prosedurların-
dan keçmək 
üçün tələb 
olunan vaxtı 
qiymətləndirir.  

3. Azərbaycan Respublikasının 
ərazisinə gətirilən və aparılan ərzaq 
məhsullarının təhlükəsizliyi və 
keyfiyyətinə nəzarət prosedurlarının  
sadələşdirilməsi məqsədilə ölkə 
daxilində qeyd olunan nəzarət  
səlahiyyətlərinin vahid dövlət qurumu 
tərəfindən həyata keçirilməsi, ərzaq 
məhsullarının təhlükəsizliyi və 
keyfiyyətinə dair əvvəlcədən alınması 
tələb olunan müvafiq sertifikat və ya 
digər icazə sənədlərinin şəxslərə “bir 
pəncərə” prinsipi əsasında 
sadələşdirilmiş qaydada həmin dövlət 
qurumu tərəfindən verilməsi 

Nazirlər 
Kabineti,   

Dövlət Gömrük 
Komitəsi, 
Ədliyyə Nazirliyi, 
Standartlaşdır-
ma, Metrologiya 
və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi,  

Maliyyə Nazirliyi 

 

7.1.1.2. Ticarət tarifləri 89-cu yer, 
7.7% 

Dünya İqtisadi 
Forumu 
tərəfindən 
ölkədə idxal 
zamanı tətbiq 
olunan tariflərin 
çəkili orta 
dərəcəsi 
hesablanır. 

Dünya İqtisadi 
Forumu 
tərəfindən 
hesablanan 
tarif dərəcəsi 
Dövlət Gömrük 
Komitəsi 
tərəfindən 
hesablanan 
dərəcədən (5.9 
faiz) yüksəkdir. 

1. Hesabatı hazırlayan ekspert 
qrupu ilə əməkdaşlığın qurulması və 
ölkədə tətbiq edilən çəkili orta tarif 
dərəcəsi barədə dəqiq məlumatların 
çatdırılması   

Gömrük 
qanunvericiliyi; 

 

Nazirlər 
Kabinetinin 2016-
cı il 23 sentyabr 
tarixli 367 nömrəli 
qərarı 

2017 Dövlət Gömrük 
Komitəsi, 
Maliyyə Nazirliyi 

Orta çəkili tarif 
dərəcəsinin 
hesablanmasında 
daha real 
nəticələrin əldə 
olunması  

2. HPBS, TƏMÖHS, investisiya 
təşviqi sənədi və digər qanunvericilik 
aktları ilə idxal gömrük rüsumundan 
azad olunmaqla idxalın həcminin 
statistik göstəricilərdə əks olunması 

 Mütə-
madi 

Dövlət Gömrük 
Komitəsi, 
Maliyyə Nazirliyi 

7.2.  İqtisadi Azadlıq Hesabatı üzrə 

7.2.1. Açıq bazar        
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7.2.1.1. Ticarət 
azadlığı 

96-cı yer, 
75.8 bal 

Ticarət azadlığı 
malların və 
xidmətlərin 
idxalına və 
ixracına təsir 
göstərən tarif və 
qeyri-tarif 
vasitələrini 
əhatə edən 
göstəricidir. 
Ticarət azadlığı 
göstəricisi iki 
dəyişənə 
əsaslanır:   

- Ticarətdə 
çəkili ortalama 
tariflər;  

- Qeyri-tarif 
baryerləri.  

Ölkələr 0-100 
ballıq şkala ilə 
qiymətləndirilir. 
Ölkə üzrə çəkili 
ortalama tarif 
dərəcəsi 4.6%, 
qeyri-tarif 
baryerləri 
cərimə balı 15 
bal verilmişdir 
(ölkələr üzrə 
verilmiş ən 
aşağı cərimə 
balı 10 bal təşkil 
edir). 

 Çəkili 
ortalama idxal 
tarifləri hər 
məhsul üzrə 
tarif 
dərəcələrinin 
idxal 
məbləğlərinə 

Avropa Yeni Kompüterləşdirilmiş 
Tranzit Sisteminin (NCTS) tətbiq 
olunmasının tezləşdirilməsi üçün milli 
qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması, 
tranzit zəmanət sisteminin 
yaradılması istiqamətində tədbirlərin 
görülməsi 

 2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti,   
Dövlət Gömrük 
Komitəsi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Xarici İşlər 
Nazirliyi,  
Ədliyyə Nazirliyi, 
Maliyyə Nazirliyi 

 

 

 

Xarici ticarət 
fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsi zamanı 
tələb olunan 
sənədlərin 
azaldılması, 
respondentlərin 
cavablarında 
müsbət dinamika  
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vurulması yolu 
ilə hesablanır.  

Ticarət 
azadlığı indeksi 
aşağıdakı 
formula ilə 
hesablanır: 

Ticarət azadlığı 
= 100 
(maksimum 
tarif-“i” ölkəsinin 
tarifi)/(maksi-
mum tarif – 
minimum tarif) – 
Qeyri-Tarif 
Baryerləri 
(QTB). 

8. Vergi və hesabatlılıq 

8.1.  Doing Business Hesabatı üzrə 

8.1.1. Vergilərin 
ödənilməsi 

40-cı yer, 

83.5 bal 

      

8.1.1.1. Ödənişlərin 
sayı 

 

6 Vergi 
qanunvericiliyi-
nə əsasən 
nümunəvi model 
üsulu ilə 
hesablanır (il 
üzrə). 

Ödənişlərin sayının 6-dan 5-ə 
endirilməsi üçün müvafiq tədbirlərin 
görülməsi 

Vergi 
Məcəlləsində 
dəyişiklik 

2017 Vergilər 
Nazirliyi,  

Maliyyə Nazirliyi 

 

Reytinqdə daha irəli 
mövqe 

8.1.1.2. Vaxt  195 Vergi 
qanunvericiliyi-
nə əsasən 
nümunəvi model 
üsulu ilə 
hesablanır 
(saat/il üzrə). 

Faktiki sərf olunan vaxtın 
hesabatda əks etdirilməsi məqsədi ilə 
tədbirlərin görülməsi 

 2017 Vergilər 
Nazirliyi, 

Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi,  

Reytinqdə daha irəli 
mövqe 



32 

Maliyyə Nazirliyi 

 

8.1.1.3. ƏDV-nin geri 
qaytarılma 
proseduru  

     7,5 Vergi 
qanunvericiliyi-
nə əsasən 
nümunəvi model 
üsulu ilə 
hesablanır (saat 
üzrə). 

Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin 
və maliyyə sanksiyalarının vergi 
ödəyicisinə qaytarılması üzrə 
müraciətlərin elektronlaşdırılması  

Elektron 
xidmətlərin 
göstərilməsi üzrə 
inzibati reqlament 

2017 Vergilər 
Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi, 
Maliyyə Nazirliyi 

 

Reytinqdə daha irəli 
mövqe 

8.1.1.4. ƏDV-nin geri 
alınma 
müddəti  

21,2 Vergi 
qanunvericiliyi-
nə əsasən 
nümunəvi model 
üsulu ilə 
hesablanır 
(həftə üzrə). 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Vergi 
Məcəlləsində 
artıq ödənilmiş 
vergilərin geri 
qaytarılması 
müddətinin 45 
gündən 20 günə 
endirilməsi artıq 
nəzərdə 
tutulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2001-ci il 23 fevral tarixli 
48 nömrəli qərarında müvafiq 
dəyişikliyin edilməsi  

 

Nazirlər 
Kabinetinin “Artıq 
ödənilmiş 
vergilərin, 
faizlərin və 
maliyyə 
sanksiyalarının 
vergi ödəyicisinə 
qaytarılması 
Qaydalarının 
təsdiq edilməsi 
barədə” 2001-ci il 
23 fevral tarixli 48 
nömrəli qərarında 
dəyişiklik 

2017 Vergilər 
Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi, 
Maliyyə Nazirliyi 

 

Reytinqdə daha irəli 
mövqe 

8.1.1.5. Mənfəət 
vergisi üzrə 
yoxlama 
tələblərinə 
əməl edilməsi 
müddəti  

10 Vergi 
qanunvericiliyi-
nə əsasən 
nümunəvi model 
üsulu ilə 
hesablanır (saat 
üzrə). 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Vergi 
Məcəlləsində 
vergi yoxlaması 
başa çatdıqdan 

Mənfəət vergisi üzrə yoxlama 
tələblərinə əməl edilməsi müddətinin 
5 saata endirilməsi üçün müvafiq 
tədbirlərin görülməsi 

Vergi 
Məcəlləsində 
dəyişiklik 

2017 Vergilər 
Nazirliyi,  

Maliyyə Nazirliyi 

 

Reytinqdə daha irəli 
mövqe 
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sonra vergi 
ödəyicisinin özü 
tərəfindən aşkar 
edilmiş və 
ödənilmiş  əlavə 
vergi məbləği 
üzrə vergi 
ödəyicisinin 
yoxlanılması 
nəzərdə 
tutulmamışdır. 

8.1.1.6. Mənfəət 
vergisi üzrə 
yoxlamanın 
başa 
çatdırılması 
müddəti  

3.4 Vergi 
qanunvericiliyi-
nə əsasən 
nümunəvi model 
üsulu ilə 
hesablanır 
(həftə üzrə). 

 

Mənfəət vergisi üzrə yoxlama 
müddətinin iki həftəyə endirilməsi 
üçün müvafiq danışıqların aparılması 

Vergi Məcəlləsi 2017 Vergilər 
Nazirliyi,  

Maliyyə Nazirliyi 

 

Reytinqdə daha irəli 
mövqe 

9. İnsan kapitalı 

9.1. Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı üzrə 

9.1.1. Səhiyyə və 
ibtidai təhsil 

75-ci yer, 

5.7 bal 

      

9.1.1.1. İbtidai təhsilin 
keyfiyyəti 

81-ci yer, 

3.8 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
sorğulara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Birillik icbari məktəbə hazırlıq 
təhsilinin təmin olunması üzrə icra 
mexanizminin hazırlanması və tətbiqi 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı 

2017-
2020 

Nazirlər 
Kabineti, 

Təhsil Nazirliyi 

Reytinqdə daha irəli 
mövqe 

2. Səriştə əsaslı ümumi təhsil 
standartlarının və kurikulumlarının 
hazırlanması və tətbiqi 

 2017-
2021 

3. Ümumi təhsil müəssisələrində 
şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi 
üzrə beynəlxalq proqramlarda 
iştirakın təmin olunması 

 Mütə-
madi 
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4. Məktəbəqədər təhsillə əhatə 
olunma səviyyəsinin yüksəldilməsi və 
təlim-tərbiyə üzrə texnologiyaların 
təkmilləşdirilməsi 

Azərbaycan 
Respublikasının 
milli iqtisadiyyat 
perspektivi üzrə 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 3)  

2017-
2020 

9.1.1.2. İbtidai təhsil 
alanların sayı 

68-ci yer, 

95.2 bal 

 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
sorğulara 
əsasən 
hesablanır. 

Ümumtəhsil məktəbləri, lisey və 
gimnaziyalara elektron sənəd qəbulu 
ilə əlaqədar sistemin əhatəsinin 
genişləndirilməsi və regionları əhatə 
etməsi 

 

 

 

2017-
2018 

 

Təhsil Nazirliyi Elektron sənəd 
qəbuluna 
başlanılması 

9.1.2. Ali təhsil və 
təlimlər 

78-ci yer, 

4.2 bal 

 1. Təhsilverənlərin əlavə təhsili 
sahəsində keyfiyyətin yüksəldilməsi, 
eyni zamanda, rəqabət mühitinin 
formalaşdırılması üçün mülkiyyət 
formasından asılı olmayaraq, əlavə 
təhsil təqdim edən müəssisələrin 
potensialının gücləndirilməsi; Ali 
təhsil müəssisələrində əlavə təhsil 
üzrə strukturların yaradılmasının 
təşviqi 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı 

2017-
2019 

 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi 

 

Əlavə təhsillə bağlı 
təhsil verən 
müəssisələrdə yeni 
imkanların 
reallaşdırılması 

2. İnsan kapitalının inkişafında 
iştirak edən fiziki və texnoloji 
infrastrukturun təkmilləşdirilməsi 

Azərbaycan 
Respublikasının 
milli iqtisadiyyat 
perspektivi üzrə 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 3)  

2017-
2019 

Təhsil Nazirliyi, 
Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası, 
Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

3. Müvafiq beynəlxalq proqramlar 
çərçivəsində professor-müəllim 
heyətinin və tələbələrin mobilliyinin 
artırılması və həmin proqramlar 
çərçivəsində təlimlərdə iştirakının 
gücləndirilməsi 

 Mütə-
madi 

 

 

 

Təhsil Nazirliyi, 
ali təhsil 
müəssisələri 
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4. Ali təhsil müəssisələri və biznes 
qurumları arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi 

  Ali təhsil 
müəssisələri 

5. Avropa İttifaqının “Erasmus+” 
proqramının “NİZAMİ” layihəsi 
çərçivəsində ölkədə doktorantura 
təhsilinin təkmilləşdirilməsi və Vahid 
Avropa Ali Təhsil Məkanının 
tələblərinə uyğun strukturlaşdırılması 

 Təhsil Nazirliyi, 
Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası,   

Azərbaycan 
Respublikası 
Prezidenti 
yanında Ali 
Attestasiya 
Komissiyası  

9.1.2.1. Orta təhsil 
alanların sayı 

32-ci yer, 

102.8 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
sorğulara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Təhsilin idarə olunmasının 
məlumat sistemləri və yeni 
hesabatvermə modelinin yaradılması 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı 

Mütə-
madi 

Təhsil Nazirliyi, 
Dövlət İmtahan 
Mərkəzi  

Təhsildə 
hesabatlılığın 
keyfiyyətinin 
artması 

2. Sağlamlıq imkanları məhdud 
şəxslərin həyata və təhsil mühitinə 
inteqrasiyasını təmin edən inklüziv 
təlim metodologiyasının yaradılması 

2017-
2023 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi, 
Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi, 
Səhiyyə 
Nazirliyi,  

Ədliyyə Nazirliyi 

Təhsilə cəlb olunan 
sağlamlıq imkanları 
məhdud şəxslərin 
sayında artım  

9.1.2.2. Ali təhsil 
alanların sayı 

94-cü yer, 

23.2 bal 

 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
sorğulara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Təhsilalma sahəsində imkanları 
genişləndirmək üçün maliyyə 
mexanizmlərinin, o cümlədən tələbə 
kreditləri sisteminin yaradılması 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı 

 

  

 

Mütə-
madi 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 
Mərkəzi Bank 

Tələbə krediti 
sistemindən 
yararlanan şəxslərin 
sayında artım 

2. Ölkənin siyasi, iqtisadi və sosial 
inkişafının real tələbatına 
əsaslanaraq, prioritet sahələr üzrə 
kadr hazırlığını əhatə edən dövlət 
sifarişinin formalaşdırılmasının yeni 
mexanizminin hazırlanması və tətbiqi 

2017-
2024 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

Dövlət sifarişinin 
yeni mexanizminin 
tətbiq edilməsi 
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3. Mülkiyyət formasından asılı 
olmayaraq, ali və orta ixtisas təhsili 
müəssisələrinə ödənişli təhsil üzrə 
qəbul planının ləğv edilməsini və 
dövlət sifarişinin yalnız ixtisaslar üzrə 
müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan 
yeni qəbul və yerləşdirmə 
mexanizminin hazırlanması 

2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi,  

İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Dövlət İmtahan 
Mərkəzi 

 

4. Ali təhsil müəssisələri tələbələri 
üçün yeni yataqxanaların tikilməsi 

 2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

ali təhsil 
müəssisələri 

9.1.2.3. Təhsil 
sisteminin 
keyfiyyəti 

72-ci yer, 

3.7 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
sorğulara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Təhsilin keyfiyyətinin təminatı 
üzrə yeni sistemin yaradılması 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı; 

Azərbaycan 
Respublikasının 
milli iqtisadiyyat 
perspektivi üzrə 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 3). 

2017-
2018 

 

Təhsil Nazirliyi, 
Dövlət İmtahan 
Mərkəzi  

Təhsil keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi; 

Avropa Birliyinin 
standart və 
təlimatlarının 
tələblərinin yerli 
təhsil 
standartlarında 
nəzərə alınması. 

  

2. Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə 
əsaslanaraq, təhsil pillələrinin bütün 
səviyyələrini əhatə edən yeni 
qiymətləndirmə mexanizmlərinin 
yaradılması 

2017-
2018 

Təhsil Nazirliyi 

 

3. İnnovativ təlim metodları və 
texnologiyaları vasitəsilə təhsilin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

2017-
2018 

 

Təhsil Nazirliyi, 
Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası, 
Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

4. Xarici ölkə ali təhsil müəssisələri 
ilə ikili proqramların işlənib 
hazırlanması və həyata keçirilməsi 

Mütə-
madi 

Təhsil Nazirliyi 

5. Avropa İttifaqının TVİNİNQ 
proqramı çərçivəsində Azərbaycanın 
ali təhsil sistemində keyfiyyətin 

2017 Təhsil Nazirliyi 
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təminatı üzrə standartlar və 
təlimatların müvafiq Avropa 
standartları və təlimatlarına uyğun 
olaraq hazırlanması 

9.1.2.4. Riyaziyyat və 
elmin inkişafı 

80-ci yer, 

3.9 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
sorğulara 
əsasən 
hesablanır. 

"Tədqiqat universiteti" modelinin 
formalaşdırılması ilə bağlı təkliflərin 
işlənib hazırlanması 

 2017 Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası, 
Təhsil Nazirliyi 

Ali təhsildə yeni 
modellərin daha 
geniş tətbiq 
edilməsi 

9.1.2.5. İdarəetmə 
məktəblərinin 
keyfiyyəti 

89-cu yer, 

3.9 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
sorğulara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Təhsil sisteminin tənzimlənməsi 
və dövlət təhsil sektorunun idarə 
edilməsinin beynəlxalq təcrübə 
əsasında təkmilləşdirilməsi, təhsil 
pillələri və səviyyələrinin beynəlxalq 
təcrübəyə uyğunlaşdırılması 

2. Təhsil müəssisələri üzrə 
nəticəyönlü və şəffaf idarəetmə 
modelinin yaradılması 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı 

 

 

2017-
2020 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi 

Təhsil sisteminin 
keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi 

9.1.2.6. Məktəblərdə 
internetdən 
istifadə 
imkanları 

56-cı yer, 

4.5 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
sorğulara 
əsasən 
hesablanır. 

1. İnformasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarına əsaslanan müasir 
təhsil infrastrukturunun, o cümlədən 
elektron təhsil resurslarının 
yaradılması  

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı; 

Azərbaycan 
Respublikasında 
telekommunikasi-
ya və informasiya 
texnologiyalarının 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 2). 

2017-
2022 

 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi  

Təhsil 
müəssisələrində 
informasiya-
kommunikasiya 
texnologiyalarının 
tətbiqinin 
genişləndirilməsi 

2. Daha yüksək İKT bilik və 
bacarıqlarının təmin edilməsi üçün 
rəqəmsal təhsilin inkişafı 

3. “Elektron məktəb” sisteminin 
tətbiqi və inkişaf etdirilməsi 

2017 Təhsil Nazirliyi, 
Dövlət İmtahan 
Mərkəzi, 
Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi, 
Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası 

9.1.2.7. İxtisaslaşmış 69-cu yer, Ölkə üzrə 1. Pedaqoji heyət üçün modul kredit “Azərbaycan 2017- Təhsil Nazirliyi Təhsil sisteminin 
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təlim 
xidmətlərinin 
mövcudluğu 

4.3 bal statistik 
məlumatlara və 
sorğulara 
əsasən 
hesablanır. 

və rəqabətəsaslı təlimlər sisteminin 
yaradılması 

Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı; 

Azərbaycan 
Respublikasında 
peşə təhsili və 
təlimi sektorunun 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəflər 3 və 4);  

Azərbaycan 
Respublikasında 
kiçik və orta 
sahibkarlıq 
səviyyəsində 
istehlak 
mallarının 
istehsalına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 4);  

Azərbaycan 
Respublikasında 
ixtisaslaşmış 
turizm 
sənayesinin 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 4). 

2018 

 

yerli bazarın 
tələblərinə 
uyğunlaşdırılması, 
sahibkarlıq 
subyektlərinin 
ehtiyaclarının daha 
dolğun təmin 
edilməsi 

2. İxtisasartırma təhsili sahəsində 
nəticələrin qiymətləndirilməsi və 
stimullaşdırılması mexanizmlərinin 
hazırlanması və tətbiqi 

3. Müəssisələrdə yaşlıların təhsili və 
ixtisasartırma kurslarının təşkili üçün 
müvafiq qanunvericilik bazasının 
yaradılması 

2017 

 

Təhsil Nazirliyi, 
Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi  

4. Peşə təhsili sistemində 
sahibkarlıq düşüncə tərzinin təşviqi 

 

2017-
2020 

 

Təhsil Nazirliyi, 

Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) 
Təşkilatlarının 
Milli 
Konfederasiyası  

5. Kiçik və orta sahibkarların tədris 
və təlim ilə əlaqədar ehtiyaclarının 
müəyyənləşdirilməsi, müvafiq təlim 
materiallarının hazırlanması 

2017 İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Təhsil Nazirliyi, 
Vergilər 
Nazirliyi,  

Maliyyə 
Bazarlarına 
Nəzarət 
Palatası,  

Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi,  

Dövlət Gömrük 
Komitəsi 

6. Kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektləri ilə peşə təhsili 
müəssisələrinin işinin 
əlaqələndirilməsi 

 

2017-
2020 

 

Təhsil Nazirliyi,  
İqtisadiyyat 
Nazirliyi  
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7. İlk peşə və orta ixtisas təhsili 
müəssisələrində sahibkarlığın 
əsaslarının tədrisinin təşkil edilməsi 

2017-
2020 

 

Təhsil Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi  

8. Turizm sektoru üzrə peşə 
standartlarının, təhsil proqramlarının 
(kurikulumların) hazırlanması. Turizm 
bələdçilərinin sertifikatlaşdırılması 
üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi 

2017-
2020 

Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, 
Təhsil Nazirliyi  

9.2. Qlobal İnnovasiyalar Hesabatı üzrə 

9.2.1. Təhsil 105-ci 
yer, 

32.2 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Təhsil müəssisələrinin keyfiyyət 
göstəricilərinə əsaslanan investisiya 
xərcləri sisteminin yaradılması 

2. Təhsilin pillələri və səviyyələri 
üzrə keyfiyyət standartlarının və 
göstəricilərinin hazırlanması 

3. Ali təhsil müəssisələrinin elmi 
fəaliyyətinin təşviqi, onların təhsil-
tədqiqat-innovasiya mərkəzlərinə 
çevrilməsi məqsədilə AMEA-nın elmi-
tədqiqat müəssisələrində ali təhsil 
müəssisələri üçün təcrübə 
mərkəzlərinin təşkili, həmin 
mərkəzlərdə ali təhsil müəssisələri 
tərəfindən tədqiqatların aparılması və 
tələbələrin təcrübə keçməsinə 
şəraitin yaradılması 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı 

2017-
2020 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası,  

ali təhsil 
müəssisələri 

Təhsil sisteminin 
keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi, elm 
və təhsil 
müəssisələri 
arasında birgə 
layihələrin həyata 
keçirilməsi 

9.2.1.1. Təhsil xərcləri  109-cu 
yer, 

2.5 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır 
(ÜDM-də xüsusi 
çəkisi). 

1. Təhsilə adekvat həcmdə maliyyə 
resurslarının cəlb edilməsi, 
nəticəyönlü büdcə planlaşdırılması və 
müxtəlif mənbəli maliyyələşdirmə 
mexanizmlərinin yaradılması 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı 

 

2017 Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi 

 

Təhsilin 
maliyyələşdirilməsi 
xərclərinin ümumi 
daxili məhsula 
nisbətinin 
mərhələlərlə 5-6 
faizə çatdırılması 

2. Təhsil xərclərinin ümumi daxili 
məhsula nisbətinin mərhələlərlə 
artırılmasının nəzərə alınması 

 2017-
2020 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi 



40 

9.2.1.2. Hökumətin hər 
şagirdə görə 
xərci  

Təyin 
olunma-
mışdır. 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır 
(adambaşına 
düşən ÜDM-də 
faizi). 

Tam orta təhsildə bir şagirdə 
düşən illik xərcin artırılması 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı 

2017-
2022 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi 

Adambaşına 
xərclərin ümumi 
daxili məhsula 
nisbətinin 
mərhələlərlə 2 
dəfəyədək 
yüksəlməsi 

9.2.1.3. Məktəb 
təhsilinin 
müddəti  

82-ci yer, 

12.6 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır (illər 
üzrə). 

12 illik ümumi təhsil sisteminə 
keçid mexanizminə dair təkliflərin 
hazırlanması 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı 

2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi 

12 illik təhsil 
sisteminə keçidin 
başlanması 

9.2.1.4. PİSA 
(Tələbələrin 
Beynəlxalq 
Qiymətləndir-
mə proqramı)- 
oxu, riyaziyyat 
və təbiət 
elmləri şkalası 
üzrə 

Təyin 
olunma-
mışdır. 

 PİSA beynəlxalq qiymətləndirmə 
tədqiqatında iştirak  

 2018 Təhsil Nazirliyi Beynəlxalq 
qiymətləndirmə 
nəticələri 

9.2.1.5. Müəllim-şagird 
nisbəti 

Təyin 
olunma-
mışdır. 

 1. Təhsil müəssisələri şəbəkəsinin 
rasionallaşdırılması 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı 

Mütə-
madi 

Təhsil Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi  

Müəllim-şagird 
nisbətinin 
optimallaşdırılması 

2. Müəllim-şagird nisbətinə dair 
ölkə üzrə göstəricilərin müəyyən 
edilməsi üçün metodologiyanın 
hazırlanması və mövcud hesabat- 
vermənin təkmilləşdirilməsi 

 2017 Nazirlər 
Kabineti, 

Dövlət Statistika 
Komitəsi,  
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Təhsil Nazirliyi 

9.2.2. Ali təhsil 83-cü 
yer, 

29.1 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Biznes inkubatorlarının inkişaf 
etdirilməsi 

2. Startap layihələrinin 
dəstəklənməsi 

Azərbaycan 
Respublikasında 
kiçik və orta 
sahibkarlıq 
səviyyəsində 
istehlak 
mallarının 
istehsalına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 4); 

Azərbaycan 
Respublikasında 
telekommunika-
siya və 
informasiya 
texnologiyalarının 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 2);  

Azərbaycan 
Respublikasında 
kənd təsərrüfatı 
məhsullarının 
istehsalına və 
emalına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 5). 

2017-
2020 

 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Təhsil Nazirliyi, 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi, 
Gənclər və 
İdman Nazirliyi, 
Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi,  
Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası, 

KOS Agentliyi 

Biznes 
inkubatorların və 
startap layihələrinin 
sayının artırılması 

3. İKT üzrə rəqabətədavamlılığı 
təmin edən məhsulların istehsalı və 
xidmətlərin göstərilməsi üçün kadr 
hazırlığının gücləndirilməsi 

4. Biznes subyektlərinin texnologiya 
savadlılığının artırılması 

2017-
2018 

 

Təhsil Nazirliyi, 
Nəqliyyat,  
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 
Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası   

İKT sahəsində 
təlimlərin sayı 

5. Aqrar sahədə ali təhsilin inkişaf 
etdirilməsi 

6. Aqrar təhsil müəssisələri ilə kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları və 
emalı müəssisələri arasında 
əməkdaşlığın gücləndirilməsi 
istiqamətində tədbirlərin həyata 
keçirilməsi 

 

 

2017-
2020 

Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi,  

Təhsil Nazirliyi 

Biznes subyektləri 
ilə birgə layihələrin 
həyata keçirilməsi 
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7. Turizm üzrə MBA proqramının 
yaradılması üçün tədbirlərin görülməsi 

Azərbaycan 
Respublikasında 
ixtisaslaşmış 
turizm 
sənayesinin 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 4) 

2017-
2020 

Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, 
Təhsil Nazirliyi  

MBA proqramı ilə 
tədrisə başlanılması 

8. Magistratura və doktorantura 
səviyyələrində xaricdə təhsil və 
prioritet ixtisaslar üzrə xaricdən 
mütəxəssislərin ölkə universitetlərinə 
cəlb edilməsi üçün dövlət proqramının 
hazırlanıb həyata keçirilməsi 

 2017-
2020 

Təhsil Nazirliyi,  
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Maliyyə Nazirliyi, 
Dövlət Neft 
Fondu 

Xaricdən cəlb 
olunan 
mütəxəssislərin 
sayı 

9.2.2.1. Ali təhsil 
alanların 
ümumi 
göstəricidə 
faizi 

88-ci yer, 

23.2 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır. 

Bir təhsil pilləsindən digərinə keçid 
imkanlarının genişləndirilməsi üzrə 
qanunvericilik bazasının 
təkmilləşdirilməsi 

 2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi,  

Dövlət İmtahan 
Mərkəzi, 

Ədliyyə Nazirliyi  

Müvafiq 
qanunvericilik 
layihələrinin təqdim 
olunması 

9.2.2.2. Təbiət elmləri 
və 
mühəndislik 
məzunları 
(faizlə) 

45-ci yer, 

22 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Təbiət və texniki (mühəndislik) 
ixtisaslara tələbə qəbulunu 
stimullaşdırmaq üçün həmin ixtisaslar 
üzrə qəbul şərtləri və təhsil haqqına 
yenidən baxılması 

2. Sənaye və istehsal sahələrində 
iqtisadiyyat subyektləri (özəl və 
dövlət) cəlb edilməklə ekosistemin 
yaradılması, ali təhsil müəssisələri 
üçün təcrübə mərkəzlərinin, 
laboratoriyaların təşkili, həmin 
mərkəzlərdə və laboratoriyalarda ali 
təhsil müəssisələri tərəfindən 
tədqiqatların aparılması və tələbələrin 
təcrübə keçməsinə şəraitin 
yaradılması 

 2017-
2020 

Təhsil Nazirliyi,  
Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası, 
Dövlət İmtahan 
Mərkəzi,  

ali təhsil 
müəssisələri 

Təbiət və texniki 
(mühəndislik) 
ixtisaslara 
müraciətlərin 
sayının artması; 

 

sahibkarlıq 
subyektləri ilə birgə 
layihələrin həyata 
keçirilməsi. 

9.2.2.3. Ölkədə təhsil 
alan xarici 
tələbələrin 

62-ci yer, 

2.3 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 

Əcnəbilərin Azərbaycanda 
təhsilinin təşviqi sahəsində tədbirlərin 
həyata keçirilməsi, ölkənin ali təhsil 

 2017-
2020 

Təhsil Nazirliyi,  
Xarici İşlər 

Təhsil 
müəssisələrində 
oxuyan əcnəbilərin 
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xüsusi çəkisi 
(faizlə) 

əsasən 
hesablanır. 

müəssisələrinin xaricdə keçirilən 
təhsil və karyera sərgilərində 
iştirakının təmin edilməsi 

Nazirliyi,  

ali təhsil 
müəssisələri 

sayının artması 

9.2.3. Elmi-tədqiqat 
işləri 

69-cu 
yer, 

7.5 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır. 

Təhsil sistemində elmi 
tədqiqatların yeni maliyyələşmə 
mexanizminin tətbiqi 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı 

Mütə-
madi 

Təhsil Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 
Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası 

Təhsil və elm 
müəssisələrinin 
birgə layihələr 
həyata keçirməsi 

9.2.3.1. Tədqiqatçılar 
(əhalidə 
xüsusi çəkisi) 

Təyin 
olunma-
mışdır. 

 1. Ali təhsilin səviyyələri arasında 
əlaqələrin və varisliyin gücləndirilməsi 
ilə yanaşı, doktorantura səviyyəsi 
üçün elmi tədqiqatlar sahəsində 
yüksək hazırlığa və elmi-pedaqoji 
fəaliyyət üzrə mükəmməl səriştəyə 
yiyələnməni təmin edən müasir 
standartların hazırlanması 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı 

2017 Təhsil Nazirliyi  Yeni standartların 
təqdim olunması 

    2. AMEA Yüksək Texnologiyalar 
Parkının fəaliyyət profili üzrə elmi 
tədqiqat və təcrübə-konstruktor 
imkanlarının ali təhsil müəssisələri ilə 
əməkdaşlıq platformasına çevrilməsi 
istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata 
keçirilməsi, Yüksək Texnologiyalar 
Parkında Texnologiyaların və 
İnnovasiya Məhsullarının Transferi 
Mərkəzinin yaradılması üzrə 
tədbirlərin görülməsi 

 2017 Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası, 
Təhsil Nazirliyi 

Yüksək 
Texnologiyalar 
Parkında həyata 
keçirilən layihələrin 
sayının artması 

9.2.3.2. Ümumi elmi 
tədqiqat 
xərclərinin 
ÜDM-də 
xüsusi çəkisi 

86-cı yer, 

0.2 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır. 

Elmi-tədqiqat xərclərinin ÜDM-də 
xüsusi çəkisinin mərhələlərlə 
artırılması 

 2017-
2020 

Təhsil Nazirliyi,  
Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Maliyyə Nazirliyi  

Elmi-tədqiqat 
xərclərinin ÜDM-də 
nisbətinin 
dinamikası 

9.2.3.3. Qlobal elmi- 45-ci yer Ölkə üzrə 1. “Thomson Reuters” şirkəti ilə  Mütə- Təhsil Nazirliyi,  Azərbaycan 
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tədqiqat 
şirkətləri  

statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır (orta 
xərclər). 

əməkdaşlıq çərçivəsində ali təhsil 
müəssisələrinin “Thomson Reuters 
Web of Science” platforması, 
“Thomson Reuters İn Cites” məlumat 
bazası və çap məhsullarına çıxış 
imkanlarının genişləndirilməsi 

2. Azərbaycan alimlərinin elmi 
əsərlərinin “Thomson Reuters” 
bazasına daxil olan impakt faktorlu 
jurnallarda nəşr aktivliyinin 
yüksəldilməsini təmin etmək 
məqsədilə müxtəlif stimullaşdırıcı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi 

3. Azərbaycan alimlərinin və ölkədə 
fəaliyyət göstərən elmi təşkilatların və 
şirkətlərin “Derwent Patents Citation 
Index”, “Derwent World Patents 
Index” bazalarına çıxışlarının təmin 
edilməsi 

madi Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası  

alimlərinin 
beynəlxalq nüfuzlu 
elmi jurnallarda 
məqalələrinin 
sayında artım 

9.2.3.4. QS universitet 
reytinqi 

(orta qiymət) 

55-ci yer, 

18.6 bal 

Beynəlxalq 
hesabatlara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Təhsil müəssisələrinin reytinq 
sisteminin yaradılması 

“Azərbaycan 
Respublikasında 
təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın 
həyata 
keçirilməsi ilə 
bağlı Fəaliyyət 
Planı 

Mütə-
madi 

Təhsil Nazirliyi,   
ali təhsil 
müəssisələri 

Reytinq sistemi 
üzrə 
qiymətləndirmələrin 
aparılması 

2. Beynəlxalq təcrübə əsasında ali 
təhsil müəssisələrinin akkreditasiya 
meyarlarının işlənməsi 

 2017-
2018 

Təhsil Nazirliyi, 
ali təhsil 
müəssisələri 

Akkreditasiya 
meyarlarının tətbiq 
edilməsi 

9.3. Qlobal İmkanlar Hesabatı üzrə 

9.3.1. İqtisadi 
əsaslar – orta 
təhsilli əmək 
qabiliyyətli 
əhali 

58-ci yer Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır. 

1. Əmək bazarında strateji 
məşğulluq sahələrinin müəyyən 
edilməsi və kadr tələbatının 
proqnozlaşdırılması 

Azərbaycan 
Respublikasında 
peşə təhsili və 
təlimi sektorunun 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəflər 1 və 5)  

 

2017-
2018 

Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi,    
Təhsil Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 
Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) 

Əmək bazarı ilə 
təhsil müəssisələri 
arasında 
əlaqələndirmənin 
gücləndirilməsi, 
ixtisaslaşmış yeni iş 
yerlərinin yerli 
kadrlarla təmin 
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Təşkilatlarının 
Milli 
Konfederasiyası  

edilməsi 

2. Qeyri-formal üsullarla əldə 
edilmiş səriştələrin tanınması 

2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti,  

Təhsil Nazirliyi, 
Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi, 
Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) 
Təşkilatlarının 
Milli 
Konfederasiyası 

3. Gənclərin peşə seçiminə kömək 
məqsədi ilə ümumi təhsil 
müəssisələrində  peşəyönümü işinin  
təkmilləşdirilməsi, peşəyönümü işinin 
aparılmasına orta məktəblərin daha 
aşağı siniflərindən (azı 7-ci sinifdən) 
başlanmasının dəstəklənməsi, bu 
sahədə potensialın gücləndirilməsi, 
peşəyönümü üzrə (peşələr haqqında) 
məlumatların çeşidinin artırılması, bu 
məlumatların çatdırılma vasitələrinin 
inkişaf etdirilməsi, innovativ üsulların 
tətbiqi 

 Mütə-
madi 

Təhsil Nazirliyi, 
Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi 

Ümumi təhsil 
müəssisələrində 
peşəyönümü işinin 
təşkil edilməsi 

4. Bütün maraqlı tərəflər cəlb 
olunmaqla əmək bazarının həm 
kəmiyyət, həm də keyfiyyət 
parametrlərinin təhlili əsasında 
müxtəlif ixtisaslara, həmçinin zəruri 
səriştələrə olan tələbatın 
müəyyənləşdirilməsinə imkan verən 
çevik  monitorinq və proqnozlaşdırma 
sisteminin formalaşdırılması, zəruri 
indikatorlar paketinin hazırlanması 

 2017-
2020 

 

Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Təhsil Nazirliyi 

Əmək bazarı ilə 
təhsil müəssisələri 
arasında 
əlaqələndirmənin 
gücləndirilməsi, 
yeni iş yerlərinin 
yerli kadrlarla təmin 
edilməsi 

5. Gənclərin peşə təhsilindən əmək 
bazarına inteqrasiyasını gücləndirmək 
məqsədi ilə karyera məsləhət 

 Mütə-
madi 

Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 

http://ses.gov.az/prof/
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xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, təhsil 
müəssisələrində karyera mərkəzlərinin 
yaradılması 

Nazirliyi,  

Təhsil Nazirliyi 

10. Texnologiya və innovasiyalar 

10.1. Qlobal İnnovasiyalar Hesabatı üzrə 

10.1.1. İnformasiya- 
kommunika
siya 
texnologiyal
arı (İKT) 

70-ci yer, 

48.6 bal 

      

10.1.1.1. İKT 
əlçatanlığı 

64-cü yer, 

61.1 bal 

İKT 
infrastrukturu 
göstəriciləri 
əsasında 
hesablanan 
sub-indeksdir. 

1. Sabit şəbəkəni genişləndirmək 
məqsədilə Bakı qəsəbələrində və 
regionlarda telefonlaşmanın mövcud 
tələbata uyğunlaşdırılmasının təmin 
edilməsi və ATS-lərdə mövcud boş 
nömrə tutumlarının istifadəyə 
verilməsi 

2. Ölkə ərazisini əhatə edən 
yüksəksürətli optik şəbəkəyə 
əsaslanan genişzolaqlı internet 
infrastrukturunun qurulması 

Azərbaycan 
Respublikası 
Regionlarının 
2014-2018-ci 
illərdə sosial-
iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı; 

Azərbaycan 
Respublikasında 
informasiya 
cəmiyyətinin 
inkişafına dair 
Milli 
Strategiyanın 
həyata 
keçirilməsi üzrə 
2016-2020-ci illər 
üçün Dövlət 
Proqramı. 

2017-
2019 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

Sabit şəbəkə 
xidmətlərinin 
genişləndirilməsi, 
internetlə təminat 
imkanlarının 
yaxşılaşdırılması 

10.1.1.2. İKT-dən 
istifadə 
(tətbiq) 

56-cı yer, 

47 bal 

İKT 
infrastrukturu 
göstəriciləri 
əsasında 
hesablanan 
sub-indeksdir. 

1. Sabit şəbəkə üzrə genişzolaqlı 
xidmətlərin sayının artırılması, 
mövcud infrastrukturun tətbiq 
dairəsinin genişləndirilməsi  

2. Genişzolaqlı internet xidmətlərinin 
universal xidmətlər siyahısına daxil 
edilməsi ilə bağlı müvafiq təkliflərin 
hazırlanması və həyata keçirilməsi 
üçün tədbirlər görülməsi 

 

Azərbaycan 
Respublikasında 
informasiya 
cəmiyyətinin 
inkişafına dair 
Milli 
Strategiyanın 
həyata 
keçirilməsi üzrə 
2016-2020-ci illər 
üçün Dövlət 

2017-
2020 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

Sabit şəbəkə 
xidmətlərinin 
genişləndirilməsi, 
internetlə təminat 
imkanlarının 
yaxşılaşdırılması 
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Proqramı; 

Azərbaycan 
Respublikasında 
telekommunikasi-
ya və informasiya 
texnologiyalarının 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 1) 

10.1.1.3. Hökumətin 
onlayn 
xidmətləri 

75-ci yer, 

43.3 bal 

BMT tərəfindən 
hesablanan e-
hökumət inkişaf 
indeksinin sub-
göstəricisidir.  

Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 
noyabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Elektron xidmət 
növlərinin Siyahısı”nın 
təkmilləşdirilməsi, siyahıda olan, lakin 
tam fəaliyyət göstərməyən xidmətlərin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi və 
“Elektron hökumət” portalına yeni 
xidmətlərin inteqrasiya edilməsi 

Açıq hökumətin 
təşviqinə dair 
2016-2018-ci illər 
üçün Milli 
Fəaliyyət Planı 

2017-
2019 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi, 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti 
yanında 
Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 
Agentliyi 

Elektron 
xidmətlərdən 
istifadə hallarının 
artması 

10.1.1.4. Elektron 
iştirakçılıq 

74-cü yer, 

43.1 bal 

BMT tərəfindən 
müayinə 
vasitəsilə 
müəyyən edilir. 

BMT-nin aidiyyəti strukturu ilə 
müayinənin keçirilməsi 

Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi ilə BMT-
nin Azərbaycan 
ofisi arasında 
imzalanmış 
layihə 

2017-
2018 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi və işçi 
qrupuna daxil 
olan qurumlar 

Müayinənin 
nəticələrinin təqdim 
olunması 

10.1.2. 
Ekoloji 
davamlılıq 

44-cü 
yer, 

48.5 bal 

      

10.1.2.1. ISO 14001 
ətraf mühit 
sertifikatları  

87-ci yer, 

0.4 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır 
(mlrd.  PPP$ 

1. Ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-
iqtisadi inkişafa nail olunması, sosial 
müdafiə sisteminin təkmilləşdirilməsi, 
ətraf mühitə mənfi təsirin 
neytrallaşdırılması 

“Ekoloji 
təhlükəsizlik 
haqqında” 
Qanun; 

“Azərbaycan 

2017-
2019 

Standartlaş-
dırma, 
Metrologiya və 
Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi, 
Ekologiya və 

Müvafiq 
qanunvericilik 
aktlarının qəbul 
edilməsi 
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ÜDM). 2. ISO 14001 standartının son 
versiyasının milli standart kimi qəbul 
olunması 

3. İstehsal və xidmət 
müəssisələrinin  ISO 14001 üzrə 
sertifikatlaşdırılmasının 
stimullaşdırılması 

2020: Gələcəyə 
baxış” İnkişaf 
Konsepsiyası; 

AZS 835-2015 
(ISO 14001-
2004) nömrəli 
“Ətraf mühitin 
idarəetmə 
sistemləri. 
İstifadə üçün 
təlimata dair 
tələblər. 
Prinsiplər və 
struktur” milli 
standartı;  

Texniki 
tənzimləmə 
haqqında 
qanunun qəbulu;  

“Standartlaşdırm
a haqqında” 
Qanunun yeni 
redaksiyada 
qəbulu;  

 Ekologiya, 
turizm, dövlət 
satınalmaları, 
yeyinti məhsulları 
və tikinti 
sahələrinə aid 
olan 
qanunvericilik 
aktlarında 
dəyişiklik.  

Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi,  
Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 
Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 
Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi,  
Səhiyyə Nazirliyi 

 

10.1.3. 

İnnovasiyala
rın 
əlaqələndi-
rilməsi 

117-ci 
yer, 

17.7 bal 

      

10.1.3.1.  Tədqiqat-
larda 
universitet – 

95-ci yer, 

36 bal 

Bu göstərici 
sorğu anketləri 
əsasında 

1. Ölkədə aparılan tədqiqatlar üzrə 
məlumatların ümumiləşdirilməsi və 
onların sektoral bölgüsü ilə bağlı 

 2017-
2018 

Dövlət Statistika 
Komitəsi (dövlət 
təşkilatları üzrə),  

Müvafiq reytinqdə 
irəliləmənin əldə 
olunması 
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sənaye 
müəssisələri 
əməkdaşlığı 

formalaşır. 

 

materialların hazırlanması  

2. Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən 
ölkədə keçirilən sorğuların daha da 
sadələşdirilməsi və respondentlərə 
təqdim olunması məqsədilə Forumun 
yerli partnyor institutla  
əməkdaşlığının davam etdirilməsi 

Vergilər Nazirliyi 
(özəl sektor 
üzrə), 

Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası, 
Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

10.1.3.2.  Xaricdən 
maliyyələş-
dirilən elmi-
tədqiqat 
işlərinə sərf 
olunan 
xərclər  

97-ci yer, 

0.2 bal 

Bu göstərici 
ölkənin elmi-
tədqiqat xərcləri 
əsasında 
formalaşır. 

1. Maliyyə hesabatlarında elmi 
tədqiqat işləri üzrə formalaşdırılan 
xərc maddələri üzrə təkmilləşdirmə 
aparılması və bu xərc maddəsinin 
kommersiya müəssisələrinə də tətbiq 
olunması 

2. Mənfəət vergisi ödəyicilərinin 
bəyannaməsində elmi-tədqiqat xərc 
maddələri ilə bağlı uçotun 
formalaşdırılması, normativ hüquqi 
bazanın təkmilləşdirilməsi 

 2017-
2018 

Maliyyə Nazirliyi, 
Vergilər 
Nazirliyi,  

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi,  

Dövlət Statistika 
Komitəsi 

Elmi-tədqiqat 
xərclərinin dəqiq 
uçotunun tətbiq 
edilməsi 

10.1.3.3. Patent 
analoqlar  

78-ci yer Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır (% 
mlrd.PPP$ 
ÜDM). 

1. Elmi araşdırma, tədqiqat və inkişaf 
(R&D) mərkəzlərində əldə olunan 
elmi yeniliklər (ixtira və s.) üzərində 
patent hüququnun əldə olunması 
məqsədi ilə Patent Əməkdaşlıq 
Sazişi (PCT) sistemindən istifadə 
olunmasının təşviqi (il ərzində 
beynəlxalq seminarların və 
maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi)  

2. İxtiraçılara dəstək məqsədi ilə  
PCT sistemi üzrə yaranan xərclərin 
bir qisminin dövlət tərəfindən 
ödənilməsi üçün stimullaşdırıcı 
tədbirlərin tətbiqi ilə bağlı təkliflərin 
hazırlanması  

 2017-
2019 

Standartlaşdır-
ma, Metrologiya, 
və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi, 
Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası 

Əldə olunan patent 
sayında artımın 
təmin olunması 

10.1.4.  
Biliyin 
mənimsənil-
məsi 

113-cü 
yer, 

18 bal 
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10.1.4.1.  Əqli 
mülkiyyət 
haqlarının 
ödənilməsi  

96-cı yer, 

0.1 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır 
(ümumi 
ticarətdə payı, 
faizlə). 

1. Yüksək texnologiyalar sahəsində 
patent alınması və elmi tədqiqatların 
nəticələrinin kommersiyalaşdırılması 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə 
dair təkliflərin hazırlanması və həyata 
keçirilməsi  

2. Elm və sənaye arasında bağlantı, 
qarşılıqlı sifariş və təklif 
münasibətlərinin yaradılması, 
ixtiraçılıq fəaliyyətinin keyfiyyətcə 
artması və tətbiqi xarakter daşıması 
üçün texnologiyaların transfer 
mərkəzləri və əqli mülkiyyət 
hüquqlarının kommersiyalaşdırılması 
mərkəzlərinin yaradılması, sənaye 
mülkiyyəti obyektlərinin ekspertizası 
mərkəzi (AzPatent) nəzdində elmi 
tədqiqatların nəticələrinin 
kommersiyalaşdırılması mərkəzinin 
yaradılması 

Azərbaycan 
Respublikasında 
informasiya 
cəmiyyətinin 
inkişafına dair 
Milli 
Strategiyanın 
həyata 
keçirilməsi üzrə 
2016-2020-ci illər 
üçün Dövlət 
Proqramı 

 

 

2017-
2018 

Standartlaşdır-
ma, Metrologiya 
və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi, 
Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi, Müəllif 
Hüquqları 
Agentliyi, 
Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası 

Elmi tədqiqatların 
nəticələrinin 
kommersiyalaş-
dırılması 
baxımından 
reallaşdırılan 
layihələrin sayı 

10.1.4.2.  Yüksək 
texnologiya 
məhsullarının 
idxalı (təkrar 
idxal 
çıxılmaqla)  

119-cu 
yer, 

2.2 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır 
(ümumi 
ticarətdə payı, 
faizlə). 

Yüksək texnologiya məhsulları 
bazarının inkişaf etdirilməsinə dair 
təkliflərin hazırlanması və həyata 
keçirilməsi  

Azərbaycan 
Respublikasında 
informasiya 
cəmiyyətinin 
inkişafına dair 
Milli 
Strategiyanın 
həyata 
keçirilməsi üzrə 
2016-2020-ci illər 
üçün Dövlət 
Proqramı 

2018-
2020 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi,  

Dövlət Statistika 
Komitəsi 

Elmi tədqiqatların 
nəticələrinin 
kommersiyalaşdırıl-
ması baxımından 
reallaşdırılan 
layihələrin sayının 
çoxalması 

10.1.4.3.  İKT 
xidmətlərinin 
idxalı 

89-cu yer, 

0.6 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır 
(ümumi 
ticarətdə payı, 
faizlə). 

Yerli bazarı stimullaşdırmaq üçün 
İKT xidmətlərinin idxalının 
azaldılması üzrə tədbirlərin həyata 
keçirilməsi  

 2017-
2020 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi,  
İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

İKT xidmətlərinin 
yerli güclər 
hesabına 
qarşılanmasında 
artım 

10.1.5.  Biliklərin 110-cu       
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yaradılması yer, 

3 bal 

10.1.5.1.  Yerli 
rezidentlər 
tərəfindən 
patent 
müraciətləri  

60-cı yer, 

1.2 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır (% 
mlrd.PPP$ 
ÜDM). 

Patent alınması prosesini 
sadələşdirən Patent hüququ 
Müqaviləsinə (“Patent Law Treaty”) 
qoşulmaq üçün müvafiq tədbirlərin 
görülməsi və Azərbaycanda 
Texnologiya və İnnovasiyalara 
Dəstək Mərkəzlərinin yaradılması 

Azərbaycan 
Respublikasında 
informasiya 
cəmiyyətinin 
inkişafına dair 
Milli 
Strategiyanın 
həyata 
keçirilməsi üzrə 
2016-2020-ci illər 
üçün Dövlət 
Proqramı  

2017-
2018 

Standartlaşdır-
ma, Metrologiya 
və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi 

Texnologiya və 
innovasiyalara 
dəstək 
mərkəzlərinin 
fəaliyyətə 
başlaması 

10.1.5.2.  Elmi və 
texniki 
məqalələr  

112-ci 
yer, 

2.6 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır (% 
mlrd.PPP$ 
ÜDM). 

Elmi və texniki məqalələrin 
sayının artması üçün həvəsləndirmə 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi  

 2017-
2020 

Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası, 
Təhsil Nazirliyi, 
Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

Elmi və texniki 
məqalələrin sayının 
artması 

10.1.5.3.  İstinad oluna 
bilən 
sənədlər 

109-cu 
yer, 

58 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır. 

İstinad oluna bilən məqalələrlə 
bağlı ölkə üzrə rəsmi məlumatların 
beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilmə 
hesabatlılığının artırılması 

 2017-
2018 

Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası, 
Təhsil Nazirliyi 

Hesabatların 
sayının artması 

10.1.6.  Biliyin təsiri 

100-cü 
yer, 

28.2 bal 

      

10.1.6.1.  Kompüter 
proqram 
təminatları 
üzrə xərclər  

Təyin 
olunma-
mışdır. 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır 
(ÜDM-də payı, 
faizlə). 

Vahid büdcə təsnifatına və 
“Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nə 
sair xərclərdən əvvəl “İnnovasiya və 
proqram təminatı xərcləri” adlı yeni 
xərc maddəsinin əlavə edilməsi 

“Azərbaycan 
Respublikası 
vahid büdcə 
təsnifatının təsdiq 
edilməsi” barədə 

Nazirlər 
Kabinetinin 2004-
cü il 6 oktyabr 
tarixli 149 nömrəli 

2017-
2018 

Maliyyə Nazirliyi, 
Vergilər 
Nazirliyi, 
Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

İnnovasiya və 
proqram təminatı 
xərclərinin dəqiq 
uçotunun 
aparılması 
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qərarında 
dəyişiklik 

10.1.6.2.  ISO 9001 
keyfiyyət 
sertifikatları 

97-ci yer, 

1.5 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır (% 
mlrd.PPP$ 
ÜDM). 

Dövlət və özəl qurumların 
keyfiyyəti idarəetmə sistemləri üzrə 
sertifikatlaşdırılmasının 
stimullaşdırılması 

 

 

“Azərbaycan 
2020: Gələcəyə 
baxış” İnkişaf 
Konsepsiyası; 

AZS ISO 9001-
2009 “Keyfiyyəti 
idarəetmə 
sistemləri. 
Tələblər” milli 
standartı.  

2017-
2020 

Standartlaşdır-
ma, Metrologiya 
və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi, 
Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi,  
Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 
Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 
Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi, 
Səhiyyə Nazirliyi 

Keyfiyyət 
standartlarının 
sertifikatlaşdırılma-
sının artması 

10.1.6.3. Yüksək və 
orta-yüksək 
texnologiyala
rın istehsalı 

76-cı yer, 

10.4 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır. 

Kiçik və orta sahibkarlar 
tərəfindən İKT həllərinin tətbiqinin 
genişləndirilməsi üçün maarifləndirici 
və təşviqedici tədbirlərin görülməsi 

Azərbaycan 
Respublikasında 
informasiya 
cəmiyyətinin 
inkişafına dair 
Milli 
Strategiyanın 
həyata 
keçirilməsi üzrə 
2016-2020-ci illər 
üçün Dövlət 
Proqramı  

2018-
2020 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi,  
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi  

Sahibkarlara 
keçirilən təlimlərin 
sayının artması 

10.1.7.  
Biliklərin 
yayılması 

82-ci yer, 

21.6 bal 

      

10.1.7.1.  Yüksək 
texnologiya 
məhsullarının 
ixracı (təkrar 
ixrac 
çıxılmaqla)  

105-ci 
yer, 

0.1 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır 
(ümumi 
ticarətdə payı, 
faizlə). 

Elmtutumlu və yüksək texnoloji 
məhsulların yeni milli təsnifatının 
hazırlanması və tətbiqi üçün 
tədbirlərin görülməsi 

Azərbaycan 
Respublikasında 
informasiya 
cəmiyyətinin 
inkişafına dair 
Milli 
Strategiyanın 
həyata 
keçirilməsi üzrə 

2017-
2019 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi,  

Dövlət Statistika 
Komitəsi 

Yeni təsnifat üzrə 
uçotun aparılması 
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2016-2020-ci illər 
üçün Dövlət 
Proqramı 

10.1.7.2.  İKT 
xidmətlərinin 
ixracı  

97-ci yer, 

0.5 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır 
(ümumi 
ticarətdə payı, 
faizlə). 

1. Beynəlxalq telekommunikasiya və 
mobil operatorlar ilə olan 
əməkdaşlığın artırılması 

2. Beynəlxalq çıxış telefon 
trafiklərinin artırılması məqsədilə 
tariflərə yenidən baxılması  

 2017-
2020 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

İKT xidmətlərinin 
ixracının artması 

10.1.8.  
Qeyri-maddi 
aktivlər 

78-ci yer, 

39.5 bal 

      

10.1.8.1. Yerli rezident 
ticarət 
nişanlarının 
tətbiqi  

76-cı yer, 

22.2 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır (% 
mlrd.PPP$ 
ÜDM). 

1. Maarifləndirmə tədbirlərinin, 
əmtəə nişanlarına dair hüquq 
pozuntularına qarşı tədbirlərin həyata 
keçirilməsi 

2. “Made in Azerbaijan” brendinin 
təşviqi məqsədi ilə “Əmtəə 
nişanlarının beynəlxalq qeydiyyatına 
dair Madrid Sazişi” çərçivəsində 
qorunan yerli əmtəə nişanlarının 
xərclərinin qismən dövlət hesabına 
ödənilməsinə dair təkliflərin 
hazırlanması 

“Made in 
Azerbaijan” 
brendinin xarici 
bazarlarda təşviqi 
barədə 
Azərbaycan 
Respublikası 
Prezidentinin 
Fərmanı  

 

2017-
2020 

Standartlaşdır-
ma, Metrologiya 
və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi 

Müvafiq reytinqdə 
irəliləmə 

10.1.8.2. İKT və 
biznes 
modellərinin 
yaradılması 

44-cü yer, 

63.2 bal 

Bu göstərici 
sorğu anketləri 
əsasında 
hesablanır. 

İKT sahəsində innovativ 
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, 
elmtutumlu və yüksək texnoloji 
məhsulların yaradılması və tətbiqi 
layihələrinə dəstək göstərilməsi 

Azərbaycan 
Respublikasında 
informasiya 
cəmiyyətinin 
inkişafına dair 
Milli 
Strategiyanın 
həyata 
keçirilməsi üzrə 
2016-2020-ci illər 
üçün Dövlət 
Proqramı; 

Azərbaycan 
Respublikasında 
telekommunikasi-

2017-
2019 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 

Texnologiyalar 
Nazirliyi, 

Energetika 
Nazirliyi, 

Azərbaycan Milli 
Elmlər 

Akademiyası 

Həyata keçirilən 
layihələrin sayı 
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ya və informasiya 
texnologiyalarının 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi (Strateji 
hədəf 2. Prioritet 
2.2.). 

10.1.9.  
Kreativ 
məhsullar 
və xidmətlər 

86-cı yer, 

12.5 bal 

      

10.1.9.1.  Mədəni və 
kreativ 
xidmətlərin 
ixracı  

62-ci yer 

 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır 
(ümumi 
ticarətdə payı, 
faizlə). 

1. İxracyönümlü kreativ məhsul və 
xidmətlərin, turizm sahəsində milli 
brendlərin yaradılmasının təşviqi  

2. Müvafiq istiqamət üzrə elmi 
tədqiqatlarla məşğul olan 
universitetlərlə əməkdaşlıq 
çərçivəsində araşdırmaların 
öyrənilməsi 

3. Təbliğatın daha təkmil aparılması 
və mədəni məhsulların daha effektiv 
ixracı məqsədilə elektron məlumat 
portalının yaradılması  

4. Müxtəlif reytinq sistemlərini 
formalaşdıran məlumat bazaları 
(“PwC Global Entartainment and 
Media Outlook”, “UNESCO 
Framework for Cultural Statistics”, 
“COMTRADE Database”, “UNIDO 
Industrial Statistics Database” və s.) 
ilə iş aparılması, bu məlumat 
bazalarına daxil edilməsi üçün daha 
dolğun məlumatların ötürülməsi 

5. Azərbaycan Respublikasının 
ixrac etdiyi mədəni xidmətlərin 
reyestrinin və illik statistikasının 
aparılması 

6. Mədəni xidmət ixracında qabaqcıl 
nəticələr göstərən ölkələrin fəaliyyət 
mexanizmləri və ümumi 
təcrübələrinin təhlil edilməsi 

7. Mədəniyyət və turizm sahəsində 

Azərbaycan 
Respublikasında 

ixtisaslaşmış 
turizm 
sənayesinin 
inkişafına dair 
Strateji Yol 
Xəritəsi 

 

 

 

2017-
2020 

Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, 
Təhsil Nazirliyi, 
Azərbaycan 
Turizm və 
Menecment 
Universiteti, 
Heydər Əliyev 
adına Müasir 
Təhsil 
Kompleksi, 

Bakı Turizm 
Peşə Məktəbi,  

Tarif (qiymət) 
Şurası,  

Dövlət Statistika 
Komitəsi,  

Müəllif 
Hüquqları 
Agentliyi 

Mədəni və kreativ 
xidmətlərin ixracının 
artması 
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xidmət ixracının artımı üçün 
stimullaşdırıcı layihələrin icrası 

10.1.9.2.  Qlobal 
əyləncə və 
media bazarı 

Təyin 
olunma-
mışdır. 

 Göstəricini formalaşdıran əsas 
əyləncə və media seqmenti üzrə 
məlumatların toplanması və 
cəmləşdirilməsi (kitab nəşri, əyləncə, 
internetə çıxış, internet reklamı, jurnal 
nəşri, musiqi, qəzet nəşri, evdən 
kənar reklam, “b2b”, radio, televiziya 
reklamı, televiziya abunəçiləri və 
lisenziya xərcləri, videooyunlar) 

 2017-
2018 

Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, 
Vergilər 
Nazirliyi,  

Müəllif 
Hüquqları 
Agentliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 
Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi,  

Dövlət Statistika 
Komitəsi, 
Mətbuat Şurası, 
Milli Televiziya 
və Radio Şurası 

Məlumatların 
istifadəyə hazır 
vəziyyətə gətirilməsi 

10.1.10.  
Onlayn 
kreativlik 

76-cı yer, 

5 bal 

      

10.1.10.1.  Yüksəksəviy-
yəli ümumi 
domenlər  

94-cü yer, 

1.1 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır (15-
69 yaş qrupu 
əhali, mln. 
nəfərlə). 

1. Qlobal informasiya məkanında 
Azərbaycan Respublikası ilə əlaqədar 
məlumatların həcminin 
genişləndirilməsi 

2. Onlayn medianın inkişafı üçün 
tədbirlər görülməsi  

 

Azərbaycan 
Respublikasında 
informasiya 
cəmiyyətinin 
inkişafına dair 
Milli 
Strategiyanın 
həyata 
keçirilməsi üzrə 
2016-2020-ci illər 
üçün Dövlət 
Proqramı (7. Milli 
kontentin inkişaf 
etdirilməsi) 

2017-
2020 

Azərbaycan Milli 
Elmlər 
Akademiyası, 
Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi, 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti 
yanında 
Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 
Agentliyi,  

Xarici İşlər 

Domenlərin sayının 
artması 
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Nazirliyi, 
Diasporla İş 
üzrə Dövlət 
Komitəsi, 
Mətbuat Şurası, 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti 
yanında Kütləvi 
İnformasiya 
Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondu  

10.1.10.2.  Yüksəksə-
viyyəli milli 
domenlər  

79-cu yer, 

1.2 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır (15-
69 yaş qrupu 
əhali, mln. 
nəfərlə). 

1. Yüksəksəviyyəli milli domen 
adlarının qeydiyyatı və istifadəsi ilə 
bağlı qaydaların hazırlanması  

2. Milli domen adları üzrə 
resursların sayının artırılması 
tədbirləri  

“Telekommunika
siya haqqında” 
Qanunda 
dəyişiklik 

 

2017-
2019 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi,  

Ədliyyə Nazirliyi 

Milli domenlərin 
sayının artması 

10.1.10.3.  Vikipedia 
redaktəsi  

57-ci yer, 

1.7 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır (15-
69 yaş qrupu 
əhali, mln. 
nəfərlə). 

Azərbaycan həqiqətlərinin virtual 
məkanda təbliği və yayılmasının 
genişləndirilməsi üzrə tədbirlərin 
görülməsi 

Azərbaycan 
Respublikasında 
informasiya 
cəmiyyətinin 
inkişafına dair 
Milli 
Strategiyanın 
həyata 
keçirilməsi üzrə 
2016-2020-ci illər 
üçün Dövlət 
Proqramı (7. Milli 
kontentin inkişaf 
etdirilməsi)  

2017-
2019 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi,  

Təhsil Nazirliyi 

Məqalələrin sayının 
artması 

10.1.10.4.  YouTube 
saytına 
videoyükləm
ələr   

Təyin 
olunma-
mışdır. 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır (15-
69 yaş qrupu 
əhali, mln. 

Ölkə üzrə statistikanın mənbəyinin 
dəqiqləşdirilməsi 

 2017-
2018 

Nəqliyyat, 
Rabitə və 
Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi  

Yükləmələrin 
sayının artması 
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nəfərlə). 

11. Sərhəddə ticarət 

11.1. Doing Business Hesabatı üzrə 

11.1.1. Sənəd 
prosedurları,  
sərhəd-keçmə 
əməliyyatları, 
ölkədaxili 
daşımalar 
(göstərilən 
əməliyyatlara 
çəkilən xərclər 
və vaxt 
normaları) 

83-cü 
yer, 

72.3 
bal 

Yerli bazar 
iştirakçıları 
(ekspeditorlar, 
brokerlər, alıcı 
və satıcılar) 
arasında sorğu 
vasitəsilə 
hesablanır. 

1. Gömrük rəsmiləşdirilməsi 
zamanı təqdim edilməsi tələb 
olunmayan sənədlərə  (uyğunluq 
sertifikatı, mənşə sertifikatı, fitosanitar 
sertifikat, gigiyenik sertifikat və s.) 
dair təkliflərin hazırlanması və 
müvafiq qaydada icra edilməsi 

2. Gömrük bəyannaməsi ilə birgə 
təqdim edilməli olan sənədlərin  
(uyğunluq sertifikatı, mənşə 
sertifikatı, fitosanitar sertifikat, 
gigiyenik sertifikat və s.) həqiqiliyinin 
gömrük orqanları tərəfindən 
yoxlanılması  məqsədilə həmin 
sənədləri vermək səlahiyyəti olan 
qurumların elektron baza serverlərinə 
müvafiq qaydada giriş hüququnun 
təsbit edilməsi 

“Baytarlıq 
haqqında” 
Qanun; 

“Fitosanitar 
nəzarəti 
haqqında” 
Qanun; 

“Yeyinti 
məhsulları 
haqqında” 
Qanun; 

“İxrac nəzarəti 
haqqında” 
Qanun; 

Nazirlər 
Kabinetinin 2014-
cü il 22 iyul tarixli 
263 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Gömrük 
sərhədindən 
keçirilən malların 
və nəqliyyat 
vasitələrinin 
bəyan edilməsi 
Qaydaları”nda 
dəyişiklik 
edilməsi. 

2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti,  

Dövlət Gömrük 
Komitəsi, 
Ədliyyə Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Səhiyyə 
Nazirliyi, 

Standartlaşdır-
ma, Metrologiya 
və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi 

Risklərin 
avtomatlaşdırılmış 
idarəetmə sistemi 
çərçivəsində 
göstərilən 
məlumatların 
yoxlanılması 
nəticəsində xarici 
ticarət fəaliyyəti 
iştirakçılarının 
vaxtlarına qənaət 
edilməsi;  

xarici ticarət 
fəaliyyəti 
iştirakçılarının vaxt 
itkisinin və 
xərclərinin 
azalması. 

3. Əsas ticarət tərəfdaşı olan 
ölkələrdən gətirilən mallar üzrə   
həmin ölkələrin rəsmi səlahiyyətli 
qurumları tərəfindən gömrük 
rəsmiləşdirilməsi məqsədləri üçün 
təqdim edilən   sənədlərin (baytarlıq, 
fitosanitar,  gigiyenik, uyğunluq 
sertifikatları) qarşılıqlı qaydada 
tanınması üçün  müvafiq qaydada 
qarşılıqlı tanınma sazişlərinin 
imzalanması məsələsinə baxılması 

Nazirlər 
Kabineti,  

Xarici İşlər 
Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük 
Komitəsi, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Səhiyyə 
Nazirliyi, 

Standartlaşdır-
ma Metrologiya 
və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi 

4. Dövlət sərhədinin buraxılış 
məntəqələrindən keçirilən və 
qanunvericiliklə aidiyyəti dövlət 

Nazirlər  

Kabineti, 
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orqanından müvafiq qaydada xüsusi 
icazə, rəy və lisenziya (xüsusi razılıq) 
alınması  müəyyən edilmiş mallar və 
fəaliyyət növləri üzrə qeyd olunan 
sənədlərin elektron qaydada gömrük 
orqanları ilə mübadiləsi imkanlarının 
yaradılması 

 

Ədliyyə Nazirliyi, 

Dövlət 
Təhlükəsizlik 
Xidməti,  

Daxili İşlər 
Nazirliyi, 

Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi, 

Dövlət Sərhəd 
Xidməti, 

Müəllif 
Hüquqları üzrə 
Dövlət Agentliyi, 

Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 

Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, 

Müdafiə 
Sənayesi 
Nazirliyi, 

Müdafiə 
Nazirliyi, 

Energetika 
Nazirliyi,  

Dövlət Gömrük 
Komitəsi, 

 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Səhiyyə 
Nazirliyi, 

Standartlaşdır-
ma, Metrologiya 
və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi 

5. Gömrük ödənişləri üzrə  
preferensial güzəştlərin əldə edilməsi 
məqsədləri üçün gömrük orqanlarına 

Nazirlər 
Kabineti,   
Dövlət Gömrük 
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təqdim edilən malların mənşəyini 
təsdiq edən sənədin (mənşə 
sertifikatları) həqiqiliyinin yoxlanılması 
məqsədilə müvafiq qaydada 
imkanların (elektron bazaya giriş 
hüququnun verilməsi) yaradılması  

Komitəsi,  

Xarici İşlər 
Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

6. Gömrük nəzarəti və 
rəsmiləşdirilməsi prosesi üzrə tətbiq 
edilən əməliyyatlar və prosedurların 
daha da sinxronlaşdırılması işlərinin 
davam etdirilməsi 

Dövlət Gömrük 
Komitəsi  

12. Səhiyyə sistemi 

12.1. Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı üzrə 

12.1.1. Səhiyyə və 
ibtidai təhsil 

75-ci 
yer, 

5.7 bal 

      

12.1.1.1. Malyariyaya 
yoluxma halları 

1-ci yer Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara və 
sorğuya əsasən 
hesablanır (100 
min nəfərə). 

1. Respublikadan müxtəlif 
səbəblərdən malyariyaya görə 
endemik olan ölkələrə gedib gələn 
şəxslər və eləcə də belə ölkələrdən 
gələn xarici vətəndaşlar üzərində 
nəzarətin təmin edilməsi 

2. Aidiyyəti mütəxəssislərin 
malyariyanın laborator diaqnostikası, 
klinikası və profilaktikası sahəsində 
bilik səviyyələrinin artırılması üçün 
treninqlərin keçirilməsi 

2016–2020-ci 
illər üçün 
Azərbaycan 
Respublikasında 
malyariyanın 
bərpa 
olunmasının 
qarşısının 
alınması üzrə 
Milli Strategiya  

2017  Səhiyyə 
Nazirliyi,  

Dövlət Statistika 
Komitəsi 

Təxminən 200 min 
nəfərin belə 
müayinələrə cəlb 
olunması;  

malyariya 
xəstəliyinin baş 
verməməsi. 

12.1.1.2. Vərəm 
xəstəliyinə 
yoluxma halları 

85-ci 
yer, 

77 bal 

Ölkədə səhiyyə 
ilə bağlı 
çatışmazlıqların 
biznesə təsiri  
(həm yoluxucu, 
həm də qeyri-
yoluxucu 
xəstəliklər 
nəzərdə tutulur) 
1-7 dərəcəlik 
şkala əsasında 
qiymətləndirilir. 

1. Vərəmli xəstələrin vahid elektron 
reyestrinin təkmilləşdirilməsi 

2. Vərəmin diaqnostikasının 
yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi 
Referens Laboratoriyasının  müasir 
laboratoriya avadanlığı ilə təchiz 
edilməsi 

3. Vərəm xəstəliyinin profilaktikası 
məqsədi ilə uşaqların peyvənd 
təqviminə uyğun peyvəndlə əhatə 
edilməsi 

4. Tibb müəssisələrinin vərəm 

2016–2020-ci 
illər üçün vərəmlə 
mübarizə üzrə 
Tədbirlər 
Proqramı 

 

 

  

 

 

2017  Səhiyyə 
Nazirliyi,  

Dövlət Statistika 
Komitəsi 

Xəstəlik hallarının 
erkən aşkar 
edilməsi və 
sağalma 
səviyyəsinin 
yüksəldilməsi;  

tibb 
müəssisələrində 
epidemiya əleyhinə 
tədbirləri 
gücləndirməklə 
xəstəxanadaxili 
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Statistik 
mənbələr (100 
min nəfərə) 
istifadə olunur, 

sorğu 
aparılmamışdır. 

əleyhinə dərman preparatları ilə 
davamlı təminatı 

5. Müalicə-profilaktika müəssisələri 
üzrə tibb işçiləri üçün vərəmin 
aşkarlanması və müalicəsi üzrə 
treninqlərin təşkili  

6. Kütləvi informasiya vasitələri ilə 
vərəmin profilaktikasına dair əhalinin 
maarifləndirilməsi 

yoluxmaların 
qarşısının alınması; 

vərəmli xəstələrin 
qeydiyyatının 
yaxşılaşdırılması; 

80 minə yaxın 
uşağın peyvənd 
təqviminə uyğun 
peyvəndlə əhatə 
edilməsi; 

vərəmin 
profilaktikası 
sahəsində əhalinin 
maarifləndirilməsi 
səviyyəsinin 
yüksəlməsi. 

12.1.1.3. HİV xəstəliyinin 
yayılma dərəcəsi 

1-ci 
yer, 

0.1 bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır 
(əhalidə, faizlə). 

 

1. İİV-li şəxslərin vahid elektron 
reyestrinin və məlumat bazasının 
yaradılması 

2. İİV-in erkən aşkarlanması 
məqsədilə tibb müəssisələri nəzdində 
müayinə və məsləhət məntəqələri 
şəbəkəsinin genişləndirilməsi 

3. QİÇS-ə yoluxmuş xəstələrin 
antiretrovirus terapiyasına cəlb 
edilməsi 

2016–2020-ci 
illər üçün 
İİV/QİÇS-lə 
mübarizə üzrə 
Tədbirlər 
Proqramı  

2017 Səhiyyə 
Nazirliyi,  

Dövlət Statistika 
Komitəsi 

Əhali, ilk növbədə, 
İİV-ə yoluxma riski 
yüksək qruplar   
arasında İİV-in 
yayılma 
səviyyəsinin aşağı 
salınması; 

İİV-in anadan 
körpəyə ötürülməsi 
hallarının qarşısının 
alınması; 

erkən aşkarlanma, 
müalicə, qulluq və 
yardım vasitəsilə İİV 
infeksiyası ilə bağlı 
ölüm hallarının 
azaldılması və İİV-
lə yaşayan 
insanların 
ömürlərinin 
uzadılması 

12.1.1.4. Uşaq ölümləri 101-ci 
yer, 

27.9 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 

1. Yenidoğulmuşlara, xüsusən azçəkili 
körpələrə reanimasiya yardımının 
göstərilməsi üçün doğuşayardım 
müəssisələrinin zəruri tibbi 

Ana və uşaqların 
sağlamlığının 
yaxşılaşdırılması-
na dair 2014 – 

2017  Səhiyyə 
Nazirliyi,  

Dövlət Statistika 

Ana və uşaqların 
sağlamlığının 
qorunması 
sahəsində tibbi 
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bal hesablanır (hər 
1000 doğuşa). 

avadanlıqlarla, dərman və tibbi 
ləvazimatlarla təchiz olunması 

2. Uşaqların dispanserizasiyasının 
həyata keçirilməsi  

3. Doğuşayardım tibb müəssisələrində 
tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin davamlı 
monitorinqi və qiymətləndirilməsinin  
həyata keçirilməsi 

4. Ana və uşaqların sağlamlığının 
qorunması sahəsində çalışan həkim 
və orta tibb işçilərinin davamlı tibbi 
təhsilinin həyata keçirilməsi 

2020-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı  

Komitəsi xidmətlərin 
keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi; 

diridoğulmanın 
beynəlxalq 
meyarlarının tətbiq 
edilməsi; 

kadr hazırlığının 
gücləndirilməsi 

 

12.1.1.5. Uzunömürlülük 
səviyyəsi 

94-cü 
yer, 

70.8 
bal 

Ölkə üzrə 
statistik 
məlumatlara 
əsasən 
hesablanır. 

Əhalinin sağlamlığının qorunması 
sahəsində tədbirlərin davam 
etdirilməsi 

“Əhalinin 
sağlamlığının 
qorunması 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının 
1997-ci il 26 iyun 
tarixli 360-IQ 
nömrəli Qanunu 

2017 Səhiyyə 
Nazirliyi,  

Dövlət Statistika 
Komitəsi 

Müvafiq reytinqdə 
irəliləmə 

13. Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət 

13.1. Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı üzrə 

13.1.1. Əmtəə 
bazarının 
səmərəliliyi 

50-ci 
yer, 

4.5 bal 

      

13.1.1.1. Yerli rəqabətin 
intensivliyi 

115-ci 
yer, 

4.5 bal 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
təcrübəyə 
istinadən 
hesablanır. 

1. Avropa qanunvericiliyinə 
uyğunlaşdırma ilə əlaqədar 
müddəaların qanunvericilikdə təsbit 
olunması 

2. Rəqabət qanunvericiliyinin 
pozulması haqqında işlərə baxan 
komissiyanın hüquq və vəzifələrinin 
artırılması, qərarların müstəqil qəbul 
edilməsinin təsbit edilməsi  

3. Antiinhisar qanunvericiliyi ilə bağlı 
yerində yoxlamaların aparılması və 
sübutların götürülməsi zamanı 

Rəqabət 
Məcəlləsinin 
qəbul olunması  

2017 Nazirlər 
Kabineti, 

İqtisadiyyat  
Nazirliyi,   

Ədliyyə Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi 

 

Yerli bazarda 
rəqabət 
səviyyəsinin 
artması 

13.1.1.2. Bazar 
dominantlığının 
həcmi 

74-cü 
yer, 

3.6 bal 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
təcrübəyə 
istinadən 
hesablanır. 

13.1.1.3. Antiinhisar 
siyasətinin 

72-ci 
yer, 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
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effektivliyi 3.6 bal təcrübəyə 
istinadən 
hesablanır. 

təsərrüfat subyektinin öncədən 
məlumatlandırılmasının qarşısının 
alınması 

13.1.1.4. Müştəri  
yönümlüyünün 
səviyyəsi 

63-cü 
yer, 

4.7 bal 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
təcrübəyə 
istinadən 
hesablanır. 

13.1.1.5. Alıcı qərarlarının 
mürəkkəbliyi 

31-ci 
yer, 

3.9 bal 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
təcrübəyə 
istinadən 
hesablanır. 

13.1.2. Biznes 
fəaliyyətinin 
mürəkkəbliyi 

60-cı 
yer, 

4 bal 

      

13.1.2.1. Yerli təchizatçıla-
rın sayı 

80-ci 
yer, 

4.4 bal 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
təcrübəyə 
istinadən 
hesablanır. 

1. Qanun pozuntularına yol vermiş 
təsərrüfat subyektlərinə tətbiq edilən 
cərimələrin diferensial olaraq 
təsərrüfat subyektinin illik 
dövriyyəsinin faiz nisbətinə uyğun 
yüksək hədlərlə müəyyənləşdirilməsi  

2. Kartel sövdələşmələri ilə bağlı 
araşdırmaların aparılmasının və 
müvafiq məsuliyyətə cəlbolunma 
mexanizminin  təkmilləşdirilməsi  

3. Antiinhisar qanunvericiliyinin 
pozulması ilə bağlı araşdırmalar 
aparılarkən dövlət orqanlarından və 
təsərrüfat  subyektlərindən dövlət, 
kommersiya (vergi), bank və gömrük 
sirri hesab edilən hər bir məlumatın 
alınması zamanı konfidensiallığın 
qorunması 

4. Əmtəə bazarlarının sərhədlərinin, 
o cümlədən lokal inhisarçılığın 
müəyyən edilməsi 

Rəqabət 
Məcəlləsinin  

qəbul olunması  

2017 Nazirlər 
Kabineti, 

İqtisadiyyat  
Nazirliyi,   

Ədliyyə Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi 

 

Yerli bazarda 
rəqabət 
səviyyəsinin 
artması 

13.1.2.2. Yerli təchizatçıla-
rın keyfiyyəti 

61-ci 
yer, 

4.4 bal 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
təcrübəyə 
istinadən 
hesablanır. 

13.1.2.3. Klasterlərin 
inkişaf vəziyyəti 

69-cu 
yer, 

3.7 bal 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
təcrübəyə 
istinadən 
hesablanır. 

13.1.2.4. Rəqabət 
üstünlüyünün 
xarakteri 

68-ci 
yer, 

3.5 bal 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
təcrübəyə 
istinadən 
hesablanır. 

13.1.2.5. Dəyər zəncirinin 
əhatə dairəsi 

56-cı 
yer, 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
təcrübəyə 
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3.9 bal istinadən 
hesablanır. 

13.1.2.6. Məhsulların 
beynəlxalq 
paylanmasına 
nəzarət 

42-ci 
yer, 

4 bal 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
təcrübəyə 
istinadən 
hesablanır. 

13.1.2.7. İstehsal 
proseslərinin 
mürəkkəbliyi 

46-cı 
yer, 

4.3 bal 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
təcrübəyə 
istinadən 
hesablanır. 

13.1.2.8. Marketinq 
səviyyəsi 

71-ci 
yer, 

4.4 bal 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
təcrübəyə 
istinadən 
hesablanır. 

13.1.2.9. Səlahiyyətləri 
ötürmə istəyi 

76-cı 
yer, 

3.6 bal 

Sorğulara və 
beynəlxalq 
təcrübəyə 
istinadən 
hesablanır. 

14. Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma 

14.1. Doing Business Hesabatı üzrə 

14.1.1. Elektrik 
şəbəkələrinə 
qoşulma 

105-ci 
yer, 

64.8 
bal 

      

14.1.1.1. Prosedurlar 
(sayı) 

7 Qanunvericiliyə 
istinadən 
hesablanır. 

Elektrik təchizatı şəbəkəsinə 
qoşulmaq üçün prosedurların sayının 
7-dən 3-ə qədər azaldılması ilə bağlı 
tədbirlər görülməsi 

 2017 Nazirlər 
Kabineti, 
Energetika 
Nazirliyi, 
“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” 
ASC, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

Müvafiq altreytinqdə 
irəliləmə 

14.1.1.2. Vaxt (günlər) 69 Qanunvericiliyə Elektrik təchizatı şəbəkəsinə  2017- Nazirlər Müvafiq altreytinqdə 
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istinadən 
hesablanır. 

qoşulma ilə bağlı tələb olunan 
müddətin 25 günə endirilməsi və hər bir 
prosedur üçün maksimum icra/xidmət 
və ya təhvilvermə müddətinin 
müəyyənləşdirilməsi 

2018 Kabineti, 
Energetika 
Nazirliyi, 
“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” 
ASC, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

irəliləmə 

14.1.1.3. Xərclər 150.4 Qanunvericiliyə 
istinadən 
hesablanır 
(adambaşına 
düşən gəlirdə 
faizlə). 

Elektrik təchizatı şəbəkəsinə 
qoşulma ilə bağlı xərclərin 
optimallaşdırılması üzrə təhlillər 
aparılması və müvafiq təkliflər 
hazırlanması 

 2017 Energetika 
Nazirliyi,  

Tarif Şurası, 
“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” 
ASC, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

Müvafiq altreytinqdə 
irəliləmə 

14.1.1.4. Elektrik 
enerjisi 
təchizatının 
etibarlılığı və 
tariflərin 
şəffaflığı 

4 Qanunvericiliyə 
istinadən 
hesablanır (0-8 
ballıq interval 
üzrə 
qiymətləndirilir). 

1. Elektrik təchizatçılarının işinin 
monitorinqi çərçivəsində tənzimləmə 
orqanları tərəfindən minimum keyfiyyət 
standartlarının təmin edilməsi 

2. Elektrik kəsintilərinin real vaxt 
rejimində müəyyənləşdirilməsi və enerji 
təchizatının bərpa olunması məqsədilə 
avtomatlaşdırılmış cihazların tətbiq 
edilməsi 

 2017-
2018 

Energetika 
Nazirliyi, 
“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” 
ASC, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

Müvafiq altreytinqdə 
irəliləmə 

15. Tikintiyə icazələrin verilməsi 

15.1. Doing Business Hesabatı üzrə 

15.1.1. Tikintiyə 
icazələr 

127-ci 
yer, 

63.6 
bal 
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15.1.1.1. 

 

Prosedurlar 
(sayı) və vaxt 
(günlər) 

18 pro-
sedur  

203 
gün 

Qanunvericiliyə 
və sorğulara 
istinadən 
hesablanır. 

1. Tikilməsi nəzərdə tutulan 
obyektlərin tikintisinin razılaşdırılması 
ilə əlaqədar  aidiyyəti qurumların 
rəylərinin alınması mexanizmini 
sadələşdirmək və optimallaşdırmaq 
məqsədilə ərazilərin baş planlarında, 
xüsusilə də müfəssəl planlarda həmin 
planlarla əhatə olunan ərazilər üzrə 
mühəndis-kommunikasiya təminatı 
sistemi, ekoloji, geoloji, sanitariya-
gigiyena, yanğın təhlükəsizliyi, tarix və 
mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və 
razılaşdırılmanın tələb olunduğu digər 
spesifik hallarla bağlı məlumatlar 
barədə müddəaların təkmilləşdirilməsi 
və bununla bağlı qanunvericiliyə 
müvafiq dəyişiklik edilməsi  

 

 Nazirlər 
Kabinetinin 
2015-ci il 12 
yanvar tarixli 5 
nömrəli 
qərarında 
dəyişiklik 

2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti,  

Dövlət 
Şəhərsalma və 
Arxitektura 
Komitəsi, 
Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi 

Prosedurların 
sayının tədricən 10, 
tələb olunan vaxtın 
isə 80 günə 
endirilməsi 

2. Tikinti, həmçinin layihələndirilmə 
məqsədləri üçün tikinti ərazisinə aid 
ilkin zəruri məlumatları (belə 
məlumatların siyahısı müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən 
olunur) əhatə edən Milli Məkan 
Məlumatları İnfrastrukturunun (National 
Spatial Data İnfrastructure) 
yaradılması və tikinti bazarının 
iştirakçılarının həmin məlumatlarla 
ödənişli əsaslarla təmin edilməsi  

 Nazirlər 
Kabineti,  

Əmlak 
Məsələləri 
Dövlət Komitəsi, 
Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi 
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3. Tikintisinə icazə tələb olunan 
obyektin tikinti layihəsinin hazırlanması 
və həmin obyektin yerləşdiriləcəyi 
torpaq sahəsinin planlanması 
məqsədilə (xüsusilə yeni tikilən 
ərazilərdə) topogeodeziya (bütün 
yeraltı və yerüstü kommunikasiya 
xətləri göstərilməklə), mühəndis-
axtarış işlərinin yerinə yetirilməsi 
prosedurlarının təkmilləşdirilməsi və bu 
məlumatların Milli Məkan Məlumatları 
İnfrastrukturuna daxil edilməsi 

4. Ekspertizası tələb olunmayan 
obyektlərin sayının artırılması ilə bağlı 
təkliflərin hazırlanması 

Şəhərsalma və 
Tikinti 
Məcəlləsinin 
89-cu 
maddəsində 
dəyişiklik 

Nazirlər 
Kabineti, 
Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 
Dövlət 
Şəhərsalma və 
Arxitektura 
Komitəsi 

5. Tikintiyə icazələr üzrə 
metodologiyanın dəqiqləşdirilməsi 
məqsədilə Doing Business 
Hesabatının ekspertləri və yerli 
respondentlər ilə əməkdaşlığın 
qurulması, Doing Business 
Hesabatında adıçəkilən bir sıra 
prosedurların, o cümlədən torpağın 
ayrılması və tikinti obyektinin 
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrində 
qeydiyyatı üzrə prosedurların mövcud 
qanunvericiliyə görə tikintiyə icazələr 
sisteminə aid edilmədiyinin izah 
olunması və həmin prosedurların 
ümumi hesablamadan çıxarılmasının 
təmin edilməsi  

 Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 
Əmlak 
Məsələləri 
Dövlət Komitəsi, 
Dövlət 
Şəhərsalma və 
Arxitektura 
Komitəsi 
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6. Ətraf mühiti mühafizə ilə bağlı 
məsələlər Baş plan və müfəssəl 
planda nəzərdə tutulduğundan tikinti 
layihələrinin tərkibindən ekologiya 
bölməsinin çıxarılmasının təmin 
edilməsi  

 

 Nazirlər 
Kabineti,   
Dövlət 
Şəhərsalma və 
Arxitektura 
Komitəsi, 
Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi 

7. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən sifarişçilər üçün texniki 
şərtlərin və həmin texniki şərtlərlə bağlı 
layihə sənədlərinin qısa müddətdə 
“ASAN kommunal” və ya “ASAN 
xidmət” mərkəzləri vasitəsilə 
alınmasının təşkil və təmin edilməsi 

 Nazirlər 
Kabineti,  

Dövlət 
Şəhərsalma və 
Arxitektura 
Komitəsi,  

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti, 

yerli icra 
hakimiyyəti 
orqanları, 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti 
yanında 
Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 
Agentliyi 

8. İcazə icraatı zamanı ekspertizadan 
keçirilib-keçirilməməsindən asılı olaraq 
tikinti obyektlərinin qruplaşdırılması və 
bu baxımdan tikintiyə icazə üzrə 
icraatın optimallaşdırılması: 

 Nazirlər 
Kabineti, 
Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 
Bakı Şəhər İcra 
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- ekspertizadan keçirilməsi tələb 
olunmayan tikinti layihələri üzrə icazə 
üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 
müraciət edildikdə, 15 iş günü ərzində 
tikinti layihəsinin ərazinin tikinti 
planlarına uyğunluğunun yoxlanılması 
və icazənin verilib-verilməməsi barədə 
qərarın qəbul edilməsi; 

- ekspertizadan keçirilməsi tələb 
olunan tikinti layihələri üzrə icazə üçün 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 
müraciət edildikdə, ərazinin tikinti 
planlarına uyğunluğunun yoxlanılması 
və ekspertizadan keçirildiyi müddət də 
əhatə olunmaqla (siyahısı Nazirlər 
Kabineti tərəfindən müəyyən edilən 
mürəkkəb-texniki və təhlükə potensiallı 
obyektlər istisna olmaqla) 1 ay ərzində 
icazənin verilib-verilməməsi barədə 
qərarın qəbul edilməsi 

Hakimiyyəti, 
yerli icra 
hakimiyyəti 
orqanları 

9. Tikintiyə icazə üzrə icraat 
çərçivəsində müvafiq qurumlarla 
razılaşdırmaların minimuma endirilməsi 
ilə bağlı təkliflərin hazırlanması  

 Nazirlər 
Kabineti, 
Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 
Dövlət 
Şəhərsalma və 
Arxitektura 
Komitəsi,  

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti, 
yerli icra 
hakimiyyəti 
orqanları 
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10. Məlumatlandırma icraatı ilə inşa 
edilən obyektlərlə bağlı 
məlumatlandırmanın elektron müraciət 
əsasında edilməsinin təmin olunması 

 

 

 Nazirlər 
Kabineti,  

Dövlət 
Şəhərsalma və 
Arxitektura 
Komitəsi, 
Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 
Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti, 
yerli icra 
hakimiyyəti 
orqanları 

11. Obyektlərin tikintisinə və istismarına 
icazələrin verilməsi, tikintiyə nəzarət və 
yekun qeydiyyata alınması ilə bağlı 
prosedurları vahid sənəddə əks 
etdirəcək reqlamentin (qaydaların) 
hazırlanması 

 

 

 Nazirlər 
Kabineti, 
Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 
Dövlət 
Şəhərsalma və 
Arxitektura 
Komitəsi,  

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti, 
yerli icra 
hakimiyyəti 
orqanları 
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12. Şəhərsalma və tikinti 
qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı tikinti 
fəaliyyəti subyektlərinin, o cümlədən 
tikintiyə icazə verən və tikintiyə dövlət 
nəzarətini həyata keçirən orqanların 
nümayəndələri üçün müvafiq 
seminarların (treninqlərin, təlimlərin və 
s.) keçirilməsi 

 Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 
Dövlət 
Şəhərsalma və 
Arxitektura 
Komitəsi,  

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti, 
yerli icra 
hakimiyyəti 
orqanları 

15.1.1.2. Tikintidə 
keyfiyyətə 
nəzarət 
indeksi 

12 Qanunvericiliyə 
və sorğulara 
istinadən 
hesablanır (0-15 
ballıq intervalda 
qiymətləndirilir). 

1. İstismarda olan binalarda aşkar 
edilmiş struktur nöqsanlar və 
problemlərlə əlaqədar sifarişçilərin, 
layihəçilərin (mühəndis, memar və 
podratçıların) və texniki yoxlamaları 
aparan qurumların ayrı-ayrılıqda 
məsuliyyətinin təsbit olunması 

Şəhərsalma və 
Tikinti 
Məcəlləsində 
dəyişiklik 

 

2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti, 
Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 
Dövlət 
Şəhərsalma və 
Arxitektura 
Komitəsi 

Müvafiq altreytinqdə 
2 bal irəliləmə 

2. İstismarda olan binalarda aşkar 
edilmiş struktur nöqsanlar və 
problemlərin aradan qaldırılması üçün 
tərəflərin məsuliyyətinin əvvəlcədən 
sığortalanması ilə bağlı təkliflərin 
hazırlanması 

16. Korrupsiya və şəffaflıq 

16.1. Doing Business Hesabatı üzrə 

16.1.1. Tikintiyə 
icazələr 

127-ci 
yer, 

63.6 
bal 

Qanunvericiliyə 
və sorğulara 
istinadən 
hesablanır. 

Şəffaflığın artırılması məqsədilə 
vətəndaş məmur ünsiyyətinin 
azaldılması, icazənin verilməsi ilə bağlı 
bütün aidiyyəti məlumatın dərc 
olunması, qərarın qəbul edilməsi 
qaydalarının açıqlanması, rədd 
cavablarının əsaslandırılması, rədd 
qərarından şikayət hüququnun təmin 

Tikinti işlərinin 
aparılması ilə 
bağlı 
qanunvericilik 
aktı 

2017-
2018 

Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Baş Prokurorluq 

Müvafiq altreytinqdə 
irəliləmə 
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olunması 

16.1.2. İşıq təminatı 105-ci 
yer, 
64.8 
bal 

Qanunvericiliyə 
və sorğulara 
istinadən 
hesablanır. 

1. Çağrı mərkəzlərinin və 
istehlakçılara xidmət səviyyəsinin 
artırılması 

2. Xidmət sahəsində çalışan 
əməkdaşların treninqlərinin 
gücləndirilməsi  

3. Elektrik təminatı sahəsində sui-
istifadə hallarının aşkar edilməsi 
istiqamətində işin peşəkarlığının 
artırılması, bu sahədə fəaliyyət 
göstərən qurumların hüquqi xidmətinin 
səviyyəsinin artırılması, hüquq 
mühafizə və prokurorluq orqanları ilə 
birgə bu sahədə ciddi pozuntuların 
qarşısının alınmasında səylərin 
birləşdirilməsi, aşkar edilmiş tipik 
pozuntulara dair təlimat və vəsaitlərin 
hazırlanması, az əhəmiyyətli 
pozuntular üzrə güzəştli və barışıq 
əsasında alternativ həll yollarının 
müəyyən edilməsi  

4. Elektrik təchizatı sahəsində bütün 
qanunvericilik aktlarının ictimaiyyətə 
açıqlanması, qanunvericilik aktlarının 
mahiyyətini əks etdirən vəsaitlərin 
hazırlanması və yayılması, rüsumlar və 
xidmətlər barədə məlumatların 
lövhələrdə və digər üsullarla 
ictimaiyyətə çatdırılması 

Elektrik 
təchizatı 
sahəsində 
qanunvericilik 
aktı 

2017-
2018 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 
“Azərenerji” 
ASC,  

“Azərişıq” ASC, 
Baş Prokurorluq 

Müvafiq altreytinqdə 
irəliləmə 

16.1.3. Sərhədlər 
üzərində 
ticarət 

83-cü 
yer, 
72.3 
bal 

Qanunvericiliyə 
və sorğulara 
istinadən 
hesablanır. 

Sərhəd-keçid məntəqələrinin 
keçirmə qabiliyyətinin gücləndirilməsi, 
texniki təminatının artırılması, orada 
çalışan əməkdaşların sayının 
nəzərdən keçirilməsi, gömrük 
rüsumlarının vaxtaşırı nəzərdən 
keçirilməsi, əməkdaşların əhali ilə 
işləmə və ünsiyyət qurma sahəsində 
treninqlərin həyata keçirilməsi, hüquq 
mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığın 
gücləndirilməsi, məntəqələrdə peşəkar 

Gömrük, vergi 
və ticarət 
sahələrində 
qanunvericilik 
aktı 

2017-
2019 

Dövlət Gömrük 
Komitəsi,  

Dövlət Sərhəd 
Xidməti,  
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  
Vergilər Nazirliyi 

Müvafiq altreytinqdə 
irəliləmə 
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psixoloqların cəlb edilməsi 

16.2. Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı üzrə 

16.2.1. Dövlət 
fondlarının 
israf edilməsi 

60-cı 
yer, 

3.7 bal 

Qanunvericiliyə 
istinadən 
hesablanır. 

1. Dövlət resurslarının şəffaf idarə 
edilməsi və büdcə vəsaitinin effektiv 
bölüşdürülməsi prosesinin təmin 
olunması, bu məqsədlə yeni elektron 
mexanizmlərin tətbiqi  

2. Büdcə vəsaitinin alınmasına və 
xərclənməsinə dair məlumatın dərc 
edilməsi  

3. İllik hesabatların yoxlayıcı 
qurumların nümayəndələri, vətəndaş 
cəmiyyəti, o cümlədən beynəlxalq və 
müstəqil yerli ekspertlərin iştirakı ilə 
müzakirəsi 

4. Yerli və beynəlxalq mütəxəssislər 
tərəfindən audit yoxlamalarının 
keçirilməsi və nəticələrinin dərc 
edilməsi 

Dövlət büdcəsi 
haqqında 
qanunlar və 
fərmanlar; 

Dövlət 
büdcəsinin 
icrası haqqında 
qanunlar 

2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti, 
Maliyyə Nazirliyi, 
Hesablama 
Palatası, 
Auditorlar 
Palatası, 
Vergilər 
Nazirliyi,  

Baş Prokurorluq 

Müvafiq altreytinqdə 
irəliləmə 

16.2.2. Siyasətçilərə 
etimadın 
artırılması 

35-ci 
yer, 4 
bal 

Qanunvericiliyə 
istinadən 
hesablanır. 

1. Siyasi partiyaların müxtəlif 
mənbələrdən maliyyələşdirilməsində 
şəffaflığın artırılması 

2. Maliyyə hesabatlılığında şəffaflığın 
artırılması məqsədilə dövlət dəstəyinin 
gücləndirilməsi – bu sahədə fəaliyyət 
planının qəbul edilməsi  

Seçki Məcəlləsi; 

Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının 
Katibliyi 
haqqında 
Əsasnamə  

2017-
2018 

Korrupsiyaya 
qarşı Mübarizə 
üzrə Komissiya, 
Baş Prokurorluq, 
Maliyyə Nazirliyi, 
Mərkəzi Seçki 
Komissiyası, 
Auditorlar 
Palatası  

Müvafiq altreytinqdə 
irəliləmə 

16.2.3. Qanunsuz 
ödəmələr və 
rüşvətxorluq 

79-cu 
yer, 3.8 
bal 

Qanunvericiliyə 
istinadən 
hesablanır. 

1. Xarici vəzifəli şəxslərin 
rüşvətxorluğuna qarşı mübarizəyə dair 
Konvensiyaya qoşulma imkanlarının 
araşdırılması 

2. Qanunsuz ödəmələrlə bağlı spesifik 
elementləri özündə birləşdirən yeni 
qanun layihəsinin və korrupsiya və 
rüşvətxorluqla mübarizəyə dair yeni 
dövlət proqramının hazırlanması 

 

Cinayət 
Məcəlləsində 
dəyişiklik; 

“Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu 

2017 Korrupsiyaya 
qarşı Mübarizə 
üzrə Komissiya, 
Xarici İşlər 
Nazirliyi, 

Baş Prokurorluq  

 

Müvafiq altreytinqdə 
irəliləmə 

16.2.4. Hökumət 43-cü Qanunvericiliyə Dövlət satınalmaları üzrə vahid “Dövlət 2017 Nazirlər Müvafiq altreytinqdə 
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rəsmilərinin 
qərarlarında 
ayrı-seçkilik 

yer, 3.6 
bal 

istinadən 
hesablanır. 

sistemin yaradılması və sistemin 
rəqəmsallaşdırılması vasitəsilə bütün 
dövlət orqanlarının bu sistemə 
qoşulmasının təmin olunması 

 

satınalmaları 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu 

Kabineti, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi, 
Hesablama 
Palatası 

irəliləmə 

16.2.5. Dövlət 
quruculu-
ğunda 
şəffaflıq 

41-ci 
yer, 4.6 
bal 

Qanunvericiliyə 
istinadən 
hesablanır. 

1. Sənədlərin və aidiyyəti 
prosedurların həyata keçirilməsi 
zamanı birbaşa kontaktın minimuma 
endirilməsi məqsədilə elektronlaşdırma 
sisteminin tətbiq dairəsinin 
genişləndirilməsi və ödənişlərin vahid 
sistem üzrə elektron formada 
ödənilməsi 

2. “ASAN xidmət” mərkəzlərində 
müraciətlər üzrə və dövlət qurumları 
tərəfindən sənədlərin surətlərinin tələb 
olunması, həmçinin sənədlərin notarial 
qaydada təsdiq olunmuş surətinin 
qəbul edilməsi praktikasının aradan 
qaldırılması 

3. Dövlət qurumlarında sənəd və 
arayışların verilməsinə görə 
ödənişlərin yalnız elektron formada 
qəbul edilməsi 

Elektron 
xidmətlərin 
göstərilməsi 
haqqında 
qanunvericilik 
aktlarında 
dəyişiklik 

2017-
2018 

Nazirlər 
Kabineti, 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Maliyyə Nazirliyi, 
Hesablama 
Palatası, 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti 
yanında 
Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 
Agentliyi 

Müvafiq altreytinqdə 
irəliləmə 

17. Əmlakın qeydiyyatı 

17.1. Doing Business Hesabatı üzrə 

17.1.1. Daşınmaz 
əmlakın 
qeydiyyatı 

22-ci 
yer, 
82.5 
bal 

      

17.1.1.1. Prosedurlar 
(sayı) 

3 pro-
sedur,  

83.3 
bal 
(100 
ballıq 
indeks 
üzrə) 

1 prosedur 
tətbiq edildiyi 
təqdirdə, 100 
bal, 13 və daha 
artıq prosedur 
tətbiq edildiyi 
təqdirdə, 0 bal 
hesablanır. 13 
prosedurdan ən 

1. 2015-ci ilin mart ayından etibarən 
Azərbaycan Respublikasının bütün  
ərazisində 2 prosedur tətbiq edildiyini 
nəzərə alaraq, Doing Business 
hesabatında nəzərə alınmayan 2 
prosedurlu mexanizmin hesabatda 
əksini tapması istiqamətində Doing 
Business komandası və 
respondentlərlə müvafiq izahat və 

“Daşınmaz 
əmlakın 
dövlət reyestri 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikası-
nın Qanunu; 

“Azərbaycan 
Respublikası 

2017 Nazirlər 
Kabineti,  

Əmlak 
Məsələləri 
Dövlət Komitəsi, 
Ədliyyə Nazirliyi 

Real prosedurların 
sayının hesabatda 
əks olunması 
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az olan 1 
prosedura 8.33 
bal əlavə verilir.  

məlumatlandırma işlərinin aparılması 

2. Qanunvericiliyin daha da 
təkmilləşdirilərək prosedur sayının 
azaldılması üçün daşınmaz əmlakın 
dövlət reyestrindən  çıxarışın kağız 
forması ilə yanaşı, vətəndaşın 
istəyindən asılı olaraq elektron formada 
verilməsinə başlanılması 

Prezidentinin 
2015-ci il 17 
iyun tarixli 
553 nömrəli 
Fərmanında 
dəyişiklik; 

Nazirlər 
Kabinetinin 
2000-ci il 11 
sentyabr 
tarixli 167 
nömrəli 
qərarında 
dəyişiklik 

17.1.1.2. Qeydiyyat 
orqanında 
şikayət 
mexanizminin 
təkmilləşdiril-
məsi 

0 bal/ 
mak-
simal  
0.5 bal-
dan 

Qanunvericiliyə 
və sorğulara 
istinadən 
hesablanır. 

Qeydiyyat orqanının qaynar xətt, 
internet səhifəsi, e-poçt vasitəsilə 
şikayət mexanizminin təkmilləşdirilməsi 
və Doing Business komandasına izah 
edilməsi 

 2017 Əmlak 
Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

0.5 bal artıma nail 
olunması 

17.1.1.3. Kadastr 
orqanında 
şikayət 
mexanizminin 
təkmilləşdi-
rilməsi 

0 bal/ 
mak-
simal  
0.5 bal-
dan 

Qanunvericiliyə 
və sorğulara 
istinadən 
hesablanır. 

Kadastr  orqanının qaynar xətt, 
internet səhifəsi, e-poçt vasitəsilə 
şikayət mexanizminin təkmilləşdirilməsi 
və Doing Business ekspertlərinə izah 
edilməsi 

 2017 Əmlak 
Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

0.5 bal artıma nail 
olunması 

17.1.1.4. Özəl 
mülkiyyətdə 
olan bütün 
torpaq 
sahələrinin 
xəritələndiril-
məsinin başa 
çatdırılması 

0 bal/ 
mak-
simal 2 
baldan 

Qanunvericiliyə 
və sorğulara 
istinadən 
hesablanır. 

Kadastr və elektron uçot işlərinin 
yekunlaşdırılması 

 2020 Əmlak 
Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

Müvafiq altreytinqdə 
irəliləmə 

17.1.1.5. Bakı 
şəhərində özəl 
mülkiyyətdə 
olan bütün 
torpaq 
sahələrinin 
xəritələndiril-

0 bal/ 
mak-
simal 2 
baldan 

Qanunvericiliyə 
və sorğulara 
istinadən 
hesablanır. 

Bakı şəhərində kadastr və elektron 
uçot işlərinin yekunlaşdırılması 

 2017 Əmlak 
Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

2 bal artıma nail 
olunması 
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məsinin başa 
çatdırılması 

17.1.1.6. Şəxsiyyət 
vəsiqəsinin 
yoxlanılması 
üçün milli 
məlumat 
bazasından 
istifadə 
edilməsi 

0 bal/ 
mak-
simal 
0.5 bal-
dan 

Qanunvericiliyə 
və sorğulara 
istinadən 
hesablanır. 

Daxili İşlər Nazirliyinin məlumat 
bazası ilə qeydiyyat orqanının məlumat 
bazasının inteqrasiyasının təmin 
edilməsi 

 2017 Daxili İşlər 
Nazirliyi,  

Əmlak 
Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

0.5 bal artıma nail 
olunması 

18. Cinayətkarlıqla mübarizə ilə bağlı xərclər 

18.1. Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı üzrə 

18.1.1. Cinayət və 
zorakılıq 
halları ilə 
bağlı biznes 
xərcləri 

20-ci 
yer, 
5.5. bal 

Qanunvericiliyə 
istinadən 
hesablanır. 

1. Hüquq mühafizə orqanları ilə iş 
adamlarının daxil olduqları birlik, 
təşkilat və assosasiyalar arasında 
qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması, 
mütəmadi görüşlərin, müzakirələrin 
təşkili, hüquq mühafizə orqanlarında 
fəaliyyət göstərən apellyasiya şuraları, 
zəng-çağrı sistemləri barədə ətraflı 
məlumatların təqdim olunması 

2. Hüquq mühafizə orqanlarının 
internet resurslarının təkmilləşdirilməsi, 
informasiyaların ən azı iki xarici  dilə 
(ingilis və rus dillərinə) tərcümə 
edilməsi, bu resurslarda korrupsiya ilə 
mübarizə, iş adamlarının 
müraciətlərinə baxılması, onların 
hüquqlarının pozulması, fəaliyyətlərinə 
maneçilik halları üzrə cavab tədbirlərin 
görülməsinə dair məlumatların 
yerləşdirilməsi  

 Mütə-
madi 

Daxili İşlər 
Nazirliyi 

Bizneslə əlaqəli 
cinayət və zorakılıq 
hallarının qarşısının 
alınmasında 
preventiv tədbirlərin 
gücləndirilməsi 
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18.1.2. Polis 
xidmətlərinin 
etibarlılığı 

75-ci 
yer, 4.3 
bal 

Qanunvericiliyə 
istinadən 
hesablanır. 

1. Hüquq mühafizə orqanları 
əməkdaşlarının  müsbət obrazını 
yaradan, onun cəzaverici deyil, 
xilaskar olmasını formalaşdıran 
televiziya proqramlarının və filmlərin 
çəkilişi və yayımlanması, 
Azərbaycanın  hüquq mühafizə 
orqanları  əməkdaşlarının peşəkar 
fəaliyyətinin televiziya kanallarında 
mütəmadi işıqlandırılması 

 2017-
2018 

Daxili İşlər 
Nazirliyi, 
Azərbaycan 
Respublikası 
Milli Televiziya 
və Radio Şurası,  

“Azərbaycan 
Televiziya və 
Radio Verilişləri” 
QSC 

Müvafiq altreytinqdə 
irəliləmə 

2. Hüquq mühafizə orqanları 
əməkdaşlarının baş vermiş cinayət 
hadisələrinə və törədilən qayda 
pozuntularına qarşı biganəliyi,  qeyri-
operativliyi, vəzifə borcunun icrasına 
səhlənkar münasibəti halları ilə 
mübarizənin gücləndirilməsi 

 Mütə-
madi 

Daxili İşlər 
Nazirliyi 

3. Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlarının hüquq mühafizə 
orqanlarına xidmətə qəbulunda 
şəffaflığın artırılması  

 2017-
2018 

Daxili İşlər 
Nazirliyi 

 


