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KİÇİK BİZNES AKTI ÖLKƏ PROFILI: AZƏRBAYCAN

Azərbaycan bir pəncərə prinsipi ilə şirkət qeydiyyatı və qabaqcıl e-hökumət portalı təcrübəsinin tətbiqi daxil olmaqla, biznes
mühiti islahatlarında proaktiv (öncədən) fəallıq göstərmişdir. İnnovasiya, eləcə də kiçik və orta müəssisələrin potensialının
formalaşdırılması üçün maliyyə dəstəyi və institusional dəstək 2012-ci ildən başladılsa da, bu tədbirlər üçün strateji çərçivə hələ
mövcud deyil. Hökumət həmçinin müflislik prosedurları, işgüzar fəaliyyətin lisenziyalaşdırılması, maliyyə resurslarından istifadə
imkanı və tənzimləyici təsirin qiymətləndirilməsi sahələrində aradan qaldırılmamış çətinliklərin ələ alınması məqsədilə
qanunvericilik layihələri hazırlamaqdadır.
Ölkənin iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi proqramında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının əhəmiyyətini nəzərə alsaq,
Azərbaycan kiçik və orta müəssisələrlə bağlı strategiyanın hazırlanması, koordinasiya strukturunun və icraçı orqanın yaradılması
daxil olmaqla, kiçik və orta müəssisələrlə bağlı siyasətə daha strukturlu və strateji yanaşmadan yararlana bilər. Maliyyə
resurslarına çıxış imkanı kiçik və orta sahibkarlıq qarşısında dayanan əhəmiyyətli çətinliklərdən biri olaraq qalır və kapital bazarı
daxil olmaqla, alternativ maliyyə mənbələrinə və bank kreditlərinə çıxışın təşviqi məqsədilə aparıcı maliyyə infrastrukturuna hələ
də ehtiyac var. Nəhayət, kiçik və orta sahibkarlıq üçün mövcud dəstək tədbirləri strukturlu monitorinq və qiymətləndirmə vasitəsilə
gücləndirilə bilər. Həmçinin dəstək tədbirləri də genişləndirilə bilər; məsələn, ixracın maliyyələşdirilməsi alətləri faydalı əlavə
kimi çıxış edə bilər.
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Başlıca qənaətlər
2012-ci il qiymətləndirməsindən bəri Azərbaycan kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına daha çox
diqqət ayırmışdır. Ölkənin neft ixracından güclü asılılığı və nəticədə xarici mənşəli sarsıntılara məruz
qalması iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini hökumət proqramının ön sırasında daşımış və bir sıra sahələrdə
islahatlara təkan vermişdir. Hökumətin təşəbbüsləri xüsusilə biznes üçün əlverişli mühiti daha da
təkmilləşdirmişdir və ölkə Dünya Bankının Biznes Fəaliyyəti (Doing Business) hesabatının (məsələn,
biznesin başladılması, əmlakın qeydiyyatı) bəzi göstəricilərinə görə ən yüksək nəticəni əldə etmişdir.
Qabaqcıl praktikaya uyğun hökumət portalının yaradılması ilə e-hökumət xidmətləri də genişlənmişdir.
Bundan əlavə, kiçik və orta sahibkarlıq üçün innovasiya çərçivəsi həm infrastruktur (məsələn, sənaye
parkları, texnologiya parkları və biznes inkubatorlar), həm də maliyyə dəstəyi (informasiya və
kommunikasiya texnologiyası - İKT sektoru üçün xüsusi fondun yaradılması ilə) vasitəsilə
təkmilləşdirilmişdir. Eyni zamanda, intensiv qanunvericilik proqramı izlənilib və özəl kredit bürosunun və
girov reyestrinin yaradılması, müflisləşmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi, biznes lisenziyaları və
icazələri üçün tələblərin asanlaşdırılması və tənzimləyici təsirin qiymətləndirilməsinin tətbiqi daxil
olmaqla, bir neçə başqa sahədə qanunvericilik layihələri hazırlanıb. Hökumət həmçinin 2015-ci ilin iyun
ayında kiçik və orta müəssisələrin yenilənmiş tərifini təqdim etmiş və ilk dəfə orta müəssisələri tanımış,
məşğulluq meyarları ilə yanaşı dövriyyə meyarlarını əlavə etmişdir.
Azərbaycanın biznes mühiti ilə bağlı islahatların icrasındakı müvəffəqiyyəti onun 2016 KOS Siyasəti
İndeksinin 4-cü Göstəricisi üzrə nail olduğu güclü nəticədə aydın nəzərə çarpır (Bu göstərici üzrə Şərq
Tərəfdaşlığı ölkələri arasında ən yüksək bal əldə edilmişdir). Kiçik və orta müəssisələrin rəqabət
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üçün

qabiliyyəti üçün dəstək alətlərinin hazırlanmasında, o cümlədən innovasiya və beynəlmiləşdirmə
sahələrində irəliləyiş 5a, 8b və 10 saylı göstəricilərdə nail olunan yüksək ballarda əksini tapır, baxmayaraq
ki, daha yüksək təkmilləşmə hələ də mümkündür. Bu, həmçinin nəzərə çarpan inkişafa nail olunan insan
kapitalı göstəricilərinə (1 və 8a göstəriciləri), o cümlədən qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinə şamil edilə
bilər. Maliyyə resurslarına çıxış imkanı ilə bağlı çətinliklərin davam etməsi 6-ci Göstəricidəki məhdud
irəliləyişin səbəbidir. 9-cu Göstərici üzrə nəticələrin təkmilləşməsi üçün kiçik və ortaq müəssisələrin
ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması təşəbbüslərinin təşviq edilməsi tövsiyə olunur.
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məqsədilə kiçik və orta sahibkarlığın potensialının tam inkişaf
etdirilməsi üçün Azərbaycan hökuməti öz kiçik və orta müəssisələrlə bağlı siyasət çərçivəsinə bir sıra əlavə
düzəlişlər etməyi nəzərdə tuta bilər.


Hazırda hökumət kiçik və orta müəssisələrlə bağlı siyasətə yön verəcək ətraflı strategiyaya, eləcə
də effektiv koordinasiya mexanizminə malik deyil. Kiçik və orta müəssisələrlə bağlı siyasət
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Siyasəti Şöbəsinin tabeliyində olsa da,
siyasət tədbirlərinin hazırlanmasında və icra edilməsində məsul olan bir neçə başqa agentlik
mövcuddur. Onlar siyasətin icrasına görə cavabdeh rəsmi koordinasiya mexanizmi və ya müstəqil
struktur olmadan çalışırlar. Yeni strategiyadan həmçinin özəl sektorun iştirakının strukturlu
qaydada ələ alınması, eləcə də son illərdə tətbiqinə başlanmış bir neçə təşəbbüsün müntəzəm
monitorinq və qiymətləndirməsinin inkişaf etdirilməsi fürsəti kimi istifadə oluna bilər.



Maliyyə resurslarına çıxış imkanı Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı qarşısında əsas
maneələrdən biri olaraq qalır. İşgüzar Mühitin Vəziyyəti və Müəssisələrin İş Göstəriciləri üzrə
Sorğuya (BEEPS V – 2013-cü ildə Azərbaycanda 390 müəssisə arasında şirkətlər səviyyəsində
keçirilmiş sorğu) əsasən, 2009-cu ildəki 19.9% ilə müqayisədə, sorğuda iştirak edən şirkətlərin
yalnız 14.6% kredit almışdır və ya kredit xətti müqaviləsi bağlamışdır (AYİD, 2014). Bu, sorğuda
iştirak edən 30 ölkə arasında ən aşağı göstərici idi. Bundan əlavə, şirkətlərin yalnız 4.7%-i
dövriyyə kapitallarını banklar vasitəsilə maliyyələşdirdiklərini bildirmişlər, 92.8% isə bu kapitalı
daxili vəsaitlər hesabına maliyyələşdirib. Bu region üzrə ən yüksək göstərici idi (AYİD, 2014).
Qanunvericilik bazasının gücləndirilməsi istiqamətində müəyyən irəliləyiş əldə olunsa da, bəzi
çatışmazlıqlar hələ də aradan qalxmayıb: özəl kredit bürosu, daşınan girov reyestri və təminatlı
əqdləri tənzimləyən qanunvericilik hələ tamamlanmalı və/və ya icra edilməlidir.



İnnovasiya və beynəlmiləşdirməyə dəstək tədbirləri təqdim edilsə də, aydın strategiyalar və ya
koordinasiya mexanizmləri mövcud deyil. İnnovasiya ilə bağlı dövlət siyasəti hazırda İKT
sektoruna yönəlmiş dar çərçivəli diqqəti genişləndirməlidir. Həmçinin beynəlmiləşdirməyə
yönəlmiş dəstək də müəyyən ixrac təbliğatı ilə məhdudlaşmışdır və ixrac üçün maliyyə
resurslarının daxil edilməsi, eləcə də KOS-ların qlobal istehsalat-satış zəncirindən fayda əldə
etmələrinə imkan yaratmaq məqsədilə daha da genişləndirilə bilər. Hökumət biznesin inkişaf
etdirilməsi xidmətləri üçün ayrıca bazarı təşviq edə, KOS-ların iştirakının fəal təbliğatını
aparmaqla satınalma sistemində şəffaflıq və səmərəliliyi təkmilləşdirə bilər.
Cədvəl 12.1 Çətinliklər və fürsətlər

Güclü cəhətlər

Zəif cəhətlər



Sabit makroiqtisadi mühit (məsələn, tədiyyə
balansındakı müsbət saldo), qlobal böhrandan sonra
inkişaf tempinin sürətli bərpası



KOS siyasətinin bir neçə dövlət proqramı arasında
fraqmentlər halında paylanması, rəsmi koordinasiya
və hərtərəfli strategiyanın yoxluğu



Qeyri-neft iqtisadiyyatının genişləndirilməsi (2014-cü



Dövlət və özəl sektor arasındakı konsultasiyalarda
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ildə 6.9%)





qeyri-formal əməkdaşlığın fövqündə strukturlu
institusional təşkilatlanmanın yoxluğu nəzərə çarpır;
KOS-ların iştirakı məhduddur

Qlobal
rəqabət
qabiliyyəti
üzrə
oriyentir
göstəricilərdə
əhəmiyyətli
irəliləyiş
(davamlı
inkişafdan sonra 38-ci Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti
İndeksi)
Geniş
e-hökumət
strukturu,
biznes
mühiti
islahatlarında keçmiş güclü nailiyyətlər (bir pəncərə
prinsipi, e-hökumət); biznesin qeydiyyatı üçün
əlverişli mühit və digər sahələrdə davam etməkdə
olan islahatlar (kredit bürosu, girov reyestri,
tənzimləyici təsirin qiymətləndirilməsi (TTQ))



Bank maliyyə resurslarına çıxışın məhdudluğu
(yüksək girov tələbləri, istifadə imkanının aşağı
səviyyədə olması, həmçinin bax: BEEPS), digər
mənbələrin yaxşı inkişaf etməməsi (bank sektoru
ümumi aktivlərin 95%-nin sahibidir); əsasən məişət,
istehlak kreditlərinin artması



Dövlətin dəstək alətləri üçün
qiymətləndirmənin olmaması

monitorinq

və



Nisbətən yaxşı infrastruktur və xidmət təminatı
(həmçinin bax: elektrik enerjisi və su ilə bağlı
BEEPS məlumatları)



Korrupsiya qavrayışına hələ də biznes qarşısındakı
maneələrdən biri kimi istinad edilir (həmçinin bax:
Qlobal Rəqabət qabiliyyəti İndeksi)



İşsizliyin aşağı səviyyədə olması, qismən ehtiyaclara
uyğunlaşdırıla bilən əmək qanunvericiliyi





Biznesə dəstək infrastrukturuna, innovasiyaya
məqsədyönlü dəstəyin göstərilməsinə diqqətin
artırılması (İKT fondu)

Gömrük baryerlərinin nisbətən az olmasına (2014 və
2015-ci ildə yeni qanunvericilik) və AZPROMO-nun
mövcud fəaliyyətlərinə baxmayaraq, kiçik və orta
sahibkarlığın aşağı səviyyəli beynəlmiləşməsi



2015-ci ilin iyun ayında KOS-ların yeni tərifinin
(ölçüyə görə seqmentləşdirmə ilə) təqdim olunması

Fürsətlər

Təhdidlər



İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, rəqabət qabiliyyəti
Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış konsepsiyasının
təxirəsalınmaz prioritetlərindəndir



Təbii resurslardan asılılıq iqtisadi qeyri-sabitliklə
nəticələnir (məsələn, 2015-ci il fevral ayında
devalvasiya; 2017-ci ildən neft hasilatının azalacağı
gözlənilir)



İri infrastruktur layihələri yeni inkişaf fürsətlərinə
rəvac verəcək.





Qeyri-neft məhsullarının ixracının yüksəldilməsinin
diqqət mərkəzində olduğu yeni ixrac proqramının
hazırlanması

Xüsusən qeyri-neft sektorlarında (məsələn, Rusiyaya
ixrac) regionun hərəkət verici qüvvələrinin təsirinə
məruz qalma



İnnovasiya və sahibkarlıq kimi əsas sahələrdə
müstəqil icraçı agentliklərin olmaması



Milli standartların və texniki reqlamentlərin
uzlaşdırılmasında meydana gələn yubanmaların
qeyri-neft sahəsində ixracata qarşı maneələr
törətməsi,
beynəlxalq
keyfiyyət
sertifikatlaşdırmasının məhdudluğu (Avropa və
Mərkəzi Asiya ölkələri üçün xarakterik 22.6% -ə
qarşı 12.8% - həmçinin bax: BEEPS)



İKT-yə geniş yer verilən innovasiyaları əhatə
etməyən
strategiya
istiqamətində
mövcud
təşəbbüslər



Bank
sektorunun
genişlənməsi;
kommersiya
banklarının güclü kapital mövqeyi; özəl kredit
büroları və daşınan əmlak reyestri üçün yeni
qanunların hazırlanması



ÜTT-yə üzvlük perspektivlərinin ticarəti artıracağı
ehtimal olunur



Qeyri-neft
sektorlarında
istifadə
olunmamış
potensial, məsələn, kənd təsərrüfatı (ÜDM-in 5.3%,
lakin iş yerlərinin 38%-i) və istehsal



Neft
və
qeyri-neft
sektorunda
KOS-ların
əlaqələndirilməsi potensialı ilə birbaşa xarici
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investisiya



Kiçik
və
orta
sahibkarlıq
təlimlərinin
planlaşdırılmasına
və
keçilməsinə
innovativ
yanaşma

İcmal
İqtisadi mənzərə
Azərbaycan 2001-ci ildən bəri yüksək səviyyədə inkişafı mühafizə edə bilmişdir, belə ki, adambaşına
ÜDM 660 ABŞ dollarından bugünkü 7 350 ABŞ dollarına qədər yüksəlmişdir (Dünya Bankı, 2015). Ölkə
iqtisadi böhrandan sonra inkişaf tempini sürətlə bərpa etmiş və 2013-cü ildə 5.8% ÜDM artımına nail
olmuşdur (Cədvəl 12.2). Lakin iqtisadiyyat karbohidrogen ixracından yüksək dərəcədə asılıdır, bu, ÜDMin 39%-ni, ixracatın 92.2%-ni əhatə edir, neft hasilatında və qiymətlərində meydana gələn fluktasiyalara
(dalğalanmalara) qarşı həssaslıq yaradır. 2014-cü ildə neft qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi, həmçinin
həmin ilin əvvəllərində Azərbaycanda neft hasilatının azalması iqtisadı inkişaf tempinin zəifləməsinə,
ÜDM artımının 2.8%-ə enməsinə səbəb olmuşdur. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB)
hesablamalarına görə, artımın daha da - 2015-ci ildə 1.5%-ə qədər azalacağı gözlənilir. İqtisadi zəifləmə
Rusiya daxil olmaqla, bəzi əsas ticarət tərəfdaşlarının valyutalarının kəskin dəyər itirməsi ilə
dərinləşmişdir. Nəticədə tədiyyə balansının müsbət saldosu 2012-ci ildə 21.8% təşkil etsə də, 2014-cü ildə
15.3%-ə bərabər olmuşdur, 2014-cü ildə Azərbaycanın real effektiv valyuta məzənnəsi 16.9% civarında
qiymətləndirilmiş və qeyri-neft sektorunun rəqabət qabiliyyətini azaltmışdır. Məhsul ixracının aşağı olması
da yerli valyuta üzərində təzyiq yaratmışdır və Mərkəzi Bank sabit valyutanı mühafizə etmək üçün valyuta
ehtiyatlarının 27%-ni satdıqdan sonra maliyyə təzyiqlərini azaltmaq və rəqabət qabiliyyətini bərpa etmək
məqsədilə 2015-ci ilin fevral ayında manatı 34%-lik devalvasiyaya məruz qoymuşdur.
Son illər qeyri-neft sektoru inkişaf etmiş, 2014-cü ildə 6.9%inkişafa nail olmuşdur (BVF, 2015).
Hökumət 2001-ci ildə 50%-ə bərabər olan yoxsulluq həddini 2013-cü ildə 5.3%-ə çatdırmaq üçün neft
gəlirlərini müvəffəqiyyətlə effektiv istifadə etmişdir. Əmək qanunvericiliyinin qismən ehtiyaclara
uyğunlaşdırıla bilməsindən dolayı, Azərbaycan iqtisadiyyatı həmçinin işsizliyin aşağı səviyyədə (BVF-nin
hesablamalarına görə 2014-cü ildə 6%) olmasından faydalanır (BVF, 2014). Bu yaxınlarda hökumət qeyrineft sektorunu gücləndirmək, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə dəstək vermək məqsədilə bir sıra iri
infrastruktur layihələrinə investisiya yönəltmişdir. Bura müvafiq olaraq 2018 və 2020-ci illərdə
tamamlanması planlaşdırılan Trans-Anadalu (TANAP) və Trans-Adriatik (TAP) boru kəmərləri daxildir.
Qeyri-neft sektorunda inkişaf Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüklə daha da yüksəldilə bilər və
bununla bağlı danışıqlar davam edir.
2013-cü ildə rəqabət qabiliyyətli əsas qeyri-neft sektoru məhsullarına ərzaq və mal-qara (ümumi
ixracatın 2.7%-i), sənaye məhsulları (1.1%), duru və qatı bitki yağı (0.8%) və kimyəvi məhsullar (0.7%)
daxil idi. Azərbaycanın ən böyük beynəlxalq ticarət tərəfdaşı Avropa İttifaqıdır (Aİ); lakin Rusiya və
Türkiyə qeyri-neft ixracatında əsas tərəfdaşlar olaraq qalır (2007-2011-ci illər arasında müvafiq olaraq orta
hesabla 44.6% and 7.5%) (BVF, 2014).
Cədvəl 12.2 Azərbaycan: Əsas makroiqtisadi göstəricilər, 2010-2015
Göstəricilər
ÜDM artımı
İnflyasiya

Ölçü vahidi
Faiz, keçən ilin
analoji dövrü ilə
müqayisədə
Faiz, orta

2010

2011

2012

2013

2014

1

2015

5.0

0.1

2.2

5.8

2.8

0.6

5.7

7.9

1.0

2.4

1.4

7.9

5

1

Dövlət büdcəsi
Tədiyyə balansının
müsbət saldosu
Malların və xidmətlərin
ixracı
Malların və xidmətlərin
idxalı
Xalis BXİ

ÜDM faizi
ÜDM faizi

14.0
28.4

11.6
26.0

3.8
21.8

1.4
16.6

0.4
13.6

ÜDM faizi

54.3

56.4

53.7

48.7

43.3

ÜDM faizi

20.7

24.1

25.6

26.9

26.2

ÜDM faizi

0.6

1.4

1.1

1.5

Xarici borc

ÜDM faizi

21.3

20.4

17.0

Ümumi ehtiyatlar

ÜDM faizi

12.1

15.9

16.4

məlumat
yoxdur
19.6

Özəl sektor üçün kredit

ÜDM faizi

7.9

17.6

20.1

25.5

İşsizlikError!
Reference source not
found.

Əmək fəaliyyəti
ilə məşğul olan
ümumi əhalinin
faizi
USD milyard

6.0

6.0

6.0

6.0

məlumat
yoxdur
məlumat
yoxdur
məlumat
yoxdur
məlumat
yoxdur
6.0

-5.7
məlumat
yoxdur
məlumat
yoxdur
məlumat
yoxdur
məlumat
yoxdur
məlumat
yoxdur
məlumat
yoxdur
məlumat
yoxdur
6.0

52.9

64.8

68.7

73.5

74.1

62.2

Nominal ÜDM

Qeydlər: 1BVF-nin təklif etdiyi göstəricilər; 2BVF-nin hesablaması; ən sonuncu faktiki məlumat 2009-cu ilə aiddir
Mənbə: AYİB (2014), Keçid Hesabatı 2014; BVF (2015), Dünyanın İqtisadi Mənzərəsi; Dünya Bankı (2015), Dünya İnkişaf
Göstəriciləri 2015

Biznes mühiti tendensiyaları
Azərbaycan qlobal rəqabət qabiliyyəti üzrə oriyentir göstəricilərlə bağlı əhəmiyyətli irəliləyişə nail
olmuşdur. 2010-cu ildəki 57-ci pillə ilə müqayisədə o, hazırda Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabət
Qabiliyyəti İndeksində 38-ci yeri tutur (Dünya İqtisadi Forumu, 2014). Digər sahələrdə aşağı nəticələrin
əldə edilməsi səbəbindən ümumilikdə 80-ci yeri tutsa da, ölkə Dünya Bankının Biznes Fəaliyyəti
hesabatının "Biznesin başladılması" (12-ci), "Əmlakın qeydiyyatı (10-cu) kimi başlıca sahələrində
islahatlar həyata keçirmişdir (Dünya Bankı 2014). Hökumət həmçinin ekstensiv e-hökumət
infrastrukturunu inkişaf etdirmişdir və 3 mart 2014-cü il tarixli Sahibkarlığın İnkişafı ilə bağlı Əlavə
Tədbirlər haqqında Prezident sərəncamına uyğun olaraq biznes qaydalarının sadələşdirilməsini və təkrar
nəzərdən keçirilməsini planlaşdırır. Son islahatlara şəffaflığa nail olmaq məqsədilə onlayn yoxlama
reyestrinin yaradılmasını tələb edən, 2013-cü il tarixli Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların
tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında Qanunun qəbul edilməsi daxildir.
Azərbaycanlı biznes menecerlərin sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı işlərə sərf etdiyi vaxt
müddəti regionda ən aşağı müddətlərdən sayılır, Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrində qeydə alınan orta
hesabla 11%-lik göstəriciyə qarşı yalnız 0.2% (AYİB, 2014).
Lakin, biznes mühitindəki bütün təkmilləşmələrə baxmayaraq, Azərbaycanda, xüsusən neft
sektorundan kənarda kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq çətin vəzifə olaraq qalır. BEEPS V
sorğusunun respondentlərinin adını çəkdiyi əsas maneələr qeyri-rəsmi sektorun praktikaları (30.7%) və
maliyyə resurslarına çıxış (30.2%) və nəzərə çarpacaq dərəcədə daha az olsa da, vergi dərəcələri, lisenziya
və icazələr olmuşdur (AYİB, 2014). Bundan əlavə beynəlxalq oriyentir göstərici araşdırmaları göstərir ki,
korrupsiya qavrayışları daha da yaxşılaşdırıla bilər. Məsələn, 2013-cü ildə Dünya Bankının Ümumdünya
İdarəetmə Göstəricisinin "Korrupsiyaya Nəzarət" meyarı üzrə Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üçün
səciyyəvi regional orta göstərici olan 63-ə qarşı Azərbaycanın nəticəsi 19 persentil olmuşdur. Bu
narahatlıqlara cavab olaraq, hökumət dövlət müəssisələrində şəffaflığı və cavabdehliyi artırmaq və
korrupsiya əleyhinə qanunvericiliyi möhkəmləndirmək məqsədilə 2012-2015-ci illər üçün Açıq Hökumətin
təşviqinə və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Milli Fəaliyyət Planını başlatmışdır. Lakin islahatlar
məhdud olaraq qalır və strateji yanaşmadan məhrumdur (İƏİT, 2013).
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Ölkənin neft qiymətləri və hasilatı ilə bağlı məruz qaldığı sarsıntılar kontekstində hökumətin ən vacib
prioritetlərindən biri iqtisadiyyatın şaxələndirilməsidir. Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” konsepsiyası
2012-ci ildə işıq üzü görüb və burada əsas diqqət qeyri-neft sektorunda rəqabət qabiliyyəti və ixracın artımı
üzərində cəmlənib. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı 2020 Gələcəyə Baxış konsepsiyasının 2020-ci ilə
qədər qeyri-neft sektorunda adambaşına düşən ixrac dövriyyəsini 1000 ABŞ dollarına (təqribən 890
AVRO) qədər artırmaq hədəfinin həyata keçirilməsi üçün əsas platforma kimi çıxış edə bilər. Biznes
mühiti islahatlarından əlavə, hökumət infrastrukturun inkişafını, o cümlədən sənaye parklarının,
zonalarının və texnoparkların təsis edilməsini diqqət mərkəzində saxlamışdır. Hökumət həmçinin 2011-ci
ildən bəri beynəlxalq qabaqcıl təcrübəyə uyğun Rəqabət Məcəlləsi hazırlamaq üçün ABŞ Beynəlxalq
İnkişaf Agentliyi ilə birgə çalışmışdır, baxmayaraq ki, görünüşə görə hazırda məcəllənin qəbulu prosesi
uzanır.
Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri
Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrin iki ayrı tərifi mövcuddur, onlardan biri 2015-ci ilin iyun
ayında ümumi qanunvericiliyə daxil edilmişidr, digəri isə yalnız vergi məqsədləri ilə istifadə olunur
(Cədvəl 12.3). Vergi Məcəlləsi kiçik və orta müəssisələrə birbaşa tərif verməsə də, fərdi sahibkarları və
hüquqi şəxsləri bir-birlərindən fərqləndirir. Fərdi sahibkar biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə
deyilir. Kiçik müəssisələrin əksəriyyəti fərdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmişdir (2013-cü ildə 94.5%).
2015-ci ildən baş tutan düzəlişdən sonra hazırda vergi qanunvericiliyində fərdi sahibkarlar üçün istifadə
olunan dövriyyə limiti ümumi qanunvericilikdə kiçik müəssisələr üçün nəzərdə tutulan limitlə
uyğunlaşdırılıb.
Cədvəl 12.3 Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrin tərifləri
Məşğulluq
Tərif 1

Kiçik

<25
işçi

Orta

<125
işçi

Dövriyyə

Tərif 2 (yalnız vergi
məqsədləri
çərçivəsində)
Fərdi əmək fəaliyyəti
ilə məşğul olanlar
(muzdlu əmək
olmadan)

Tərif 1

<AZN 120 000
(EUR 101 500)

Tərif 2 (yalnız vergi
məqsədləri
çərçivəsində)
<AZN 120 000
(EUR 101 500)

<AZN 1 250 000
(EUR 1 057 500)

Mənbə: Nazirlər Kabinetinin 215 saylı, 5 iyun 2015-ci il tarixli fərmanı, Azərbaycanın Vergi Məcəlləsi; 2015-ci ilin iyun ayına olan
valyuta məzənnələri

2013-cü ildə kiçik müəssisələr bütün şirkətlərin 83%-ni təşkil etsə də, onların dəyərin
formalaşdırılmasındakı rolu yalnız 3%-ə bərabər olmuşdur (baxmayaraq ki, bu 2010-cu ilin 1.7%-lik
göstəricindən daha yaxşıdır) (Şəkil 12.2). Onların ümumi məşğulluq səviyyəsinə töhfəsi də 2010-cü ildəki
5.9% ilə müqayisədə 2013-cü 7.9%-ə yüksəlməklə artmışdır. Kiçik müəssisələrin əksəriyyəti ticarət və
nəqliyyat vasitəsinin təmiri sektorlarında fəaliyyət göstərir (2013-cü ildə 32.7%) (Şəkil 12.3). Kiçik
müəssisələrin nəzərə çarpacaq nisbətdə mövcud olduğu digər sektorlar inşaat (2013-cü ildə 23.4%),
nəqliyyat və anbar təsərrüfatıdır (11.3%). Bütün fəal kiçik müəssisələrin 36%-ə yaxını paytaxtda, 18.4%-i
Aran regionunda, 12.6%-i Gəncə-Qazax regionunda qeydiyyatdadır.
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Şəkil 12.2. Azərbaycanda müəssisələrin demoqrafiyası, 2013
Small

kiçik

Large

böyük

16.7%

92.1%

97.0%

83.3%

7.9%

Məşğulluq
Employment

Say
Number

3.0%

Əlavə added
dəyər
Value

Qeyd: 2015-ci ildən əvvələ aid KOS tərifindən istifadə edilməklə fəal müəssisələr əsasında: məlumata həm kiçik müəssisələr, həm də
fərdi sahibkarla daxildir.
Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi.

Şəkil 12.3. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sektorlar üzrə paylanması

0.2%

2.1%

0.1%

8.3%

12.4%

0.3%

KT, meşə təsərrüfatı,
balıqçılıq
Agriculture,
forestry and
fishing

1.5%

İstehsal
Manufacturing

Construction
İnşaat
Ticarət,repair
nəqliyyat
vasitələrinin
Trade;
of vehicles

7.7%

təmiri

23.4%

Transportation
and
storage
Nəqliyyat və anbar
təsərrüfatı
Hotels
and restaurants
Otellər və restoranlar

11.3%

Information
and
communication
İnformasiya və
kommunikasiya
Real
estateəmlak
activities
Daşınmaz
fəaliyyətləri
Təhsil
Education

Health
socialxidmət
work
Səhiyyəand
və sosial
Other
Digər
32.7%

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi
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KBA qiymətləndirmə nəticələri
İnstitusional, tənzimləyici və əməliyyat mühitinin gücləndirilməsi (3, 4 və 2 saylı göstəricilər)
Azərbaycan xüsusən də şirkət qeydiyyatını sadələşdirməklə və e-hökumət xidmətlərini inkişaf
etdirməklə KOS-lar üçün institusional, tənzimləyici və əməliyyat mühitini gücləndirmək məqsədilə bir sıra
addımlar atmışdır. KOS-lar üçün institusional dəstək həmçinin İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin
Sahibkarlığının İnkişafı siyasəti Şöbəsinin təsis edilməsi ilə artmışdır. Bununla belə siyasətin fraqmentlər
halında olmasına qarşı, eləcə də agentliklərarası koordinasiyanın təkmilləşdirilməsi, dövlət və özəl sektor
arasında dialoqun artırılması məqsədilə hərtərəfli KOS strategiyası qəbul olunmalıdır. Müflisliklə bağlı
qanunvericilik bazasının qeyri-adekvatlığı, eləcə də əziyyətli lisenziya və icazə rejimi aradan qaldırılmamış
digər çətinliklərdir.
İnstitusional baza
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Siyasəti Şöbəsi Azərbaycanda KOS
siyasətinin həm hazırlanmasına, həm də icrasına cavabdehdir. Eyni zamanda İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyinin tabeliyində daha bir neçə agentlik - Sahibkarlığa Dəstək Milli Fondu, Bakı Biznes Tədris
Mərkəzi və AZPROMO KOS-lara dəstək fəaliyyətləri yerinə yetirirlər. Bu agentliklər dövri qaydada
nazirliyə hesabat təqdim etsələr də, KOS siyasətinə cəlb olunmuş digər dövlət agentlikləri və idarələr
(məsələn, təhsil və ədliyyə nazirlikləri) üçün rəsmi koordinasiya platforması mövcud deyil. Buna görə də
birgə koordinasiya platforması (məsələn işçi qrup və ya komitə) KOS siyasi kursunun formalaşdırılması
prosesinin effektivliyini artıra bilər.
Hazırda Azərbaycan hökumətinin kiçik və orta sahibkarlıq strategiyası yoxdur, əvvəlki proqram isə
2005-ci ildə yekunlaşmışdır. Ölkənin orta müddətli strateji çərçivəsini müəyyən edən "Azərbaycan 2020:
Gələcəyə Baxış” konsepsiyası sahibkarlığın, eləcə də kiçik və orta sahibkarlığın iqtisadi inkişafdakı roluna
işıq salır. Sahibkarlığın inkişafı və əlaqədar aspektlər bir sıra dövlət proqramlarına daxil edilmişdir,
məsələn, Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafına dair Proqram (2014-2018), Yoxsulluğun Azaldılması
Proqramı (2008-2015), Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı (2008-2015) və Azərbaycan 2020 İnkişaf
Konsepsiyası. Hərtərəfli strategiyanın hazırlanması siyasətin fraqmentlər halında olmasının qarşısının
alınması, hökumət və qeyri-hökumət subyektləri arasında koordinasiyanın təkmilləşdirilməsi üçün son
dərəcə arzuolunandır.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, hazırda Azərbaycanda iki KOS tərifi mövcuddur, onlardan biri
qanunvericilikdə müəyyən edilib, siyasətin bütün sahələrinə aiddir, digəri isə yalnız vergi məqsədilə
istifadə edilir. Yeni tərif orta ölçülü müəssisələri tanıyır, qüvvədə olan vergi normalarına uyğunlaşdırılmış
dövriyyə meyarlarından, eləcə də Aİ KOS tərəfinə uyğunlaşdırılmış məşğulluq meyarlarından istifadə
etməklə həm daxili, həm də xarici uzlaşmanı artırır (Cədvəl 12.3). Lakin mikromüəssisələrin tərifi hələ
müəyyən edilməyib və müxtəlif məşğulluq meyarları istifadə olunduğundan iki kiçik və orta müəssisə tərifi
arasında üst-üstə düşmə var.
Bu çatışmazlıqlar kiçik və orta müəssisələr haqqında statistikanın keyfiyyətinə təsir edir. Məlumatda
mikromüəssisələr fərqləndirilmədiyindən, siyasəti müəyyən edən dairələr üçün KOS aləminin bu
seqmentinə uyğunlaşdırılmış siyasət formalaşdırmaq çətindir (məsələn, startaplar və dolanışığın təmin
edilməsinə xidmət edən kiçik bizneslər). Azərbaycan müəssisələrin ölçülər üzrə, eləcə də yaranma,
tənəzzül və fəaliyyətini davam etdirmə faizi üzrə struktur və demoqrafik statistikalarını toplayır. Dövlət
Statistika Komitəsi həmçinin əsas tendensiyaları əks etdirən "Azərbaycanda Kiçi Sahibkarlıq haqqında"
illik arayış kitabçası dərc edir.
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Qeyri-rəsmi iqtisadiyyat səlahiyyətli orqanlar qarşısında çətin vəzifə olaraq qalır, belə ki, "qeyri-rəsmi
sektor praktikaları" BEEPS V sorğusunun 390 respondentin 30.7%-i tərəfindən biznes fəaliyyəti qarşısında
ən böyük maneə olaraq müəyyən edilmişdir (AYİB, 2014). Lakin çoxsaylı başqa Şərq Tərəfdaşlığı
ölkələrində olduğu kimi, bu fenomeni ələ alan, ümumi biznes mühiti islahatlarının fövqündə hərtərəfli
yanaşma mövcud deyil. Eyni zamanda dövlət proqramlarında birmənalı olaraq rəsmi sektora keçidin təşviq
edilməsinə yönəlmiş məqsədyönlü tədbirlər yoxdur.
Qanunvericiliyin sadələşdirilməsi və tənzimləyici təsirin təhlili
2014-cü ilin mart ayında Prezident "Sahibkarlığı inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər" haqqına fərman
vermişdir. Burada məqsəd Dünya Bankının Biznes Fəaliyyəti hesabatına müvafiq sahələrdə (başqa sözlə,
biznesin qeydiyyatı, tikinti üçün icazə, bizneslərin elektrik şəbəkəsinə qoşulması, əmlak qeydiyyatı,
korporativ idarəetmə, idxal-ixrac prosedurları və müflislik haqqında qanunvericilik) biznes qaydalarının
sadələşdirilməsi və təkrar nəzərdən keçirilməsidir.
Azərbaycan həmçinin dövlət müəssisələrində şəffaflığı və cavabdehliyi artırmaq, siyasətin
formalaşdırılmasına ictimaiyyətin iştirakını artırmaq məqsədilə 2012-2015-ci illər üçün Açıq Hökumətin
təşviqinə və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Milli Fəaliyyət Planları hazırlamışdır. Onlara biznes
mühitinin təkmilləşdirilməsinə dair ayrıca bölmə daxildir. İrəliləyişə baxmayaraq, qanunvericiliyin təkrar
nəzərdən keçirilməsi və ya müzakirələrin gecikdirilməsi üçün rəsmi çərçivə mövcud deyil.
Hazırda, Azərbaycanda tənzimləyici təsirin təhlili (TTQ) ilə bağlı hüquqi tələb mövcud deyil.
Normativ hüququ aktlar haqqında qanuna əsasən, qanunvericiliyin qəbul edilməsindən əvvəl iqtisadi təhlil,
ekspertlərlə konsultasiyalar aparılır; lakin praktikada bu nadir hallarda həyata keçirilir. Ədliyyə Nazirliyi
açıq hökumət və korrupsiya haqqında milli fəaliyyət planlarının bir hissəsi kimi TTQ-nin təqdim olunması
üçün qanunvericilik layihəsi hazırlamışdır. Onun yekun qəbulu hələ də gözlənilir.
Dövlət və özəl sektor arasında konsultasiyalar
2014-cü ildə Azərbaycan İctimai iştirakçılıq haqqında qanunu qəbul etmişdir. O, ictimai şuralar,
dinləmələr və məsləhətləşmələr, internet vasitəsilə yazılı məsləhətləşmələr, eləcə də parlament tərəfindən
qanunvericilik layihəsinə dair ictimai məsləhətləşmələr üçün hüquqi zəmin yaradır. Bu qanunun praktikada
nə dərəcədə icra edildiyi aydın deyil. Biznesə dair qanunvericilik layihəsi də rəylərin bildirilməsi üçün
lisenziya və icazələr veb-saytında yerləşdirilib (bax aşağıda: www.icazeler.gov.az), lakin bildirilən rəylər
ictimaiyyət üçün açıq deyil. 2015-ci ilin iyun ayına olan məlumata görə, 20 dövlət idarəsindən 159
qanunvericilik aktı layihəsi onlayn dərc olunmuşdur. Həmçinin parlament qanun layihələrini və digər
qanunvericilik aktlarını internetdə dərc edir və rəy bildirmək imkanı təmin edir.
Konkret olaraq, biznes qanunvericiliyi ilə bağlı İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi və
digər dövlət müəssisələri dövri qaydada həm Bakıda, həm də rayonlarda sahibkarlarla görüşlər keçirirlər.
Açıq qapı günləri və vətəndaş forumları təşkil olunur ki, bu da qonaqlarla konsultasiyalar üçün imkan
yaradır. Bu səylərə baxmayaraq, dövlət və özəl sektor arasında keçmiş və davam etməkdə olan
konsultasiyalar və ya onların nəticələri haqqında sistemli məlumat və mərkəzləşdirilmiş veb-sayt mövcud
deyil. Dövlət və özəl sektor arasında konsultasiyalar hələ də sistemsiz səciyyə daşıyır və rəsmi çərçivədən
məhrumdur. Həmçinin kiçik və orta sahibkarların iştirakı ilə keçirilən dövlət özəl sektor konsultasiyaları
haqqında ətraflı məlumat yoxdur.
Ölkədə biznes maraqlarını təmsil edən əsas təşkilat olan Milli Sahibkarlar Konfederasiyasının 14
sahəvi komissiyası var. Onlardan biri kiçik və orta sahibkarlara, gənc biznesmenlərə həsr olunub, bir
başqası isə qanunvericilik orqanların arasında koordinasiya məsələlərinə baxır. 2010-cu ildə imzalanmış
əməkdaşlıq memorandumu çərçivəsində konfederasiya dövlət müəssisələri, o cümlədən İqtisadiyyat və
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Sənaye Nazirliyi ilə yaxından əməkdaşlıq edir. O, biznes dünyasının iştirakı ilə bizneslə əlaqədar bir sıra
mövzularda, o cümlədən qanunvericilik prosesi barədə ictimai dinləmələr, müzakirələr, dəyirmi masalar
təşkil edir. Lakin praktikada kiçik müəssisələrin təsiri kiçikdir və dövlətlə özəl sektor arasındakı
konsultasiyalarda iştirakları məhdud olaraq qalır. 2002-ci ildə təsis edilmiş Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Sahibkarla Şurası artıq fəaliyyətini davam etdirmir.
Hökumət xidmətləri (e-hökumət) ilə qarşılıqlı əlaqə
2012-ci il qiymətləndirməsindən bəri Azərbaycan elektron hökumət və e-xidmətlər sahəsində
əhəmiyyətli inkişafa nail olmuşdur. İndi o, region və onun sərhədlərindən kənar ərazilər üçün qabaqcıl
təcrübə nümunəsi təklif edir. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumatların Emalı Mərkəzi
e-hökumət və e-imza layihələrinə cavabdehdir. 2012-ci ildə e-hökumət portalı yaradılıb və hazırda 463 exidmət (onlardan hamısı tam aktiv olmasa belə), o cümlədən vergi və sosial müdafiə hesabatlarının təqdim
olunması, şirkət qeydiyyatı və biznes fəaliyyəti üçün lisenziya xidməti təklif edir. Qırx bir dövlət idarəsi exidmətlər təklif edir. Hazırda şirkət qeydiyyatlarının 45%-i onlayn rejimdən həyata keçirilir.
Müəssisələrin statistik məlumatları eyni zamanda həm fərdi sahibkarlar, həm də şirkətlər üçün
müasirləşdirilmiş vahid formalı hesabat prosesindən istifadə edilməklə onlayn rejimdə təqdim edilə bilər.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə hüquqi şəxslərin 96%-dən çoxu fərdi sahibkarların 50%-i
hesabatları onlayn rejimdə təqdim edir. Daxili İşlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi,
Sosial Müdafiə Fondu kimi 46 dövlət institutunun məlumat bazaları ortaq çıxış imkanı ilə veb-portala daxil
edilmişdir. Digər tərəfdən Vergilər Nazirliyinin biznes məlumat bazası e-xidmətin təmin edilməsi
məqsədilə digər dövlət institutları tərəfindən hər zaman istifadə edilmir (Transparency Azərbaycan, 2014),
baxmayaraq ki, Vergilər Nazirliyi həmin məlumatı Ədliyyə Nazirliyinə, Gömrük Komitəsinə və Statistika
Komitəsinə təqdim edir.
Elektron imza daşıyıcısı olan smart kartlar 2011-ci ildə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
tərəfindən təqdim edilmişdir. 2015-ci ilin yanvar ayına qədər 30 minə yaxın e-imza verilib. Onların çoxu
dövlət müəssisələrinə, təxminən 5 000-i hüquqi şəxslərə, 7 000-i fiziki şəxslərə (o cümlədən fərdi
sahibkarlara) verilib. 2014-cü ildə istifadə imkanının genişləndirilməsi məqsədilə elektron imza rüsumları
azaldılmışdır. Bundan əlavə, 2013-cü ildə Vergilər Nazirliyi tərəfindən onlayn vergi platformasına, eləcə
də e-hökumət portalındakı bir sıra başqa xidmətlərə mobil çıxış imkanı verən, elektron imza daşıyıcısı olan
SIM kartlar (ASAN-imza) təqdim edilmişdir. Bu xidmətdən əsasən 2015-ci ilin mart ayında qədər verilmiş
145 000 ASAN-imza sertifikatları ilə sahibkarlıq subyektləri tərəfindən istifadə edilir. Hazırda hökumət
daşınmaz əmlak kadastrının rəqəmsallaşdırılmasının sınanılması prosesini həyata keçirir və kadastrın
2015-ci ilin sonunda ictimaiyyətin ixtiyarına verilmək üçün hazır olacağı gözlənilir. Bu öz-özlüyündə artıq
səmərəli olan əmlak qeydiyyatı sistemini daha da gücləndirəcək. Dünya Bankının Biznes Fəaliyyəti 2015
hesabatına əsasən, Azərbaycanda əmlakın qeydiyyatdan keçirilməsi üçün sadəcə üç prosedur, 8.5 gün və
əmlakın dəyərinin 0.4% məbləğində xərc tələb olunur, bu isə region üzrə orta göstəricilərdən xeyli aşağıdır
(Dünya Bankı, 2014). Əmlakın güzəştə gedilməsi 2014-cü ildə əmlak üzərində yüklülüyün olmadığına dair
arayış əldə edilməsi üçün onlayn prosedurun təqdim edilməsi ilə asanlaşmışdır. İlkin qeydiyyat (yeni
əmlak üçün) və ya əmlakın təkrar qeydiyyatı (satış, bağışlama, vərəsəlik və s. nəticəsində) üçün ərizə həm
onlayn rejimdə, həm də ASAN Xidmət vasitəsilə qəbul olunur.
Şirkət qeydiyyatı
Azərbaycan şirkət qeydiyyatı prosedurlarını əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirmiş və ümumilikdə
Dünya bankının Biznes Fəaliyyəti 2015 hesabatında "Biznesin başladılması" göstəricisi üzrə 12 -ci yeri
tutmuşdur Şirkətlərin qeydiyyatı üç gün vaxt tələb edir və fərdi sahibkarlar üçün ödənişsizdir. Sahibkarlıq
subyekti ümumilikdə beş günə, sadəcə adam başına düşən milli gəlirin 3.1%-i müqabilində təsis edilə bilər.
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2014-cü ilin noyabr ayında prosedurların müasirləşdirilməsi, şirkət möhürü tələbinin aradan qaldırılması
məqsədilə qeydiyyat üçün qanunvericilik bazasına dəyişikliklər qəbul edilmişdir.
Elektron imzanın (ASAN-imza) və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin qeydiyyatı eyni
idarədə həyata keçirilə bilər, vergi nömrəsi dərhal verilir (vergi şəhadətnaməsi isə iki iş günü ərzində
verilir). Qeydiyyat üçün tələb olunan yeganə sənəd şəxsiyyət vəsiqəsidir. Həm fərdi sahibkarların, həm də
şirkətlərin qeydiyyatı ya vergi idarələrində, ya da Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin dövlət xidmətləri üçün bir pəncərə sistemində (ASAN Xidmət Mərkəzləri) həyata keçirilə
bilər. Qeydiyyat məlumatı vergi orqanları tərəfindən avtomatik olaraq Sosial Müdafiə Fonduna göndərilir,
bununla ayrı-ayrı qeydiyyat ehtiyacı aradan qalxır. Bundan əlavə, konkret biznes sferaları üçün tələb
olunduqda, sahibkarlar icazə və lisenziyaların alınmasına ehtiyac duya bilərlər. Müxtəlif dövlət
müəssisələri tərəfindən verilən kommersiya fəaliyyəti icazələri və lisenziyaları haqqında bütün məlumatlar
vahid dövlət veb-saytında dərc edilir (www.icazeler.gov.az). Lakin lisenziya-icazə sistemi hələ də
əziyyətlidir və əhəmiyyətli dərəcədə müstəqil mülahizələrdən asılıdır (Dünya Bankı 2013). Lisenziya və
icazə prosedurlarının ümumi çərçivəsini müəyyən edəcək qanun layihəsi hazırlanmışdır və baxılma
prosesindədir.
Müflislik prosedurları və ikinci fürsət
Azərbaycan Biznes Fəaliyyəti 2015 hesabatının "Müflisləşmə" göstəricisi üzrə 94-cü pillədə
qərarlaşıb. Aşağı pillənin səbəbi zəif qanunvericilik bazası, xüsusən yenidən təşkil edilmə və kreditorun
iştirakı və aşağı bərpa dərəcəsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə bağlıdır (İƏİT üçün səciyyəvi orta 71.9%)
göstəricisi ilə müqayisədə 39.3%) (Dünya Bankı 2014).
Müflislik hələ də 1997-ci il tarixli Müflisləşmə və İflas haqqında Qanun, 2001-ci il tarixli Mülki
Məcəllə və 1999-cu il tarixli Mülki-Prosessual Məcəllə ilə tənzimlənir. 2013-cü ilin noyabr ayında ödəmə
qabiliyyətini itirmiş borclunun hüquqlarının bərpası üçün maksimum müddətinin tətbiqi məqsədilə MülkiProsessual Məcəlləyə dəyişiklik edilmişdir, həmçinin 2015-ci ilin fevral ayında müflisləşmə
prosedurlarının tamamlanması üçün vaxt müddətinin azaldılması məqsədilə əlavə düzəliş qəbul
olunmuşdur. Yeni düzəlişlər 8-12 ay davam edən tipik müflislik prosesinin müddətini azaltmışdır.
2013-cü il islahatına baxmayaraq, müflislik sistemində bir sıra zəifliklər hələ də qalmaqdadır. AYİB
tərəfindən 2009-cu ildə aparılan təhlilə əsasən, Müflisləşmə və İflas haqqında Qanun beynəlxalq
standartlara "aşağı uyğunluq" göstərir və kreditorlara yanaşma istisna olmaqla, bir çox sahələrdə
çatışmazlığa malikdir. Əsas problemlər yenidən təşkil edilmə prosedurları (qanunda əsas diqqət
mərkəzində likvidasiya olduğundan bu prosedurlar faktiki olaraq mövcud deyil), eləcə də əmlak
inzibatçısının funksiyaları (çünki qanun onların qeydiyyatını və ya lisenziyalaşdırılmasını tələb etmir) ilə
əlaqədardır. Bundan əlavə, əmlak inzibatçılarının peşəkar iş standartları, əxlaq qaydaları və ya intizamı
haqqında müddəalar mövcud deyil. Qanun müflislik prosedurları başladıldıqdan sonra borcluya qarşı
məhkəmə icraatları üçün avtomatik moratorium nəzərdə tutmur. Bu qanun müstəsna hallarda mübahisənin
məhkəmədən kənar həlli variantını təklif etsə də, bu variantdan praktikada istifadə edilib-edilmədiyi qeyrimüəyyəndir. Bundan əlavə, Azərbaycan qanunu müflisliyə borclunun öz borclarını ödəyə bilməməsi kimi
tərif verir, bu isə o deməkdir ki, nağd vəsait axını problemləri ilə qarşılaşmış rəqabət qabiliyyətli
kommersiya müəssisəsi müflis elan oluna bilər. (Dünya Bankı 2013). Vəsatətin verilməsindən sonra
maliyyələşdirmə üçün stimullar olmadığından bu problem daha da kəskinləşmişdir. Nəticədə müflisləşmə
işlərinin əksəriyyətinin kommersiya müəssisəsinin endirimlə hissə-hisə satılması ilə nəticələnməsi təəccüb
doğurmur. Nəhayət, Azərbaycanda ayrıca onlayn müflisləşmə və ya iflas reyestri mövcud deyil.
Ümumi sözlərlə desək, müflisliklə bağlı mövcud hüquqi bazanın praktikada geniş şəkildə istifadə
olunub-olunmadığı aydın deyil. Azərbaycan məhkəmələrində müflisliklə bağlı işlərə nadir hallarda baxılır
və əksər hallarda, borclu danışıqlar yolu ilə kreditorla razılığı gəlir.
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Yenidən başlamaq istəyən sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə ikinci şansın verilməsinə imkan yarada
biləcək, dövlət tərəfindən dəstəklənən mexanizm mövcud deyil. 2015-ci ildə İƏİT tərəfindən keçirilmiş
şirkət sorğusunun 390 respondentinin üçdə ikisi uğursuzluqdan sonra biznes fəaliyyətinin bərpasını çox və
ya müəyyən qədər çətin hesab etmişlər və respondentlərin 42%-i maliyyə resurslarının əldə edilməsini ən
əhəmiyyətli çətinlik kimi göstərmişdir (bax: A Əlavəsi, Haşiyə A.3).
Kiçik və orta müəssisələrin maliyyə resurslarına çıxışının asanlaşdırılmaısı (6-cı Göstərici)
Ümumiyyətlə, 2012-ci ilin KBA qiymətləndirməsindən bu yana, Azərbaycan KOS-ların maliyyə
resurslarına çıxış imkanının asanlaşdırılması istiqamətində müəyyən irəliləyiş əldə etmişdir. Əsas
irəliləyişlərə Startap Layihəsi və Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun yaradılması daxildir. Lakin, onların
təsiri hələ qiymətləndirilməyib. Aradan qaldırılmamış əsas çətinliklərdən biri budur ki, sahibkarlar,
xüsusən yüksək faiz səbəbi ilə bir qayda olaraq bankları öz sahibkarlıq fəaliyyətlərinin maliyyələşdirilməsi
üçün effektiv mexanizm hesab etmirlər.
Qanunvericilik bazası və tənzimləyici baza
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, müflisləşmə əziyyətli proses olaraq qalır. 2014-cü ildə hökumət daşınan
əmlak üçün qeydiyyat sistemi daxil olmaqla, təminatlı əqdlər üçün əhatəli qanunvericilik bazası yaratmaq
məqsədilə işçi qrupun yaradılması istiqamətində düzgün addım atmışdır. Torpaq və daşınmaz əmlak
kadastrı Azərbaycanda tam funksional olsa da, hələ rəqəmsallaşdırılmayıb. Lakin proses Dünya Bankının
Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı layihəsi çərçivəsində davam edir. Bütün ölkəni əhatə edən kadastr
məlumatlarının 2015-ci ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. 2012-ci ildə KBA tərəfindən
verilən başlıca tövsiyələr kredit məlumat sisteminin potensialının, əhatə dairəsinin və effektivliyinin
artırılmasından, özəl kredit məlumat bürosunun təqdim edilməsindən ibarət idi (İƏİT, 2012). Lakin, bu
tövsiyələr hələ yerinə yetirilməyib. Özəl kredit reyestrinin təsis edilməsi haqqında qanunun ilk layihəsinin
təqdim edilməsinə baxmayaraq, hökumət hələ bu qanunu yekunlaşdırmamışdır. Nəticədə dövlət kredit
bürosu ölkədə yeganə kredit məlumatı mənbəyi olaraq qalır. Odur ki, təkcə özəl kredit bürosu üçün deyil,
həm də daşınan girov reyestri üçün qanunvericilik bazası üzərində davam etməkdə olan işlərin
tamamlanması vacibdir.
Kiçik və orta sahibkarlıq üçün xarici maliyyə mənbələri (bank maliyyələşdirməsi, qeyri-bank
maliyyələşdirməsi, riskli kapital)
Maliyyə resurslarına çıxış imkanı Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı qarşısında əsas
maneələrdən biri olaraq qalır. BEEPS V şirkətlərinin yalnız 15%-i 2014-cü ildə kommersiya fəaliyyətlərini
maliyyələşdirmək məqsədilə bank kreditindən istifadə etmişdir, bu baxımdan Azərbaycan digər Şərq
Tərəfdaşlığı ölkələrindən geri qalır (bu ölkələr üzrə bank kreditlərindən istifadə edən şirkətlərin orta
göstəricisi 31%-dir). 2014-cü ildə Azərbaycanda keçirilən KOS-ların Maliyyə Resurslarına Çıxış Tələbatı
haqqında Sorğunun nəticələrinə əsasən, KOS-lar arasında kreditdən istifadə sektordan və ölçüdən asılı
olmayaraq aşağı olaraq qalır (Dünya Bankı, 2015). Əksinə, BEEPS V firmalarının 93%-nin dövriyyə
kapitalı üçün daxili vəsaitlərə arxalandığı bildirilir, bu isə Şərq Tərəfdaşlığı regionunda ən yüksək
əmsaldır. Hökumətin kiçik və orta müəssisələrə əsas maliyyə dəstəyi mexanizmi maliyyə subsidiyalarına
əsaslanır, məsələn, Sahibkarlara Dəstək Milli Fondu, İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət
Fondu, eləcə də Kənd Təsərrüfatı Layihələrinin və Kreditlərin İdarə edilməsi üzrə Dövlət Xidməti,
(Azərbaycanda yeni yaradılmış və mövcud layihələr üçün səhmdar kapitalı təmin edən) Azərbaycan
İnvestisiya Şirkəti və İpoteka Fondu vasitəsilə. Məsələn, 2014-cü ildə Milli Fond 5560 müəssisəyə 295
milyon AZN (təqribən 225 milyon AVRO) məbləğində subsidiyalaşdırılmış kredit təmin etmişdir.
Gələcəkdə KOS-ların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı çatışmazlığa təsirinin müəyyən edilməsi məqsədilə
mövcud mexanizmlərin qiymətləndirilməsi vacib olacaq.
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Qeyri-bank maliyyələşdirməsi baxımından, Azərbaycanda mikromaliyyə institutları kiçik və orta
müəssisələr üçün əhəmiyyətli mənbə olaraq qalır və onların təsir dairəsi genişlənməkdədir. Hesablamalara
görə, 2013-cü ildə mikromaliyyə institutları təxminən 400 000 kiçik və orta müəssisəni maliyyələşdirilib;
2015-ci ilin sonuna qədər bu rəqəmin 50%-ə qədər artacağı gözlənilir. Lakin lizinq və faktorinq kimi başqa
maliyyə alətlərdən istifadənin məhdud olduğu görülür. Dünya Bankının hesablamalarına görə, lizinq və
faktorinqdən istifadə müvafiq olaraq KOS-ların 4%-ni və 2%-ni əhatə edir (Dünya Bankı, 2015).
Sonuncu KBA qiymətləndirməsindən bəri Azərbaycanda riskli kapital fəaliyyəti artmışdır. 2012-ci
ildə təsis edilmiş İT İnkişafı Dövlət Fondu innovativ kiçik və orta müəssisələr, eləcə də startaplar üçün
investisiya təmin edir. 2014-cü ildə biznes ideyalarını həyata keçirmək və potensial investorlarla əlaqələrin
qurulması üçün sahibkarları təlimlə təmin etmək məqsədilə Startap Layihəsi başladılmışdır.
Maliyyə savadı
Maliyyə savadının aşağı səviyyədə olması KOS-ların maliyyə resurslarına çıxış qabiliyyəti qarşısında
başlıca tələbatyönümlü maneələrdən biridir. 2014-cü ildə Azərbaycanda keçirilən KOS-ların Maliyyə
Resurslarına Çıxış Tələbatı haqqında Sorğunun nəticələrinə əsasən, Azərbaycanda KOS-lar maliyyə
sənədləşdirməsi və ya gələcək nağd vəsait axınının planlaşdırmasını aparır (Dünya Bankı, 2015). Bununla
əlaqədar olaraq, Mərkəzi Bank hər ilin noyabr ayını maliyyə məlumatlılığının artırılmasına həsr edir. O,
2013-14-cü illər üçün yeni maliyyə savadlılığı sorğusu keçirsə də, sorğunun nəticələri hələ təqdim
olunmayıb. Maliyyə savadı məktəb kurrikulumunun tərkib hissəsi deyil.
Sahibkarlığın tədrisi və bacarıqların inkişaf etdirilməsi (1 və 8a Göstəriciləri)
Sahibkarlığın həyat boyu öyrənilməsi
2016 qiymətləndirməsi məlumatlılığın artdığına və əsas səriştəlilik kimi sahibkarlığın daha yaxşı başa
düşüldüyünə işarə edir. Bununla belə, kurrikulum islahatları, eləcə də tədris və öyrənmə prosesi üçün
tövsiyələr ələ alınmağı gözləyir. Bu, formal təhsil sistemi daxilində daha güclü "daxili tərəfdaşlıq"
(Qribben, 2013), başqa sözlə, ibtidai təhsildən tutmuş orta, ali təhsilə və peşə təhsilinə qədər daha sıx
əlaqəli kurrikulum çərçivəsi tələb edəcək. Təhsil və sahibkarlıq dünyası arasında əlaqələr ümumiyyətlə
faydalıdır; sahibkarlıq tədrisinin irəli çəkilməsi kommersiya müəssisələrinin bütövlükdə sahibkarlığın
tədrisi spektrində əhəmiyyətli rol oynamasını təmin etməlidir. Daha dəqiq desək, sahibkarlıq fəaliyyəti
subyektlərinin gənclərin sahibkarlıq təcrübəsi əldə etməsinin təmin edilməsinə necə kömək edə biləcəyi
barədə düşünmək lazımdır. Bu, "Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış" konsepsiyasının gənc sahibkarlar
haqqında müddəaları ilə müqayisə edilməlidir.
Təhsilin bütün səviyyələrində sahibkarlığın öyrənilməsinin nəticələrinin müəyyən edilməsi üçün
xüsusi alt qrup təsis edilə bilər. Bunlar sınaqdan keçirilə, qiymətləndirilə və nəhayət, milli kurrikuluma
daxil edilə bilər. Bu qrup Təhsil Nazirliyinin "Təhsilin İnkişafı Strategiyasının" dəstəklənməsi məqsədilə
yaradılmış işçi qrup modelindən yararlana bilər. Öyrənmə ilə bağlı tövsiyələri planlaşdırma prosesinə
inteqrasiya etmək lazım gələcək. Bütün irəliləyişlərə görə son nəticədə təhsil sahəsində səlahiyyətli
orqanlar məsuliyyət daşıyacaqlar, lakin sahibkarlığın tədrisinin inkişafında İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyinin dəstəyi və marağı da güclüdür, bu isə sahibkarlığın öyrənilməsinin milli inkişaf proqramına
daxil edilməsi üçün əhəmiyyətli rıçaq təmin edir.
Qeyri-rəsmi tədrisdə sahibkarlığın təbliği üzrə yaxşı nümunələr mövcud olsa da, onlar formal təhsil
sistemi çərçivəsində məktəblər, kolleclər və universitetlər daxil olmaqla, təhsil və təlim institutlarının
öyrənə bilməsi üçün daha yaxşı nəzərə çarpmalı və əlçatan olmalıdırlar. Xüsusən peşə təhsili və təlimi
(PTT) sistemi fərdi əmək fəaliyyəti və startap üçün dəstək təmin edən müəyyən PTT təşkilatlarının
təcrübəsindən yararlanmağa hazırdır. Həmçinin məktəblərin karyera bələdçiliyi xidmətləri karyera
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alternativi kimi sahibkarlığın daxil edilməsi məqsədilə yenilənməlidir (Louqran, 2014). Təmin edilən
məlumat və dəstək daha geniş KOS konsultasiya xidmətləri ilə birləşdirilməlidir.
Ali təhsil rəqabətə davamlı və innovativ iqtisadiyyatın yaradılmasında həlledici əhəmiyyət daşıyır.
Bütün universitet məzunlarının sahibkarlığın tədrisindən istifadə imkanının olması üçün strateji addımlar
atılmalıdır. Universitetlərin tərkibində inkubatorların mükəmməl nümunələri mövcud olsa da, sahibkarlığın
tədrisinin bütün universitetlərdə və fakültələrdə əlçatan olmasının təmin edilməsi üçün sistemli yanaşma
zəruridir. Bu, ali təhsil dairələri, əsas nazirlikləri, sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri və başqa maraqlı
tərəflər (məsələn, tələbə bə müəllim birlikləri) arasında dialoqun aparılmasını tələb edir.
Qadınların sahibkarlıq fəaliyyəti
Qadınların sahibkarlıq fəaliyyəti siyasətlərdə əhəmiyyətli dərəcədə əhatə olunur, regional inkişafı,
məşğulluğu və iqtisadi inkişafı özündə birləşdirir. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi işəgötürənlər təşkilatı
(ASK) ilə əməkdaşlıqda planlaşdırma və qabaqcıl təcrübə irəliləyişlərini koordinasiya edir.
Dövlət statistika idarəsi tərəfindən qadınların sahibkarlıq fəaliyyətləri barədə toplanmış rəsmi
məlumat xüsusən vacibdir. Fəaliyyət sektorları üzrə təsnif edilən bu ilkin məlumatlar konstruktiv siyasət
təhlili üçün mükəmməl imkan yaradır (qadın sahibkarların böyük əksəriyyəti kənd təsərrüfatı, ticarət və
xidmət sahəsində fəaliyyət göstərir). Belə təhlil qadınların ölkənin daha geniş rəqabət qabiliyyəti
kampaniyasına cəlb olunmasının təmin edilməsinə kömək edə bilər. Dövlət statistika idarəsi mütləq surətdə
məlumatları diqqətlə işləyib hazırlamasa da, əsas nazirliklər (məsələn, iqtisadiyyat, məşğulluq, innovasiya
və regional inkişafa görə məsul olanlar) və başqa maraqlı qruplar (məsələn, işəgötürənlərin birlikləri və ya
inkişaf təşkilatları) bu məlumatlara əlavələr edə bilərlər. Bu, təlim, mentorluq xidmətləri, maliyyə
resurslarına çıxış daxil olmaqla, qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi məqsədilə siyasət
barədə məlumatlılıq üçün daha güclü mənbə təmin edə bilər.
Biznes planın hazırlanması, maliyyə savadı, keyfiyyətin idarə olunması, mikro maliyyə resurslarına
çıxış kimi mövzularda qadın sahibkarlar və potensial sahibkarlar üçün çox yaxşı məqsədyönlü təlim
dəstəyi nümunələri təmin edən regional təlim mərkəzləri mövcuddur. Bu təlim cəhdləri daha sistemli
diqqətin ayrılması, məlumatlar və yeni yaranan qabaqcıl təcrübələr daxil olmaqla, irəliləyişlərin illik icmalı
ilə gücləndirilə bilər. Bu, həm məlumatların, həm də qabaqcıl təcrübənin qadınların sahibkarlıq fəaliyyəti
siyasətini formalaşdırması və təkmilləşdirməsi məqsədilə təzədən siyasət arenası ilə əlaqələndirilə bilər. Bu
baxımdan ASK-n Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Komissiyası siyasət sahəsində maraqların müdafiəçisi
rolunu öz üzərinə götürə bilər. İqtisadiyyata daha çox qadın sahibkarın cəlb edilməsi üçün daha bir stimul
kimi son nəticədə daha geniş Avropa Şəbəkəsi ilə əlaqə qura biləcək qadın sahibkarların səfirlərinin ayrıca
qrupu çıxış edə bilər (Bex, 2013).
KOS bacarıqları
Azərbaycanda bariz şəkildə KOS təlimini dəstəkləyən bir sıra təşkilatlar mövcuddur. Bunlara Bakı
Biznes Tədris Mərkəzi (BBTM), onun yeddi rayon idarəsi, Sahibkarlığa Dəstək Milli Fondu, İxracın və
İnvestisiyaların Təşviqi Fondu və ASK daxildir. BBTM-in regional şəbəkəsi vasitəsilə keçirilən KOS
sorğuları təlim ehtiyaclarını müəyyən etməyə, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin maliyyə dəstəyi isə
təlimin hazırlanmasına və keçilməsinə kömək edir.
Startap təlimi yaxşı inkişaf etsə də, startap təlim dəstəyinin daha hərtərəfli mənzərəsinin təmin
edilməsi məqsədilə, müxtəlif təlim təşkilatları (məsələn, dövlət məşğulluq xidmətləri, BBTM, QHT
xidməti təminatçıları) tərəfindən təmin edilən təlimi əhatə edən məlumatların uzalaşdırılmasına ehtiyac
var. Bu arada Sahibkarlara Dəstək Milli Fondu inkişaf potensialı olan müəssisələr üçün təlim dəstəyi
göstərir. KOS-ların, xüsusən də ixrac potensialı olan KOS-ların inkişafı məqsədilə keçilən təlimlər
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haqqında daha yaxşı məlumatın mövcudluğu siyasətin hazırlanması istiqamətində cəhdlərin daha yüksək
rəqabət qabiliyyətli və şaxələndirilmiş iqtisadiyyat formalaşdırmasına kömək edə bilər (Lasku və Qribben,
2013).
BBTM yaxşı inkişaf etmiş onlayn təlim bazasına malikdir. Bu, yeddi inzibati rayonda kiçik və orta
müəssisələrə biznesin planlaşdırılması, startap və elektron ticarət kimi sahələrdə onlayn təlimlərdən
istifadə imkanı yaradır. Yaxşı monitorinq sistemi siyasəti müəyyən edən dairələrə və BBTM şəbəkəsinə
region üzrə e-təlim fəaliyyəti və gender üzrə iştirak (onlayn təlim xidmətlərindən istifadə edənlərin
təqribən 25%-i qadındır) daxil olmaqla, təlimlə bağlı irəliləyişləri izləməyə imkan verir.
Kiçik və orta sahibkarlığın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi (5a, 5b, 8b və 9 saylı göstəricilər)
2012-ci il qiymətləndirməsindən bəri Azərbaycan pilot inkubator layihəsi və BBTM tərəfindən
müntəzəm təlim tətbiq etməklə KOS rəqabət qabiliyyəti üçün dəstək xidmətlərini təkmilləşdirmişdir.
Həmçinin innovasiyalar üçün institusional dəstəyin gücləndirilməsində irəliləyiş əldə edilmişdir və İKT
sektoru üçün yeni maliyyə mənbələri ilə yanaşı, üç texnologiya parkı yaradılmışdır. Dövlət satınalmalarına
yönəlmiş islahatlar ləng inkişaf etmişdir, e-satınalma və digər sahələrdə kiçik irəliləyişə nail olunmuşdur.
Nəhayət, KOS-lar üçün siyasətlər hələ mövcud olmasa da, ətraf mühiti mühafizə qanunvericiliyinin risk
əsasında hərtərəfli inkişaf etdirilməsi ilə yaşıllaşdırma siyasətində irəliləyiş əldə edilmişdir.
Biznes məlumatı və xidmətləri
Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrinin dəstəklənməsi üçün strateji, məqsədyönlü
yanaşma mövcud deyil. Azərbaycan həmçinin biznesə dəstək xidmətləri üçün konkret fəaliyyət planına
malik deyil, halbuki belə xidmətlər BBTM vasitəsilə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən ödənişsiz
təmin edilir. 2007-ci ildə təsis edilmiş BBTM tamamilə dövlət büdcəsindən maliyyələşir və yeddi rayonda
ofislərə malikdir. Onlar çoxsaylı mövzularda təlim kursları təşkil edirlər, məsələn, biznes fəaliyyətinin
başladılması, biznes planlarının və investisiya layihələrinin hazırlanması, maddi-texniki təchizat, ekoloji
cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı, kənd təsərrüfatında sığorta, ixrac bazarları, marketinq və menecment.
Həmçinin məsafədən təhsil mümkündür. 2014-cü ilin ikinci yarısında, sahibkarlar üçün 144 təlim kursu
keçilmişdir.
2014-cü ildə BBTM startaplar üçün pilot biznes inkubator yaratmışdır və onun bir sıra ucqar
rayonlara, həmçinin sənaye və texnologiya parklarına nüfuz etməsi gözlənilir. Həmçinin 2014-cü ildə
Azərbaycan İqtisad Universiteti tələbələr arasında sahibkarlıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün biznes
inkubatoru təsis etmişdir.
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin bir neçə yeni veb-saytı istifadəyə verməsi ilə sahibkarlar üçün
məlumatın təmin edilməsi baxımından da irəliləyiş. əldə edilmişdir. Məsələn, yeni www.biznesinfo.az vebsaytı bizneslə əlaqədar mövzularda ümumi məlumat təmin edir, ölkənin ilk e-ticarət biznes portalı
(www.b2b.az) isə məhsullar və xidmətlər haqqında məlumatları potensial alıcılara çatdırmaqla və bazara
sərbəst çıxış təmin etməklə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərini bir-birləri ilə əlaqələndirir. İqtisadiyyat və
Sənaye Nazirliyinin veb-saytı dəstək proqramları, biznes fəaliyyətinin başladılması, subsidiyalaşdırılmış
kredit və biznes fürsətləri haqqında məlumat təmin edən sahibkarlıq bölməsinə malikdir
(http://economy.gov.az).
Biznesə yardım məqsədilə yaradılan veb-saytların sayı artsa da, resurslar müəyyən dərəcədə
fraqmentlər şəklindədir və vahid e-portalda birləşdirilə bilər. Həmçinin biznesin inkişaf etdirilməsi
xidmətlərinin dəyəri və potensial faydaları haqqında məlumatlılığın artırılması üçün daha çox iş görülə
bilər. BEEPS (İşgüzar Mühitin Vəziyyəti və Müəssisələrin İş Göstəriciləri üzrə Sorğu) V-ə əsasən,
Azərbaycanda sorğuda iştirak edən müəssisələrin yalnız 3.5%-i ötən üç il ərzində işə kənardan konsultant
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cəlb edib (AYİB, 2014). Ümumi sözlərlə desək, məqsədyönlü təşəbbüslər (məsələn, vauçerlərin
özəlləşdirilməsi, qruplar üçün qrantlar) biznesə dəstək xidmətlərinin təmin edilməsi üçün ayrıca bazarın
inkişafına yardım edə bilər.
Digər subyektlər biznesə dəstək infrastrukturunun təmin edilməsində aktivdirlər. Bura biznes təlim
turları təmin edən Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlığı Agentliyi (GIZ) kimi donorlar; AYİB-in 2003-cü
ildən bəri 700-dən artıq müəssisəyə yardım etmiş Kiçik Biznesə Dəstək Proqramı daxildir. QHT-lər də
həmçinin fəaldır. Sahibkarlığın İnkişafı Fondu (EDF) sahibkarlar üçün qüvvədə olan qanunvericilik,
dövlətin dəstək proqramları, beynəlxalq təcrübə, biznes statistikası, inkişaf göstəriciləri, sorğular, e-kitablar
və broşurlar haqqında məlumata çıxış imkanı təmin edən informasiya resursu hazırlamışdır;
Lakin sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəstək xidmətlərinin təmin edilməsində əldə edilmiş
irəliləyişə baxmayaraq, 2015-ci ildə İƏİT tərəfindən keçirilən sorğuda iştirak etmiş KOS-ların 79%-i
dövlətin kiçik sahibkarlığa dəstək məqsədilə təmin etdiyi heç bir xidmətdən xəbərdar olmamışdır.
Dövlət satınalmaları
Keçən qiymətləndirmədən bu yana Azərbaycan dövlət satınalmaları çərçivəsinin müasirləşdirilməsi
istiqamətində kiçik irəliləyiş əldə etmişdir. Qanunvericiliyə edilən yeni düzəlişlər elektron satınalma
sisteminin tam tətbiqi üçün zəruri tənzimləyici şərtləri təmin edir. Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi
KOS-lar üçün məlumat masasına malikdir və əsas diqqət konkret olaraq KOS-lar üzərində cəmləşdirilməsə
də, Bakıda və əyalətlərdə müntəzəm olaraq təlimlər keçir.
Tenderlərin lotlara bölünməsinin mümkünlüyü qanunvericilikdə bəyan edilməsə də, satınalma
prosedurlarının əksəriyyətində bundan geniş istifadə olunur. Satın alan təşkilatlar şirkətlərə birgə təklif irəli
sürmək imkanı verə bilərlər. Podratçılara ödənişlərin yubadılması hallarını tənzimləyən qanunun və ya
KOS-lar üçün müvafiq ixtisaslaşma səviyyələrinin və maliyyə tələblərinin təmin edilməsi üzrə hüquqi
normaların olub-olmadığını yoxlayıb təsdiq etmək mümkün olmamışdır. Podratçılara ödənişlərin
gecikdirilməsi hallarını tənzimləyən normalar mövcud deyil, yerli material və işçi qüvvəsi üçün edilən
güzəştlər isə, praktikada tətbiq olunduqda, optimal dəyərin əldə edilməsinə imkan vermir, bu isə dövlət
xərclərinin artmasına və rəqabətin azalmasına gətirib çıxara bilər.
Azərbaycan maraqların potensial toqquşmasının qarşısını almaq üçün dövlət satınalamlarını
tənzimləyən orqandan ayrı müstəqil nəzarət orqanı təsis etməlidir. Elektron satınalma islahat aparılmış
qanunvericiliyə müvafiq qaydada daha da inkişaf etdirilməlidir - hazırda tam tender sənədləri yalnız şəxsən
satınalan təşkilatdan və ya haqq müqabilində əldə edilə bilir.
İnnovasiya siyasəti
Azərbaycanda KOS tərəfindən innovasiya aşağı səviyyədə qalır, BEEPS V sorğusunda iştirak edən
şirkətlərdən heç biri ötən üç ildə hər hansı tədqiqat və inkişaf xərci barədə məlumat verməmişdir. Məhsul
və proses innovasiyası oxşar qaydada məhduddur; ötən üç il ərzində sorğuda iştirak edənlərin yalnız 2.1%-i
yeni məhsul, 2.8%-i yeni proses təqdim etmişdir (AYİB, 2014).
Azərbaycanda əhatəli milli innovasiya siyasəti yoxdur. Əvəzində innovasiya siyasətləri bir sıra dövlət
proqramları və siyasət sənədləri arasında səpələnmiş formadadır, məsələn "Azərbaycan 2020: Gələcəyə
baxış" konsepsiyası, "2015-2020-ci illər üçün Sənayenin İnkişafı üzrə Dövlət Proqramı", "Azərbaycan
Respublikasının 2014-2020-ci illər üçün İKT-nin İnkişafına dair Milli Strategiyası" və "2013-2020-ci illər
üçün Təhsilin İnkişafına dair Milli Strategiya". İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi və Milli Elmlər Akademiyası daxil olmaqla, bir sıra dövlət agentlikləri və
strukturları dövlət innovasiya təşəbbüslərini icra edirlər və ya icrasını dəstəkləyirlər. Lakin heç bir formal
koordinasiya mexanizmi yaradılmayıb və praktikada müxtəlif təşəbbüslərin koordinasiya edilmədiyi
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görünür. İnnovasiya strategiyasının hazırlanması siyasətlərin fraqmentlər formasında olması məsələsi həll
edə, mövcud təşəbbüslərin monitorinq və qiymətləndirməsini yaxşılaşdıra və agentliklərarası
koordinasiyanı təkmilləşdirə bilər. Hazırda innovasiya haqqında qanun hazırlanır, lakin effektiv icranın
təmin edilməsi məqsədilə siyasətlə bağlı rəhbər sənədə və konkret fəaliyyət planlarına ehtiyac olacağı
ehtimal edilir.
Ümumi strategiyanın yoxluğuna rəğmən, Azərbaycan innovativ sahibkarlığa təkan vermək üçün bir
sıra təşəbbüslər göstərmişdir, baxmayaraq ki, onların çoxunda əsas diqqət İKT sektoru üzərinə cəmləşib və
məqsəd yalnız KOS-ları deyil, ümumilikdə müəssisələri əhatə etməkdir. 2012-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi fəaliyyətləri tamamilə dövlət büdcəsindən
maliyyələşən İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunu (İKT Fondu) təsis etmişdir. Fond
dörd nazirlik və üç QHT-nin təmsil olunduğu (özəl sektor ayrı-ayrılıqda təmsil olunmur) nəzarət şurasına
malikdir.. O, İKT layihələrini bir neçə üsulla dəstəkləyir:


O, səlahiyyətli banklar vasitəsilə maksimum 5% faiz dərəcəsi ilə güzəştli kreditlər verir. Kreditlər
kiçik (üç ilə qədər 10 000 -50 000 AZN), orta (beş ilə qədər 50 000- 500 000 AZN) və böyük (on
ilə qədər 500 000-5 000 000 AZN) məbləğdə ola bilər.



O, yeni layihələrin, texnologiyaların, proqram təminatının və avadanlığın hazırlanması, eləcə də
innovasiyalardan gəlir əldə edilməsi üçün səhmdar kapitalı və riskli kapital təmin edir.



O, - əsasən kiçik və orta müəssisələrə - proqram təminatı məhsullarının hazırlanması, infrastruktur
layihələri və e-xidmətlərin inkişaf etdirilməsi üçün qrant ayırır. Qrant layihəsinin maksimum
davametmə müddəti 36 aydır. İki ilk seçim prosesində (2015-ci ilin yanvar ayına qədər), qrantın
maksimum potensial məbləği 300 000 AZN olsa da, İKT Fondu hər bir mərhələdə 30 şirkətə 10
000 - 12 000 AZN arasında dəyişən kiçik qrantlar vermişdir.

Azərbaycan həmçinin innovativ şirkətlər üçün fiziki infrastrukturun inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli
irəliləyişə nail olmuşdur. Hazırda Pirallahı adalarında və Mingəçevirdə iki İKT texnologiya parkı inşa
edilir. Yekunlaşdırıldıqdan sonra (2016-2018-ci illər arasında) onlar ev sahibi şirkətlər, eləcə də İKT
Fondundan qrant alan startap layihələri üçün vergi imtiyazları təmin edəcəklər. Tikinti işləri davam etsə də,
Pirallahı texnoparkının inkubatoru artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. O, 120 ərizəçi arasından İKT Fondu
üçün seçilmiş 35 layihəni əhatə edir. Onlar həmçinin özəl İT şirkətlərindən dəstək alırlar. Universitet
daxilində ilk texnologiya parkı 2013-cü ildə Qafqaz Universitetində təsis edilmişdir. Onun məqsədi qeyrineft sektorlarında elmi tədqiqatların aparılması vasitəsilə inkişaf etmiş texnoloji məhsullar istehsal
etməkdir. Onun məqsədi həmçinin universitetlər və özəl sektor arasında əməkdaşlığı artırmaqdır. Ümumi
sözlərlə desək, Təhsil Nazirliyinin yeni təsdiq olunmuş "2015-2020-ci illər üçün Sənayenin İnkişafına dair
Milli Strategiya" çərçivəsində özəl sektorun dəstəyilə 2016-2017-ci illərdə ölkənin universitetlərində
innovasiya mərkəzləri yaratması gözlənir. Həmçinin sənaye parklarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində
əhəmiyyətli səylər göstərilmişdir. Normalar 2014-cü ildə qəbul olunub və İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi
hazırda kimyəvi məhsul istehsalı, alüminium və metal transformasiyası, yüngül sənaye, gəmiqayırma,
qeyri-neft istehsalı və emalı üzrə ixtisaslaşmış dörd sənaye parkı və bir sənaye kompleksi inşa edir.
Fəaliyyətə başlayan zaman bu parkların iştirakçı kiçik və orta müəssisələr üçün güzəştli kreditlər, təlim və
konsultasiya xidməti təmin edəcəyi gözlənilir.
Yuxarıda qeyd edilən irəliləyişə baxmayaraq, innovasiya təşəbbüsləri bütün sənaye sahələrində və
sektorlarda daha geniş innovasiyadan (yalnız İKT deyil), eləcə də yeni texnologiyaya keçiddən,
innovasiyalardan gəlirin əlavə edilməsindən, hazırda demək olar, mövcud olmayan tədqiqat institutları
daxil olmaqla, daha sıx innovasiya şəbəkələrindən yararlana bilərdi. Bununla əlaqədar olaraq ölkədə
tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərinin koordinasiya edilməsində aparıcı rol oynayan, vəsaitlərinin çoxunu
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dövlətdən alan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası bu yaxınlarda Elmi İnnovasiya Mərkəzini
texnologiya transferi platformasına çevirməklə Milli İnnovasiya Mərkəzi yaratmaq planlarını açıqlayıb.
Ekoloji cəhətdən təmiz iqtisadiyyat
Azərbaycanda iri sənaye sektoru ətraf mühiti mühafizə siyasətlərinin diqqət mərkəzində qalır, lakin
KOS-lar nəzərə alınmır. 2015-2020-ci illər üçün Sənayenin İnkişafına dair Milli Strategiya yeni
müəssisələrin təsis edilməsi zaman yüksək ətraf mühiti mühafizə standartlarına əməl edilməsinə və
enerjiyə qənaət edən texnologiyaların istifadəsinə xüsusi diqqət ayırır. Lakin strategiya KOS-ları əhatə
etmir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ətraf mühiti mühafizə qanunvericiliyinin risk əsasında
şaxələndirilməsini icra etməyə başlayır: Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında qanun layihəsi
ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsində (ƏMTQ) fərqləndirmənin aparılmasına imkan yaradır və
müəssisələrə ətraf mühitə təsirlərinə, fəaliyyət sektorlarına və növlərinə görə tələblərin irəli sürülməsinə
icazə verir. Lakin, bu sahədə başqa islahatlar nəzərdə tutulmayıb.
Ekoloji cəhətdən təmiz sahibkarlıq fəaliyyəti, xüsusən də təkrar emal sənayesində maraqlı olan
sahibkarların və investorların cəlb edilməsi məqsədilə eko-sənaye parklarının yaradılmasını təşviq edən
siyasət mövcuddur. Bura müxtəlif korporasiya, torpaq, əmlak və əlavə dəyər vergilərindən azad olunma
daxildir. Balaxanı, ilk eko-sənaye parkı 2011-ci ildə təsis edilib, hazırda üç şirkətə ev sahibliyi edir, lakin
başqa alternativi yaradılmamışdır.
Ekoloji cəhətdən təmiz investisiyalar üçün maliyyə resursları məhduddur. 2014-cu ildə AYİB
Azərbaycanda enerji səmərəliliyi layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə Dəmirbanka 5 milyon ABŞ
dolları məbləğində borc vermişdir. Bu xətdən sənaye və mənzillərin enerji səmərəliliyi layihələri və
avadanlıqları üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərə və fərdi müştərilərə kredit vermək üçün istifadə ediləcək.
Kiçik və orta sahibkarlığın beynəlmiləlləşməsinin dəstəklənməsi (10-cu və 7-ci Göstəricilər)
Hökumətin daha geniş iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi səylərinin bir hissəsi kimi, Azərbaycanda yeni
ixracın təşviqi proqramı hazırlanır. KOS-lar həmçinin qlobal istehsal-satış zəncirinə daxil olmaq, eləcə də
ixrac məqsədli maliyyə resurslarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə dəstək tədbirlərinin təqdim edilməsindən
yararlana bilərlər. Azərbaycan qanunvericiliyinin beynəlxalq qabaqcıl təcrübəyə uyğunlaşdırılmasında
irəliləyiş əldə etsə də, mövcud sistemlərinin müasirləşdirilməsi üçün onun uyğunluq qiymətləndirməsi və
bazara nəzarət sahələrində islahatların aparılması zəruridir.
İxracın təşviqi, qlobal istehsal-satış zəncirinə inteqrasiya
Azərbaycanda beynəlxalq ticarətdə iri, dövlətə məxsus müəssisələr dominantlıq edir, kiçik
müəssisələrin yalnız 2.1%-i , orta ölçülü müəssisələrin isə 1%-i birbaşa və ya dolayı qaydada ixrac
fəaliyyəti ilə məşğuldur (AYİB, 2014). İxrac fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərin bu nisbəti BEEPS-in
əhatə etdiyi bütün Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ən aşağı səviyyəni əks etdirir. Dövriyyə
kapitalı çatışmazlığı əsas problemlərdən biridir; Azərbaycan şirkətlərinin 68.2%-i ixracın
maliyyələşdirilməsi üçün daxili və ya ailə resurslarından istifadə edirlər. Bu East Invest tərəfindən 2014-cü
ildə keçirilən sorğuda iştirak edən Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri arasında ən yüksək rəqəmdir (2014).
Respondentlərin yalnız 20.5%-i kommersiya banklarından istifadə edir.
Ölkə Dünya Bankının Biznes Fəaliyyəti 2015 hesabatında sərhədlərarası ticarətin asanlığına görə 166cı yerdədir, bu isə çoxsaylı sənədlərin tələb olunması (9) və ixrac prosesinin müddəti (27 gün, halbuki
Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə orta göstərici 23.6 gündür) ilə əlaqədardır (Dünya Bankı, 2014). Lakin
Nazirlər Kabinetinin 2014-ci ilin iyun tarixli qərarının və 2015-ci il iyul tarixli Prezident sərəncamının
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gömrük rəsmiləşdirməsi üçün tələb olunan sənədlərin sayını azaldacağı, e-gömrük xidmətlərinin
istifadəsini təşviq edəcəyi gözlənilir.
AZPROMO kiçik və orta müəssisələr daxil olmaqla, yerli sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri arasında
beynəlxalq ticarət fürsətlərini təbliğ edən başlıca agentlikdir. O, 2013-cü ildə İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyi tərəfindən yaradılmış, fəaliyyət müstəqilliyinə malik, birbaşa nazirə hesabat verən birgə özəldövlət sektor təşəbbüsüdür. Onun illik büdcəsi 1 milyon AVRO-ya yaxındır və bütün xidmətləri ödənişsiz
təklif olunur.
AZPROMO-nun başlıca fəaliyyətlərinə ixracın tədrisi, məhsul və istehsalçıların kataloqları, təbliğat
məqsədli tədbirlər (məsələn, biznes forumlar, sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri arasında birbaşa görüşlər)
və beynəlxalq ticarət yarmarkalarında şirkətlərin iştirakının maliyyələşdirilməsi daxildir. 2013-cü ildə
AZPROMO və GIZ birlikdə Aİ-yə ixracla bağlı konkret məsələləri əhatə edən ətraflı ixrac təlimatı
(İxracatçılar üçün Təlimat Kitabı) hazırlamış və dərc etmişlər. 2014-cü ilin dekabr ayında, AZPROMO
həmçinin İxracatçılar Klubu təsis etmişdir ki, burada kiçik və orta müəssisələr üzvlərin 25-30%-ni təşkil
edir. Klubun başlıca fəaliyyəti istehsalçıların Azərbaycan məhsullarını xarici bazarlara ixrac etməsi üçün
dəstəyin göstərilməsindən, qeyri-neft sektorunun ixracatçıları arasında ünsiyyət platforması yaratmaqdan
ibarətdir. Lakin İƏİT tərəfindən 2015-ci ildə keçirilən sorğuda iştirak edən kiçik və orta müəssisələrdən
heç biri hökumətin şirkətlərin ixraca və ya beynəlxalq şirkətlərlə tərəfdaşlıq etməyə təşviq edilməsinə
yönəlmiş proqramlarından xəbərdar olmayıb.
Hazırda, AZPROMO, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi və GIZ Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün
sənayeləri və müəssisələri əhatə edən yeni ixracatı təşviq proqramı hazırlayırlar. KOS-lar diqqət
mərkəzində olan aspektlərdən biridir. Yeni proqramın AZPROMO-nun özünün potensialının
formalaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirəcəyi gözlənilir. Məqsəd onun effektivliyini artırmaq, bazar
məlumatları, qruplaşdırma və əlaqələndirmə, siyasətin müdafiəsi, başqa beynəlxalq ticarətin və
investisiyaların təşviqi agentlikləri ilə koordinasiya kimi daha mürəkkəb ixrac təşviqatı xidmətlərini inkişaf
etdirməkdir.
İxracın təbliği tədbirlərindəki irəliləyişə baxmayaraq, Azərbaycanda ixrac fəaliyyəti ilə məşğul olan
kiçik və orta müəssisələr üçün maliyyə dəstəyi mexanizmlərinin yoxluğu aydın nəzərə çarpır. İxracatla
məşğul olanlar gömrük və digər rüsumların azalmasından faydalansalar da, ixracın maliyyələşdirilməsi
yaxşı inkişaf etməyib. 2014-cü ilin yanvar ayında, Azərbaycan Prezidenti ixrac fəaliyyəti ilə məşğul olan
şirkətlər üçün stimul və imtiyazlar sisteminin hazırlanması barədə planları açıqlamışdır, lakin dəstək
tədbirlərinin təfərrüatları gözdən keçirilməmiş qalır.
Bundan əlavə, Azərbaycanda KOS-ların qlobal istehsal-satış zəncirinə inteqrasiyasını dəstəkləyən və
ya birbaşa xarici investisiya ilə yerli müəssisələr arasında əlaqələri təşviq edən konkret dövlət proqramları
yoxdur.
Standartlar və texniki tənzimləmə
Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
(SMPDK) texniki tənzimləmə, standartlaşdırma, metrologiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi, keyfiyyətin
idarə olunması, akkreditasiya və sənaye mülkiyyətinin qorunması sahələrində dövlət siyasətinin icrasına
görə məsuliyyət daşıyır.
Hazırda Azərbaycanın siyasətlə bağlı başlıca məqsədi mövcud məcburi standartları texniki
reqlamentlərə və könüllü standartlara çevirməklə, eləcə də Azərbaycan standartlarını beynəlxalq
standartlarla uzlaşdırmaqla standartlaşdırma sistemini müasirləşdirməkdir. 2013-cü ildə Standartlaşdırma
İnstitutu strukturu dəyişdirilməklə Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma İnstitutuna çevrilmişdir. İndi
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standartların məlumat bazasının və milli texniki komitələrin idarə olunması daxil olmaqla, onun
səlahiyyətləri daha genişdir. Hazırda standartlaşdırma haqqında, Aİ prinsiplərinə və ÜTT normalarına
uyğun qanun layihəsi hazırlanır.
Akkreditasiya haqqında yeni qanun 2014-cü ildə qəbul olunub. Lakin bu qanunda hələ də
çatışmazlıqlar mövcuddur; Aİ qanunvericiliyinə uyğunluq məqsədi ilə bu ilkin qanunvericiliyə düzəlişlərin
edilməsi nəzərdə tutulub. Bu çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün hazırda akkreditasiyaya dəstək
məqsədilə yeni Aİ Tvininq layihəsi hazırlanır.
Qanunverici metrologiyaya gəldikdə isə, ölçmələrin vəhdəti haqqında qanun 2013-cü ildə qüvvəyə
minib və Aİ tələblərinə uyğun hesab edilir. Akkreditasiya haqqında yeni qanun 2014-cü ildə qəbul olunub
və həmçinin Aİ qanunvericiliyinə uyğundur.
Hazırda Aİ Tvininq layihəsinin dəstəyi ilə texniki reqlamentlər haqqında qanun layihəsi hazırlanır,
prioritet sektorlarda sahəvi qanunvericilik də hazırlanma mərhələsindədir.
Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində hələ də tanınmış uyğunluğu qiymətləndirilməsi orqanları
arasında dövlət monopoliyası mövcuddur və bazara nəzarətlə bağlı qüvvədə olan qanunvericilik bazası Aİ
qanunvericiliyinə uyğun görünmür.
İrəliləyiş üçün mümkün variantlar
2016 KBA qiymətləndirməsi Azərbaycanın KOS siyasəti çərçivəsini inkişaf etdirməyə davam etməsi
üçün aşağıdakı prioritetləri irəli sürür:


Orta və uzun müddət üçün prioritetləri və konkret fəaliyyətləri müəyyən edən strategiya və ya
bənzər siyasət sənədinin qəbulu ilə KOS siyasətinin formalaşdırılması üçün institusional
çərçivənin təkmilləşdirilməsi. Bu sənəd Sahibkarlığın İnkişafı Siyasəti Şöbəsi tərəfindən
formalaşdırılan siyasətlərin icrasına görə məsul ayrıca KOS agentliyinin yaradılmasının
konturlarını cıza bilər. O həmçinin KOS siyasəti sahəsində fəal olan bütün nazirliklər və idarələr
arasında koordinasiya, eləcə də özəl sektorla dialoq üçün strukturlu çərçivə təmin edə bilər.



Mövcud çatışmazlıqları əhatə edən bir sıra əsas qanun və qaydaların layihələrinin
qəbulunun prioritet kimi müəyyən olunması. Bura TTQ ilə bağlı qaydalar toplusu və təlimatlar,
eləcə də lisenziya və icazələrin sadələşdirilməsi daxildir.



KOS-ların maliyyə resurslarına çıxışı ilə bağlı maneələrin aradan qaldırılması məqsədilə həm
bank, həm də qeyri-bank maliyyə resursları üçün qanunvericilik bazası islahatı.
Qanunvericiliyin əsas parçalarının (məsələn, özəl kredit bürosunun təsis edilməsinin təmin
edilməsi, daşınan girov reyestri barədə, təminatlı əqdlərlə bağlı qanunvericilik islahatları)
tamamlanması ölkənin maliyyə infrastrukturunda mövcud çatışmazlıqları aradan qaldırar.
İnnovativ yanaşmalar bankları KOS-lara kredit verməyə, o cümlədən kredit zəmanəti planı
yaratmağa və hazırkı zəmanət planlarına düzəlişlər etməyə təşviq edə bilər. Nəhayət, bank
maliyyəsinə alternativ kimi kapital bazarının inkişafı önə çəkilə bilər.



Sahibkarlığın tədrisinin daxil edilməsi məqsədilə Təhsilin İnkişafı Strategiyası üzrə İşçi Qrupun
genişləndirilməsi. Ayrıca bir qrup formalaşdırıla, bütün formal təhsil səviyyələrində sahibkarlığın
başlıca səriştəlilik kimi inkişaf etdirilməsini diqqət mərkəzində saxlaya, habelə kurrikuluma
tətbiq edilməmişdən əvvəl onu sınaqdan keçirə və qiymətləndirə bilər. Yüksək potensiallı qadın
sahibkarlar üçün təlim və mentorluq artırılmalıdır. Sahibkarlıq bacarıqları həmçinin siyasətin
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hazırlanmasının, monitorinq və qiymətləndirməsinin dəstəklənməsi üçün KOS təlimi üzrə daha sıx
əlaqəli məlumat sistemi vasitəsilə inkişaf etdirilə bilər.


Mövcud innovasiya, potensialın yüksəldilməsi və ixracın təşviqi səylərinin monitorinq və
qiymətləndirməsinin gücləndirilməsi vasitəsilə kiçik və orta sahibkarlığın rəqabət
qabiliyyətinin artırılması. Hökumət tərəfindən təqdim olunan innovasiyaya dəstək tədbirlərinin
təzadsız və effektiv olmasının təmin edilməsi üçün daha strateji yanaşmaya ehtiyac var. Dar
çərçivədə İKT sektoruna yönəldilmiş diqqət elmi dairələr və özəl sektor arasında institusional
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi daxil olmaqla, innovasiya üçün tam çərçivənin əhatə olunması
məqsədilə genişləndirilməlidir. Hökumət həmçinin təsərrüfat-konsultasiya xidmətləri üçün ayrıca
bazarı təbliğ etməklə KOS-lara ümumi dəstəyi gücləndirə bilər. Yanaşmalardan biri bu
xidmətlərdən istifadə edilməklə, kiçik və orta müəssisələrin birgə maliyyələşdirilməsi ola bilər.
İxracat maliyyəsi resurslarının inkişafı və qeyri-neft sektorunda keyfiyyətin yüksəldilməsinin
təbliği hökumətin ixracın şəxələndiriulməsi səylərini dəstəkləyə bilər. Bundan əlavə, dövlət
satınalmaları çərçivəsi ilə bağlı islahatlara ehtiyac var; dövlət satınalmaları üzrə tənzimləyici
orqandan ayrı müstəqil nəzarət orqanın təsis olunması maraqların toqquşmasının qarşısının
alınması üçün prioritet məsələdir.

12.4-cü Cədvəl KBA qiymətləndirməsinin aşkara çıxardıqlarına əsasən qısa, orta və uzun müddət
üçün KOS inkişafı siyasətinə istiqamət verəcək siyasətlə bağlı potensial yol xəritəsini qısa təsvir edir
Cədvəl 12.4 Siyasi islahatlar üçün yol xəritəsi
Vaxt çərçivəsi (qısa,
orta, uzun müddət)

Siyasətlə bağlı tövsiyələr (prioritet islahatlar qalın şriftlə göstərilir)
1. İnstitusional, tənzimləyici və əməliyyat mühitinin gücləndirilməsi
 Potensial baxımdan KOS icra agentliyinin daxil edilməsi ilə hərtərəfli
KOS strategiyasının/proqramının qəbul edilməsinin nəzərə alınması

O/U



TTQ çərçivəsi üzərində davam edən işin yekunlaşdırılması; eləcə də
lisenziyalar və icazələr üçün təkmilləşdirilmiş baza

Q



Sahibkarlar Şurasının bərpası və ya rəsmiləşdirilmiş dövlət özəl sektor
konsultasiyaları platformasının tətbiqi

Q/O



Statistik məlumatların daha yaxşı toplanması; iqtisadi formalaşma üçün
məqsədyönlü proqramların hazırlanması

Q/O/U



KOS-lar üzərində təsirin qiymətləndirilməsi üçün mövcud dəstək
proqramlarında monitorinq və qiymətləndirmə sistemlərinin təqdim olunması,
potensial ərizəçilərin məlumatlara çıxışının yaxşılaşdırılması

O



Kreditorlar
üçün
istifadə
imkanının
yaxşılaşdırılması,
vəsatətin
qaldırılmasından sonra stimulların təqdim olunması məqsədilə müflisliklə bağlı
qanunvericilik bazasında islahat

Q/O

2. Kiçik və orta sahibkarların maliyyə resurslarına çıxışının asanlaşdırılması
 Özəl kredit bürosu, daşınan girov reyestri, təminatlı əqdlərlə bağlı
qanunvericilik bazası üzərində davam etməkdə olan işlərin
tamamlanması; lizinq barədə normaların qəbulunun nəzərə alınması



KOS-lar üçün potensial fond birjası daxil olmaqla, cari dövlət proqramları
çərçivəsində kapital bazarının inkişafının davam etdirilməsi
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Q/O

O



Girov tələblərinin tamamlanması üçün innovativ yanaşmaların nəzərə
alınması; Sahibkarlığa Dəstək Milli Fondunun birbaşa dəstəyinin
qiymətləndirilməsi

O/U

3. Sahibkarlığın tədrisi və bacarıqların inkişaf etdirilməsi



A) formal təhsilin bütün səviyyələrində başlıca sahibkarlıq səriştəsinin inkişaf
etdirilməsi üzrə ayrıca işçi qrupun yaradılması; b) monitorinq və
qiymətləndirmə çərçivəsinin inkişaf etdirilməsi (formal və qeyri-formal
sahibkarlıq tədrisi) məqsədilə Təhsilin İnkişafı Strategiyası çərçivəsində
sahibkarlığın tədrisi şərtlərin müasirləşdirilməsi

Q/O



Ali təhsildə sahibkarlığın daha strateji inkişaf variantlarının və problemlərinin
müəyyən edilməsi məqsədilə hökumət, biznes, ali təhsil icmaları, tələbə
təşkilatları (məsələn, milli simpozium) arasında milli dialoqun yaradılması

Q



İşlərin qadınların sahibkarlıq fəaliyyətini, xüsusən də qadın sahibkarlığının
yüksək potensialını diqqət mərkəzində saxlayan daha təkmilləşmiş məlumatlar
vasitəsilə dəstəkləyən qabaqcıl institusional nailiyyətlər əsasında qurulması

Q/O



Gələcəkdə dövlət və özəl sektorun təlim təminatçıları ilə paylaşılmaq
məqsədilə təlim dəstəyi tələblərinin müəyyən edilməsi üçün başlıca
sektorlarda menecerləri/inkişaf edən sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri
sahiblərini özündə birləşdirən xüsusi işçi qrupların yaradılması

Q/O

4. KOS-ların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi



Biznesin inkişafına dəstək bazarının inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş dəstəyin
təkmilləşdirilməsi (məsələn, konsultantların məlumat bazası, vauçer
proqramları); KOS dəstəyi üçün vahid veb-interfeysin təqdim olunması

Q/O



Yerli səviyyədə inkişaf etdirilmiş İKT bacarıqlarına arxalanılmaqla
iqtisadiyyatın bütün sektorlarında İKT-nin istifadəsini təşviq edən
hərtərəfli innovasiya strategiyasının hazırlanması və məqsədyönlü İKT
dəstək tədbirlərinin təklif olunması (məsələn, İKT innovasiya vauçerləri)

Q/O/U



Müstəqil nəzarət orqanının təsis edilməsi ilə dövlət satınalmasında KOS
iştirakının təşviq edilməsi və bütün satınalma məlumatlarının elektron qaydada
dərc edilməsi

O/U



KOS "yaşıllaşması" üçün müntəzəm və maliyyə stimullarının təmin edilməsi

O/U

5. Kiçik və orta sahibkarlığın beynəlmiləlləşməsinin dəstəklənməsi
 İxrac maliyyəsi üçün əlverişli mühit daxil olmaqla (ixrac üçün kredit
proqramları), ixrac fəaliyyəti ilə məşğul olan KOS-lar üçün məqsədyönlü
dəstək tədbirlərinin hazırlanması və icrası

Q/O/:



Milli texniki reqlament və standartların beynəlxalq və Aİ standartlarına
uyğunluğunun artırılması; standartlara uyğunluq üçün kiçik və orta
müəssisələrə dəstək

Q/O/U



Birbaşa xarici investisiya və KOS arasında əlaqəyə təkanın verilməsi üçün
məqsədyönlü proqramların hazırlanması (məs: qruplaşdırma proqramları,
biliyin ötürülməsi)

O/U

23

Ədəbiyyat siyahısı
Bekh, O. (2013), “Training for women entrepreneurs: an imperative for growth and jobs”, Inform (14),
European Training Foundation, Turin.
East Invest (2014), Doing Business with the EU: An assessment of Eastern Partnership SMEs, East Invest,
Brussels.
EBRD (2015), Regional Economic Prospects in EBRD Countries of Operations: May 2015, European
Bank for Reconstruction and Development, London.
EBRD (2014), Business Environment and Enterprise Performance Survey, BEEPS V (2011-2014), dataset,
European Bank for Reconstruction and Development, London, available at http://ebrd-beeps.com.
EBRD (2009), Insolvency Sector Assessment, European Bank for Reconstruction and Development,
London.
Gribben, A.A. (2013), “Entrepreneurial learning: keystone to an entrepreneurial future”, Inform, Issue 16,
European Training Foundation, Turin
IMF (2015), World Economic Outlook, April 2015, International Monetary Fund, Washington DC.
IMF (2014), Republic of Azerbaijan, Staff Report For the 2014 Article IV Consultation, IMF Country
Report No. 14/159, International Monetary Fund, Washington DC.
Lasku, G. and A. Gribben (2013), “Creating competitive edge: empowering SME skills”, Inform, Issue 17,
European Training Foundation, Turin.
Loughran, D. (2014), “Empowering a next generation of young entrepreneurs”, Inform, Issue 19, European
Training Foundation, Turin.
OECD (2013), Istanbul Anti-Corruption Action Plan Third Round of Monitoring, Azerbaijan Monitoring
Report, OECD, Paris.
OECD (2012), SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2012: Progress in the Implementation of the
Small Business Act for Europe, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264178847en.
Transparency Azerbaijan (2014), Report on Monitoring and Evaluation of Electronic Services in
Azerbaijan, Transparency Azerbaijan, Baku.
World Bank (2015), 2014 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Access to Finance Demand
Survey in Azerbaijan, World Bank, Washington DC.
World Bank (2014), Doing Business 2015, World Bank, Washington DC.
World Bank (2013), Fostering Entrepreneurship in Azerbaijan, World Bank, Washington DC.
World Economic Forum (2014), Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum,
Geneva.

24

ქვეყნის დახასიათება მცირე ბიზნესის
აქტის მიხედვით: საქართველო
მსს პოლიტიკის ინდექსი

აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყნები 2016
ევროპის მცირე ბიზნესის აქტის განხორციელების
შეფასება

With the financial assistance
of the European Union

www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm

