
 

AVROPA YENİDӘNQURMA VӘ İNKİŞAF  
BANKININ SӘNӘDİ 

 

AZӘRBAYCAN ÜZRӘ STRATEGİYA 
 
 

30 aprel 2014 tarixindә İdarә Heyәti tәrәfindәn tәsdiq olunmuş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AYİB mәtnin әslinin tәrcümәsini ancaq oxucunun rahatlığı üçün verir. AYİB tәrcümәnin dәqiq 
olması üçün mümkün tәdbirlәri görsә dә, bu tәrcümәnin dәqiqliyinә zәmanәt vermir vә ya 
tәmin etmir. Oxucu tәrcümәyә ancaq öz riski hesabına etibar edә bilәr. Heç bir halda AYİB, 
onun әmәkdaşları vә ya agentlәri, sәbәbindәn asılı olmayaraq, tәrcümәnin mәzmunu ilә bağlı 
hәr hansı bir qeyri-dәqiqlik, sәhv, buraxılma, silinmә, qüsur vә / vә ya hәr hansı bir dәyişiklik 
üçün vә ya bundan irәli gәlәn hәr hansı zәrәrә görә oxucu vә ya başqası qarşısında 
mәsuliyyәt daşımır. İngilis dilindәki mәtn vә tәrcümә arasında fәrqlәr vә ya ziddiyyәt әmәlә 
gәldiyi halda, üstünlük ingilis dilinә verilәcәk. 
 



 

MÜNDӘRİCAT 

İCMAL .......................................................................................................................... 2 

1. BANKIN PORTFELİ .............................................................................................. 5 
1.1 Bankın bu günә kimi olan fәaliyyәtlәrinin icmalı ........................................... 5 
1.2. Әvvәlki ölkә strategiyasının icrası ................................................................. 6 
1.3. Bank portfelinin keçid tәsiri ........................................................................... 8 

2. ӘMӘLİYYAT MÜHİTİ ........................................................................................ 11 
2.1. Siyasi kontekst ............................................................................................. 11 
2.2. Makroiqtisadi kontekst ................................................................................. 11 
2.3. Struktur islahat konteksti ............................................................................. 12 
2.4. Biznes mühiti ............................................................................................... 14 
2.5. Sosial kontekst ............................................................................................. 15 
2.6. Hüquqi kontekst ........................................................................................... 16 
2.7. Enerji effektivliyi vә iqlim dәyişikliyi konteksti ......................................... 17 

3. STRATEJİ İSTİQAMӘTLӘR ............................................................................. 17 
3.1. Bazaryönümlü diversifikasiyanın tәşviqi ..................................................... 18 
3.2. Özәl sektorun inkişafına dәstәk göstәrilmәsi üçün davamlı maliyyә 
sektorunun inkişaf etdirilmәsi ............................................................................. 22 
3.3. İdarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi vә biznes mühiti ....................................... 24 
3.4. Bankın tәklif olunan fәaliyyәtlәrinin ekoloji vә sosial nәticәlәri ................ 25 

4. MALİYYӘYӘ ÇIXIŞ ............................................................................................ 26 
4.1 Özәl kapital mәnbәlәri .................................................................................. 26 
4.2. Digәr beynәlxalq maliyyә institutları (BMİ) ilә әmәkdaşlıq vә çoxtәrәfli 
inkişaf banklarının maliyyәlәşmәsı ..................................................................... 27 
4.3. Avropa İttifaqı ilә әmәkdaşlıq ..................................................................... 31 

ӘLAVӘ 1 - SİYASİ QİYMӘTLӘNDİRMӘ ........................................................... 33 

ӘLAVӘ 2 – KEÇİD PROBLEMLӘRİNİN QİYMӘTLӘNDİRİLMӘSİ ............ 41 

ӘLAVӘ 3 – HÜQUQİ KEÇİD ................................................................................. 51 

ӘLAVӘ 4 – KİÇİK BİZNESӘ DӘSTӘK ................................................................ 55 

ӘLAVӘ 5– TEXNİKİ ӘMӘKDAŞLIQ ................................................................... 59 

ӘLAVӘ 6 – SEÇİLMİŞ İQTİSADİ GÖSTӘRİCİLӘR ......................................... 60 

ӘLAVӘ 7 – GENDER BӘRABӘRLİYİ ................................................................. 61 
 
 



2 
 

İCMAL 
 
Azәrbaycan Bankın tәsis edilmәsi haqqında Sazişin 1-ci Maddәsindә nәzәrdә tutulan 
çoxpartiyalı demokratiya, plüralizm vә bazar iqtisadiyyatı prinsiplәrinә tәrәfdar çıxır. 
Bu prinsiplәrin daha davamlı şәkildә tәtbiq olunması siyasi mәsuliyyәtliliyi artıra, 
qanunun aliliyini güclәndirә vә ölkәnin digәr problemlәrini hәll etmәsinә yardım edә 
bilәr. 
 
Azәrbaycan idarәetmә formasına görә prezident respublikası olmaqla ölkәdә 
sәlahiyyәtlәr әsasәn icra hakimiyyәti orqanlarına yönәlir. Prezident İlham Әliyev 
2003-cü ilin oktyabr ayından hakimiyyәtdәdir. Hakimiyyәtә gәldikdәn bәri Prezident 
Әliyev möhkәm siyasi hakimiyyәt yaratmışdır vә 2013-cü ilin oktyabr ayında 
keçirilәcәk prezident seçkilәrindә dә iştirak edәcәk. Hakim partiya qanunverici orqan 
vә siyasi sistemdә dominant mövqe tutur. Ölkәnin növbәti prezident vә parlament 
seçkilәrinin Strategiya mәrhәlәsindә hakimiyyәt bölgüsünü әhәmiyyәtli dәrәcәdә 
dәyişmәsi real görünmür. 
 
Karbohidrogen hasilatının sürәti aşağı düşdüyünә görә iqtisadi inkişafın artım tempi 
böhrandan әvvәlki yüksәliş illәrindәn xeyli azalmışdır. 2011-ci ildә ÜDM yalnız 0.1% 
artmışdırsa, neft hasilatı 10.6% azalmışdır. 2012-ci ildә neft istehsalının nisbәtәn kiçik 
şәkildә azalması әsasәn inşaat vә xidmәt sahәlәrini özündә birlәşdirәn qeyri-neft 
sektorunun genişlәnmәsi (9.7%) ilә müşayiәt olunmuş vә artım 2.2 % sürәtlәnmişdir. 
2013-cü ilin ilk 9 ayında artım 5,1% hәddindә olmuşdur. . Ölkәnin hakimiyyәt 
orqanlarının verdiyi bәyanatlara görә neft sektoru 2013-2014-cü illәrdә yenidәn 
dirçәlәcәk. Buna baxmayaraq, bәzi müşahidәçilәr neftin tarixi zirvәsinә qәdәm 
qoyduğunu, lakin azalmaqda davam edәcәyini bildirir. Qaz istehsalının növbәti 
Strategiya mәrhәlәsindә xeyli artacağı gözlәnilir ki, bu da neft istehsalının 
azalmasının tәsirini qismәn azaldacaq. Ölkәnin iri neft fondu (ÜDM-nin 50%-i) 
sarsıntılara qarşı önәmli bufer rolunu oynayır. Әsasәn neft istehsalı ilә müşayiәt 
olunan davamlı inkişaf, elәcә dә sosial köçürmәlәr yoxsulluq sәviyyәsinin 1999-cu 
ildә 50 %-dәn 2012-ci ildә 6 %-ә qәdәr azalmasına gәtirib çıxarmışdır. 
 
Azәrbaycanın struktur islahatlarda inkişafı qeyri-bәrabәr olmuşdur. Hökumәt biznes 
müәssisәlәrinin vergi xәrclәrinin azaldılması vә vergi toplama hәddinin artırılması 
mәqsәdilә vergi idarәçiliyindә bir sıra irәlilәyişlәr etmişdir. 2012-ci ilin yanvar ayında 
qüvvәyә minәn yeni Gömrük Mәcәllәsi qaydaları beynәlxalq standartlara 
uyğunlaşdırması gözlәnilәn müxtәlif sahәlәrdә güclәndirilmiş müddәaları, o 
cümlәdәn, istehsal ölkәsinin tәsdiqlәnmәsi, qiymәtlәndirmә metodları, gömrük 
idarәçiliyindә vahid pәncәrә prinsipi, gömrük auditi vә mallar üzrә mәlumatların 
elektron şәkildә gömrük orqanlarına tәhvil verilmәsini özündә әks etdirir.  Hökumәt 
eyni zamanda infrastrukturu yaxşılaşdırmağa vә karbohidrogen ixracatının 
istiqamәtlәrini şaxәlәndirmәyә davam etmiş, mәrkәzi bank isә maliyyә sistemini 
güclәndirmәk üçün müvafiq addımlar atmışdır. 
 
Azәrbaycan önәmli inkişaf mәrhәlәsinә qәdәm qoymuşdur. Neft hasilatının 2017-ci 
ildәn etibarәn aşağı düşәcәyini vә iqtisadiyyatın yığılmış karbohidrogen gәlirlәrindәn 
çox yüksәk asılılığını nәzәrә alaraq Azәrbaycanın daha müasir vә parlaq sektorla post-
neft mәrhәlәsinә qәdәm qoymasına tәminat yaradılmasında iqtisadiyyatın 
diversifikasiyası başlıca rol oynayacaq. Hakimiyyәt orqanlarının 2020-ci ilә baxış 
strategiyası әsasında diversifikasiya üzrә ambisiyalı hәdәflәr qәbul etmәsinә vә 
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iqtisadiyyatın müasirlәşdirilmәsindә bir sıra uğurlar qazanmasına baxmayaraq qeyri-
neft sektorlarında davamlı inkişafa dәstәk göstәrilmәsi üçün tәlәb olunan struktur 
islahatlar sürәtlәndirilmәlidir. 
 
Növbәti Strategiya mәrhәlәsindә Azәrbaycanın karbohidrogenlәrdәn asılılığına son 
qoyması üçün iqtisadiyyatın diversifikasiyasında maddi inkişafa yol vermәsi zәruri 
olacaq. İslahat prosesindә әksәr göstәricilәr boyu böyük nәzәrәçarpacaq keçid 
boşluqları ilә yanaşı problemlәr qalmaqdadır. Xüsusilә, Bakı vә Abşerondan kәnar 
bölgәlәrdә özәl sektorun inkişafı vә iqtisadi diversifikasiyaya dәstәk göstәrә bilәcәk 
davamlı maliyyә sektorunun inkişaf etdirilmәsi Azәrbaycan üçün zәruri әhәmiyyәt 
kәsb edәcәk. 
 
Bank artan rәqabәti, әn yaxşı idarәetmә tәcrübәlәrinin irәli sürülmәsi vә nizamlayıcı 
çәrçivә üzrә siyasi dialoqu dәstәklәmәk, elәcә dә fәrdi vә rәqabәt şәklindә hәyata 
keçirilәn yardımçı xidmәtlәrin inkişafını stimullaşdırmaq üçün karbohidrogen sektoru 
ilә mәşğul olmaqda davam edәcәk. Ölkәnin cәnub qaz dәhlizi kimi strateji cәhәtdәn 
әhәmiyyәt kәsb edәn layihәlәrә cәlb olunması Avropada ixrac marşrutunun 
diversifikasiyası vә regional enerji tәhlükәsizliyinә töhfә verә bilәr. 
 
Bundan әlavә, rәqabәtin ön plana çәkilmәsi vә biznes mühitinin tәkmillәşdirilmәsi 
üçün Azәrbaycanın müvafiq tәdbirlәr görmәklә iqtisadi diversifikasiya vә maliyyә 
xidmәtlәrinin genişlәndirilmәsi istiqamәtindә sәy göstәrmәsi vacib hesab olunur. 
Hakimiyyәt strukturları mәhkәmә sisteminin güclәndirilmәsi üçün müvafiq islahatlara 
başlamışdır, lakin xüsusilә korporativ idarәetmә, rәqabәt siyasәti vә korrupsiyaya 
qarşı mübarizә sahәlәrindә investisiya mühitinin daha da tәkmillәşdirilmәsinә ehtiyac 
duyulur.  
 
Strateji istiqamәtlәr 
 
Bankın növbәti Strategiya mәrhәlәsindә prioritetlәri özәl sektorun inkişafına dәstәk 
göstәrilmәsi üçün bazar әsaslı iqtisadi diversifikasiyanın önә çәkilmәsi vә davamlı 
maliyyә sektorunun inkişaf etdirilmәsinә yönәlәcәk. Xüsusәn dә Bankın 
Azәrbaycanda әmәliyyat fәaliyyәtlәri aşağıdakı sahәlәrә istiqamәtlәnәcәk: 
 
 Bazar әsaslı iqtisadi diversifikasiyanın ön plana çәkilmәsi Bank OBMM ilә 

korporativ seqmentdә fәal qalmaq üçün AYİB-in tәrәfdaş banklarına yardım 
etmәklә vә birbaşa maliyyәlәşdirmә yolu ilә aparıcı yerli korporativlәri 
dәstәklәyәcәk. MKOM sektorunda Bank aqrobiznesә xüsusi diqqәt göstәrәcәk vә 
yerli bankların kәnd tәsәrrüfatı vә regional kredit verilmәsini dәstәklәmәsindә 
potensialının güclәndirilmәsi mәqsәdilә onlara yardım edәcәk. Bankın bölgәlәrin 
yollarına davamlı dәstәyi dә hәmçinin dayanıqlı kәnd tәsәrrüfatı sektorunun 
inkişafına kömәk edәcәk vә daha kiçik icmaların birlәşmәsini asanlaşdıracaq. 

 
 Özәl sektorun inkişafına dәstәk göstәrilmәsi üçün davamlı maliyyә 

sektorunun inkişaf etdirilmәsi Özәl sektorun xüsusilә KOM vә MKM-dә, o 
cümlәdәn bölgәlәrdә sәmәrәli şәkildә maliyyәlәşdirilmәsi üçün Bank maliyyә 
vasitәçiliyini güclәndirmәyi hәdәfә alacaq. Bank yeni standartlar yaratmaqla vә 
banklar üçün yeni bazarlar açmaqla artan rәqabәtә yol açan korporativ idarәetmә 
vә riskin idarә edilmәsinin yüksәk standartlarını ön plana çәkәcәk vә potensial 
kapital sәrmayәlәri ilә bankçılıq sektorunda möhkәmlәnmәni dәstәklәyәcәk. Bank 
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qadınların idarә etdiyi biznes müәssisәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsinin 
asanlaşdırılması üçün mövcud tәrәfdaş banklarla әmәkdaşlığını artıracaq vә yeni 
maliyyә alәtlәrinin ön plana çәkilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsindә dәstәk göstәrәcәk 
vә Qafqaz Regionunda Enerji Sәmәrәliliyi Proqramı vasitәsilә yerli banklarla 
enerjinin sәmәrәliliyinә sәrmayә yatırımı layihәlәrinin ön plana çәkilmәsini 
hәdәfә alacaq. Yerli kapital bazarlarının tәkmillәşdirilmәsi üçün Bank korporativ 
emitentlәri korporativ istiqraz bazarına gәtirmәyә vә institusional vә pәrakәndә 
investor bazasını genişlәndirmәyә çalışacaq. 

 
 İdarәetmә vә biznes mühitinin tәkmillәşdirilmәsi Hakimiyyәt orqanlarının 

rәqabәti ön plana çәkmәk vә biznes mühitini yaxşılaşdırmaq mәqsәdlәrinә dәstәk 
göstәrmәk üçün Bank yüksәk korporativ idarәetmә vә şәffaflıq standartlarına 
öhdәlik nümayiş etdirә bilәcәk vә idarәetmә tәcrübәlәrini tәkmillәşdirmәk 
öhdәliyi olan özәl vә dövlәt sektorunun müştәrilәri ilә әmәkdaşlığı prioritet 
istiqamәt seçәcәk. Paralel olaraq Bank institusional vә nizamlayıcı islahatları 
artırmaq üçün Azәrbaycan Hökumәti ilә sıx әmәkdaşlıq edәcәk. Karbohidrogen vә 
maliyyә sektorları dәrslәrinin keçirilmәsi ilә AYİB qanunverici çәrçivәdә 
tәkmillәşdirmәlәr, rәqabәtin artırılması vә korrupsiyaya sәbәb olan amillәrin 
azaldılması yolu ilә real sektorda daha sәmәrәli investisiya mühiti yaratmağa 
çalışacaq. Bu tәdbirlәrin uğurlu olması üçün әsas dövlәt qurumları ilә konstruktiv 
siyasi dialoq üzrә yeni kanalların açılması hәlledici rol oynayacaq. Bank eyni 
zamanda enerji tәhlükәsizliyinin artırılması, yeni istehsal gücünün yaradılması, 
rәqabәtin stimullaşdırılması, enerji mәnbәlәrinin şaxәlәndirilmәsi, effektivliyin 
artırılması vә regional inteqrasiya ilә daha böyük bazarların yaradılmasına xidmәt 
edәn enerji layihәlәrinә sәrmayә yatırmağa çalışacaq. 

 
Bank Azәrbaycanda hәyata keçirdiyi әmәliyyatlarda, elәcә dә siyasi dialoqdan 
maksimum keçid tәsiri üzrә digәr beynәlxalq maliyyә institutları vә çoxtәrәfli vә 
ikitәrәfli tәrәfdaşlar, o cümlәdәn, Avropa İttifaqı ilә sıx әmәkdaşlığı davam etdirәcәk.



5 
 

1. BANKIN PORTFELİ 
 
1.1 Bankın bu günә kimi olan fәaliyyәtlәrinin icmalı 
 

2013-cü ilin noyabr ayının sonuna kimi Bank 1991-ci ildә Azәrbaycanda hәyata 
keçirmәyә başladığı әmәliyyatlar üzrә ümumilikdә mәcmu investisiya dәyәri 1,577 
milyon avro olan 138 layihәyә imza atmışdır. Bu layihәlәrin ümumi dәyәri 6.6 
milyard avro olmuşdur. Bankın mәcmu investisiyalarının 35 %-i enerji sektoruna, 33 
%-i maliyyә institutları sektoruna, 21 %-i infrastruktur sektoruna, 11 %-i isә 
korporativ sektora yatırılmışdır. 
 
Әvvәlki Strategiya mәrhәlәsindә 2010-cu ildәn 2013-cü ilin noyabr ayının sonuna 
kimi AYİB-in Azәrbaycanda әmәliyyat aktivlәri 2011-2012-ci illәrdә “Azdres” istilik 
elektrik stansiyası layihәsindәn yüksәk әks axın vә sement zavodundan ilkin 
ödәnişlәrin tәsiri ilә 102 milyon avro azalmışdır. Bankın portfeli olduğu kimi qalmış, 
eyni qaydada әks axının tәsirinә mәruz qalmışdır.). Bankın 58 layihә üzrә 606 milyon 
avroluq cari portfeli әsasәn infrastruktur sektoruna, yәni, 40 %-i Azәrbaycan 
yollarının inkişafı layihәsi (ümumi portfelin 30 %-i), 29 %-i enerji sektoruna, 19 %-i 
maliyyә sektoruna, 11 %-i isә korporativ sektora yönәlir. Layihәlәrin sayına görә İCA 
42%, maliyyә institutları 28 %-lә üstünlük tәşkil edir.  
 
Bankın portfel әmsalı beş illik әsasda 2013-cü ilin noyabr ayının sonuna 71 % özәl 
olmuşdur ki, bu da Bankın mandatlı 60/40 әmsalından yuxarıdır. Bu sәviyyәnin ilin 
sonuna kimi ictimai nәqliyyat sektorunda böyük nәqliyyat layihәsinin 
imzalanmasından sonra 63 %-ә qәdәr azalması gözlәnilir. 
 

Әvvәlki Strategiya mәrhәlәsindә Bank ümumi dәyәri 435 milyon avro olan 40 
layihәyә imza atmışdır. Cari ildә Bank ümumi dәyәri 63 milyon avro olan   layihәyә 
imza atmışdır. Bunların hamısı özәl sektora aiddir. 
 
Cәdvәl 1: 2013-cü ilin 30 iyun noyabr tarixinә Bankın Azәrbaycanda mәcmu 
biznes hәcmi vә portfeli 
 
Sektor Qrupu  Sektor 
briqadası  

Xalis mәcmu biznes hәcmi 
(NCBV) 

Әmәliy.                NCBV%      
sayı 

Portfel 
Әmәliy. sayı                    % 

% 
Dövriyyә           Dövriyyә 
Kapitalı              kapitalı 

Enerji 
            Tәbii sәrvәtlәr 
            Güc vә enerji 

   
16            388         21% 
  4            209          13%   

 
3               65                  11% 
2               107                18% 

 
65                              17% 
104                            27% 

 20          547        35% 5              173                 29% 169                            43%   

Maliyyә  tәşkilatları 
         Depozitar kredit 
         Sığorta 
         Lizinq maliyyәsi 
         Qeyri-depozitar kredit 

 
57           488          31% 
1                1             0% 
2                3             0% 
14             25            2% 

 
21           100                17% 
0               0                    0% 
0               0                   0%  
9               16                 3%  

 
80                             20% 
0                               0% 
0                               0% 
14                             4% 

 74           517           33% 30            116                19% 94                             24% 
ICA 
           Aqrobiznes 
          Sәhm kapitalı 
          SKA 
          İstehsal vә Xidmәtlәr 
         Әmlak vә Turizm   

 
11           29              2% 
4             6                0% 
2             3                0% 
15         137               9% 
4             6                0% 

 
7               20                   3% 
2               3                     1% 
1               3                      0% 
10            46                     8% 
0              0                      0% 

 
18                              5% 
1                                0% 
3                                1% 
40                               10% 
0%                             0% 

    
İnfrastruktur   
       BEİ 
       Nәqliyyat 

 
1            17                 1% 
7            315               20%  

 
0               0                    0% 
3             245                 11% 

 
0                                 0% 
64                             11% 

    



6 
 

ÜMUMİ 138       1,577             100% 58          606              100% 389                          100%  

 
 
 
Cәdvәl 2: Azәrbaycanda portfel inkişafı, 2010-noyabr 2013 artımı 
 
 
 2009 2010 2011 2012 Noy-2013 
Xalis toplam biznes hәcmi (XTBH) 971 1,224 1,503 1,554 1,577 
TFP XTBH 16 199 242 272 293 
XTBH әmәliyyatların sayı 103 108 116 128 138 
Portfel 622 598 711 657 606 
Portfeldә әmәliyyatların sayı 66 59 57 56 58 
Әmәliyyat aktivlәri 410 491 471 427 389 
Zәmanәtlәr istisna olmaqla % götürülmәmiş 32% 14% 31% 31% 33% 
İllik biznes hәcmi 161 59 289 83 63 
İllik әmәliyyatların sayı 9 13 12 16 12 
İllik paylama 101 126 71 52 40 
İllik lәğvetmәlәr 8 1 16 7 5 
Boru kәmәri sәhmlәri - hesabat verilmiş dәrәcә 127 135 427 635 551 
Özәl sektorun payı (% portfel) 63% 62% 43% 43% 42% 
Qeyri-suveren pay (% portfel) 63% 62% 43% 43; 42% 
Kapital payı (% portfel) 4% 4% 4% 5% 6% 
Portfel nisbәti (5 illik sürüşәn әsasla) 69% 73% 64% 71% 71% 

 
 
1.2. Әvvәlki ölkә strategiyasının icrası 
 
Bankın Azәrbaycan üzrә 2010-cu il Strategiyası biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, 
Azәrbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya edilmәsi, maliyyә vasitәçiliyinin 
artırılması vә ictimai infrastruktur islahatının tәkmillәşdirilmәsinә yönlәndirilmişdir. 
Әvvәlki Strategiya mәrhәlәsindә Bank ümumi dәyәri 435 milyon avro olan  40 yeni 
layihәyә imza atmışdır. Regional yolların inkişafı üzrә kreditlәr istisna olmaqla orta 
investisiya ölçüsü İKİO-nun Azәrbaycan üzrә tәşәbbüsünün uyğunluğunu nәzәrә 
almaqla 6 milyon avrodan aşağı olmuşdur. Әvvәlki Strategiya mәrhәlәsindә yerli 
şirkәtlәrin idarәetmә bacarıqları vә rәqabәtliliyi ciddi kredit şәrtlәri, elәcә dә texniki 
dәstәk, o cümlәdәn, MİP vә BMX proqramları ilә güclәndirildikcә Bankın korporativ 
sektora tәsiri dә güclәndirilmişdir. Bank birbaşa xarici investisiyanı dәstәklәmәyә 
davam etsә dә bu, istehsal vә maliyyә sektorunda mövcud müştәrilәrlә 
mәhdudlaşdırılmışdır. Әvvәlki Strategiya mәrhәlәsindә tәsdiqlәnәn layihәlәr üzrә orta 
keçid tәsir potensialı qiymәti 4,86 olmuşdur ki, bu da bankın orta qiymәtindәn (4,75) 
bir az yuxarıdır. 2012-ci ilin sonuna Azәrbaycanda bütün әmәliyyatlar üzrә aktiv 
TIMS portfelinin orta reytinq qiymәti bankın orta qiymәtindәn (4,05) cüzi şәkildә pis, 
yәni 4,16 olmuşdur ki, bu da ölkәnin problemli biznes mühiti vә zәif institusional 
gücünü әks etdirir. 
 
Bank uzunmüddәtli maliyyәlәşdirmә vә maliyyә sektoruna texniki dәstәyin әsas 
tәminatçısı olaraq qalmışdır. Bank kapital investisiyaları ilә yerli maliyyә 
institutlarında korporativ idarәetmә standartlarını artırmışdır. Bank eyni zamanda 
riskin idarә edilmәsi tәcrübәlәrini, elәcә dә әmәkdaş institutlarının kreditin 
qiymәtlәndirilmәsi vә mikrokredit bacarıqlarını artırmışdır. Bundan әlavә, o, ikinci 
sәviyyә kapitalı güclәndirmәk üçün bazara yeni maliyyә mәhsulları, o cümlәdәn 
ölkәnin ilk konvertasiya olunan istiqrazı vә subordinasiya borcunu tәtbiq etmişdir. 
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Bu strategiya mәrhәlәsindә Bank diqqәti Azәrbaycanda kiçik bizneslәrin 
kreditlәşdirilmәsi üzrә kredit xәtlәrinin açılmasına yönәltmişdir. Kredit müddәtlәrinin 
artırılması vә banklar vә mikromaliyyә institutlarının Bakıdan kәnarda kredit vermәyә 
hәvәslәndirilmәsi ilә AYİB Azәrbaycanın hәr tәrәfindә sahibkarlara kredit vermәnin 
mümkünlüyünü artırmış olur. Bir çox tәrәfdaş banklar vә MMİ-lәr әsas diqqәti kәnd 
tәsәrrüfatı sektorunun kreditlәşdirilmәsinә yönәltmәklә Bakıdan kәnar bölgәlәrdә 
MKOM kreditlәşmәsini artırmışdır. Bundan başqa, daha uzun müddәtә kreditin 
qaytarılması şәrtilә maliyyәlәşdirmәnin tәmini diversifikasiyanın vә 
maliyyәlәşdirmәnin mümkünlüyünün tәkmillәşdirilmәsi ilә müvafiq tәsirә malik olan 
tәrәfdaş bankların balans hesabatını vә biznes modelini güclәndirmişdir. Böhrana 
cavab tәdbiri kimi Bank ilkin olaraq ilk subordinasiya olunan borcu tәmin etmiş vә 
birinci sәviyyә kapitalın güclәndirilmәsi yolu kimi investisiya yatırılan banklar 
tәrәfindәn verilәn konvertasiya istiqrazlarına sәrmayә yatırmışdır. 
 
Maliyyә vasitәçiliyi sәviyyәlәri әvvәlki Strategiya mәrhәlәsindә, xüsusilә dә keçәn il 
әrzindә artmışdır. Buna baxmayaraq, bu sektor hәlә dә yerli bankların (әksәriyyәti çox 
kiçik olmaqla) kapitallaşdırılmasının aşağı sәviyyәdә olması, böyük dövlәt 
banklarının hakim rol oynaması vә zәif idarәçiliklә xarakterizә olunur. Bankların vә 
hakimiyyәt strukturlarının bank sektorunu müasirlәşdirmәk sәylәrinә baxmayaraq, 
bütün bunlar gәlәcәkdә maliyyә vasitәlәrinin әldә olunması qarşısında duran әngәllәr 
hesab olunur. 
 
Mİ sektorunda әvvәlki strategiya şәffaflıq vә korporativ idarәetmәnin 
möhkәmlәndirilmәsi vә güclәndirilmәsini prioritetlәşdirmişdir. Strategiya 
mәrhәlәsindә bankların sayı 60-dan 43-ә düşmüş, xarici banklar bu bankların 23-ü 
tәşkil etmişdir. 2012-ci ildә Mәrkәzi Bank minimum mәcmu kapital tәlәbinin 50 
milyona qaldırılmasını elan etsә dә (әvvәlki ildә 10 milyon) indiyә qәdәr AYİB-in 
iştirakı üçün heç bir müvafiq möhkәmlәndirmә tәkliflәri irәli sürülmәmişdir. Şәffaflıq 
vә korporativ idarәetmә sәviyyәlәri mәrkәzi bankın ciddi qaydaları vә böhrana cavabı, 
elәcә dә sektorda 2012-ci ilin sonuna maliyyә institutları üzrә üç illik vergi güzәşti 
sayәsindә AYİB-in tәrәfdaş institutları arasında vә sektor boyunca güclәnmişdir. 
 
Bu sektora bütün aktivlәrin üçdә bir hissәsindәn artığını (2010-cu ildә bir yarım hissә) 
әldә tutan Azәrbaycan Beynәlxalq Bankı rәhbәrlik edir. Әvvәlki Strategiya 
mәrhәlәsindә Bank TC-nin maliyyәlәşdirdiyi özәllәşdirmә üzrә mәslәhәtçi tәmin 
etmiº vә 2011-ci ildә hökumәt ABB-i özәllәºdirәcәyini bildirmiºdir. Buna 
baxmayaraq, 2012-ci ildә Mәrkәzi Bank problemli kreditlәrin yüksәk sәviyyәlәri üzrә 
kapitalı dәstәklәmәk üçün ABB-i iki böyük subordinasiya kreditlәri ilә tәmin etmiş vә 
ABB-nin özәllәşdirilmәsi tәxirә salınmışdır. 
 
2011-ci ilin dekabr ayında Bank Azәrbaycanda yol şәbәkәsinin seçilmiş bölmәlәrinin 
rekonstruksiyası üzrә üç mәrhәlәli mexanizmә imza atmışdır ki, bunun da ilk 190.4 
milyon hissәsi tamamlanmışdır. Şәrtlәnmәlәrin mәqsәdi milli vә regional yol 
şәbәkәlәrinin tәlәb olunan sәviyyәdә idarә olunması vә qorunub saxlanması vә özәl 
sektorun rolunun güclәndirilmәsinә tәminat yaradılması yolu ilә islahatın 
stimullaşdırılmasından ibarәt olmuşdur. Sonrakı hissәlәrin hәr biri növbәti Strategiya 
mәrhәlәsindә әsas keçid dövrlәrinin hәyata keçirilmәsi üzrә şәrti olacaq. Azәrbaycan 
Hökumәti ilә çәrçivә razılaşmasının tәsdiq olunmasından asılı olaraq AİB bu 
layihәnin maliyyәlәşmәsindә iştirak edә bilәr. 
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2013-cü ildә Azәrbaycanda әn böyük istilik elektrik stansiyası olan “AzDRES” 
dünyada ilk dәfә karbon kreditlәrinin satıcısı kimi çıxış etmişdir. Bütün bunlar köhnә 
vә sәmәrәsiz turbinlәrin vә buxar qazanlarının bәrpası, tüstü-bacaların tәmiri vә digәr 
sistemlәrin tәkmillәşdirilmәsinә imkan yaradan, 2006-cı ildә öhdәliyә götürülәn vә 
AYİB-in ayırdığı 207 milyon avro dәyәrindә kreditlә dәstәklәnәn enerjinin 
effektivliyinin bәrpası layihәsi sayәsindә baş tutmuşdur. Layihә tәkcә zavodun 
effektivliyini vә gücünü artırmadı, eyni zamanda Azәrbaycanın enerji tәhlükәsizliyini 
yaxşılaşdırdı vә onun enerji infrastrukturundan asılılığını artırdı. “Azәrenerji” BMHS 
hesabatlarının vә ekoloji hesabatların hәyata keçirilmәsindә nәzәrәçarpacaq irәlilәyiş 
etmişdir ki, bu da әsas reytinq qurumlarından birinin verdiyi investisiya qiymәti 
reytinqi ilә 2013-cü ilin fevral ayında öz әksini tapmışdır. Buna baxmayaraq, tarif 
islahatı aşağı sәviyyәdә olmuşdur. 
 
Enerji resursları ilә zәngin olan Azәrbaycanda enerjinin effektivliyi әsas 
problemlәrdәn biri olaraq qalır. Azәrbaycan iqtisadiyyatı vә xüsusәn dә yaşayış 
sektoru bölgәdә enerjinin әn böyük hәrәkәtverici qüvvәlәrindәn biri hesab olunur. 
Ölkәnin alıcılıq qabiliyyәtinin paritetinә uyğunlaşdırılan, ÜDM-in ABŞ dolları dәyәri 
üzrә istehlak etdiyi enerjinin miqdarı Aİ-nin 27 ölkәsinin qiymәtindәn 1,2 dәfә 
çoxdur. Enerjinin effektivliyi üzrә tәdbirlәr planı ilә çıxış edәn şirkәtlәr bu sahә üzrә 
tәşkilati tәdbirlәri olmayan şirkәtlәrdәn daha çox layihәlәr hәyata keçirmiş vә 
sәrmayә yatırmışdır. Buna baxmayaraq, bu erkәn nailiyyәtlәr әldә olunsa belә 
enerjinin effektivliyinә nizamlayıcı dәstәk vә Azәrbaycan sәnayesinin әldә etdiyi real 
effektivlik baxımından әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәkmillәşdirmәlәrә ehtiyac duyulur.  
2013-cü ilin mart ayında AYİB Qafqaz Regionunda Enerjinin Effektivliyi Proqramı 
әsasında Azәrbaycanda Azәrbaycan banklarından biri ilә ilk enerjinin effektivliyi 
kreditinә imza atmışdır. 
 
Bankın real sektorda fәaliyyәtlәri әksәr şirkәtlәri minimal açıqlama ilә fәaliyyәt 
göstәrmәyә mәcbur edәn nisbәtәn yaxşı idarә olunan neft sektorundan kәnar çәtin 
biznes mühiti ilә mәhdudlaşır. Bu isә Bankın yararlılıq tәlәblәrinә cavab verәn 
korporativlәrin sayının mәhdudlaşmasına gәtirib çıxarır. Bankın bәzi müştәrilәrinin 
fәaliyyәtindә  şәffaflığının artırılması üzrә göstәrilәn sәylәri problemli biznes mühiti 
ilә çәtinlәşdirilir. Bank investisiya yatırdığı şirkәtlәrdә texnoloji yeniliklәri tәtbiq 
edәrәk korporativ idarәetmә üzrә tәkmillәşdirmәlәri, elәcә dә effektivlik vә 
mәhsuldarlığı dәstәklәmişdir. Bank eyni zamanda mәlumat idarәetmә sistemlәri tәtbiq 
etmәklә vә beynәlxalq maliyyә hesabatları standartlarını qәbul etmәklә investisiya 
yatırdığı şirkәtlәri maliyyә açıqlaması sistemini tәkmillәşdirmәyә hәvәslәndirmiş vә 
MİP vә BMX proqramları ilә yerli şirkәtlәrin idarәetmә bacarıqlarını artırmışdır. 
 
Bank EKÖT mәhsullarından, xüsusilә dә effektivliyi sübut olunan OBMM-dәn 
istifadә etmişdir. 2012-ci ildәn etibarәn SKA portfelinin vә sisteminin inkişafı 
Azәrbaycan sahibkarlarının hazırda gәlirlәri aşağı hesab olunan tikinti sektorundan 
kәnarlaşaraq böyük hissәsi idxalı әvәz edәn yüngül sәnaye istehsalına yönәlmәsini 
әks etdirir. 
 
1.3. Bank portfelinin keçid tәsiri 
 
2010-cu ilin dekabr ayında әvvәlki strategiyanın qәbul olunmasından bәri (2013-cü 
ilin noyabr ayının sonuna qәdәr) olan mәrhәlәdә Bank tәrәfindәn Azәrbaycanda yeddi 
fәrdi keçid әmәliyyatlarına imza atılmışdır. Strategiya mәrhәlәsindә imzalanmış 
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әmәliyyatların әksәriyyәti maliyyә sektorunda hәyata keçirilmiş (altı layihә) vә 
onların da çoxu mikro, kiçik vә orta müәssisәlәrә, o cümlәdәn ölkәnin xidmәt 
çatışmazlığı olan әrazilәrindә yerlәşәn müәssisәlәrә dәstәk göstәrilmәsinә xidmәt 
etmişdir. Digәr әmәliyyatlar, yol şәbәkәsinin rekonstruksiyası vә nәqliyyat sektorunda 
inkişaf layihәlәrinin institusional islahatlar vә özәl sektoru daha geniş şәkildә әhatә 
olunması potensialı vardır. Bütün yeddi әmәliyyat “Yaxşı” keçid tәsiri potensialına 
malik olan, “Yaxşı” vә ya daha yaxşı kimi qiymәtlәndirilәcәk layihәlәrin 80 %-nin 
institusional hәdәfindәn xeyli yuxarı әmәliyyat kimi qiymәtlәndirilmişdir.1 
 
Bu yeddi әmәliyyatla yanaşı 2010-cu ilin dekabr ayından 2013-cü ilin noyabr ayının 
sonuna kimi müddәtә imzalanmış 21 layihә fәrdi şәkildә keçid tәsiri üzrә 
qiymәtlәndirilmәmişdir. Bu layihәlәrin әksәr hissәsi yalnız çәrçivә sәviyyәsindә 
yoxlanılan vә “Yaxşı” kimi qiymәtlәndirilәn orta ölçülü birgә maliyyәlәşdirmә 
mexanizmi (OBMM) әsasında hәyata keçirilәn sub-әmәliyyatlardır. Azәrbaycanda 
OBMM әsasında sub-layihәlәr bazarın genişlәnmәsi mәqsәdilә bankların MKOM-lara 
daha uzun müddәtә davamlılığı ilә daha böyük miqdarda kreditlәr verә bilmәsi 
gücünün artırılması, elәcә dә korporativ idarәetmә vә biznesin hәyata keçirilmәsi 
standartlarının yaradılması, maliyyә hesabatı prosedurlarının yaxşılaşdırılması vә 
maliyyә hesabatlarının verilmәsindә şәffaflığın artırılması ilә kommersiya bankları ilә 
hәyata keçirilmişdir. BKM üzrә  sub-layihәlәrin  korporativ müştәrilәrә tәqdim 
edilmәsindә әsas mәqsәd әmәliyyat sәmәrәliliyinin artırılması vә daha yaxşı 
korporativ idarәetmә standartlarının tәtbiqi idi. 
 
Strategiya mәrhәlәsindә Azәrbaycanda imzalanan layihәlәrin keçid mәqsәdlәri әsasәn 
Bankın 2011-2013-cü illәrdә bu ölkәdә fәaliyyәtlәrinin sektor bölgüsünü әks etdirir. 
Maliyyә sektoru üzrә әksәr layihәlәr imzalanarkәn әsas diqqәt özәl sektor üzrә 
MKOM-lәrin, o cümlәdәn, xidmәt çatışmazlığı olan bölgәlәrin inkişafı üzrә 
maliyyәlәşmәnin mümkünlüyünün dәstәklәnmәsinә dair әsas keçid probleminә 
yönәldilmişdir. Buna görә dә keçid mәqsәdlәri әsasәn bazarın genişlәndirilmәsinә 
dәstәk üzәrindә qurulmuşdur (Şәkil1). 
 

                                                 
1Keçid tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi vә monitorinq metodologiyası üzrә bax: 
http://www.ebrd.com/pages/research/economics/transition.shtm 
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Şәkil 1. Azәrbaycanda hәdәfә alınan keçid mәqsәdlәri (layihәlәrin bölgüsü) 
dekabr 2010 – noyabr 2013 
 

 
 
Bankın Azәrbaycanda aktiv TİMS portfeli üzrә layihәlәrin keçid mәhsuldarlığı yaxşı 
olmuşdur.2 2103-cü ilin noyabr aynın sonuna aktiv portfelindә bütün 19 әmәliyyat 
keçid tәsiri perspektivindәn fәaliyyәtdә olan әmәliyyatlar kimi qiymәtlәndirilir. 
Burada artıq planlaşdırılmış keçid tәsirini lazımınca әldә edәn ölkәnin aktiv TİMS 
portfelinin 42 %-i tәşkil edәn sәkkiz әmәliyyat әhatә olunur. Digәr 11 әmәliyyat 
hazırda proqnozlaşdırılan keçid tәsiri potensialının әldә olunması yolunda olan 
әmәliyyatlar kimi TİMS tәrәfindәn müәyyәn olunur. 2013-cü ilin noyabr ayının 
sonunda Azәrbaycanın aktiv TİMS portfelinin orta qiymәti 4.16 olmuşdur ki, bu da 
institusional hәdәf olan 4.35 qiymәtindәn yaxşıdır.3 Ölkәnin hazırda Bankın bütün 
әmәliyyatlarından (2013-cü ilin noyabr ayının sonuna 4.02) bir az pis olan aktiv TİMS 
portfelinin orta qiymәtinin gәlәcәkdә daha da azalacağı (yәni yaxşılaşacağı) 
proqnozlaşdırılır ki, bu da ölkәnin portfelinin keçid potensialının azalması ilә әlaqәdar 
yetişmәsi vә risk etmәsi ilә bağlıdır. Azәrbaycanda OBMM çәrçivәsi altında 
imzalanan sub-layihәlәr keçid tәsiri perspektivindәn yaxşı hәyata keçirilir vә bu, keçid 
hәdәflәrinin әldә olunmasında uğur, tәkmillәşdirilmiş idarәetmә vә maliyyә 
bacarıqları vә maliyyә mәlumatlarının tәqdim olunması ilә müşayiәt olunmuşdur. 
 
Maliyyә sektorunda olan bütün doqquz әmәliyyat strategiya mәrhәlәsindә başa 
çatdırılmışdır (yәni, tam olaraq geri ödәnilmiş vә buna görә dә TİMS-in aktiv 
portfelinin tәrkib hissәsi olmamışdır). Başa çatdırılan bu әmәliyyatların yeddisi tam 
olaraq proqnozlaşdırılan keçid tәsirini әldә etmişdir, yәni MKOM kreditlәrini hәdәfә 
alınan müәssisәlәrә qәdәr genişlәndirmәdә vә biznes standartlarını inkişaf etdirmәdә 
                                                 
2İmzalandıqdan sonra 6 aydan artıq davam edәn bütün aktiv әmәliyyatlar keçid tәsirlәri üzrә әn azı bir 
dәfә yoxlanılır 
3Sıralanma keçid tәsiri potensialı reytinqi vә keçid tәsirinә dair risklәrin birlәşmәsindәn yaranır. Hәr bir 
әmәliyyatın proqnozlaşdırılan keçidi ildә bir dәfә yoxlanılır vә 1-dәn 8-ә kimi sıralanır. Burada 1-dәn 
3-ә әsasәn reallaşdırılan tәsir, 3-dәn 6-a keçid mәqsәdlәrinin әldә olunması yolu, 7-dәn 8-ә isә әldә 
olunmuş minimal keçid riski vә ya hәddindәn artıq risklәr tәsvir olunur. 

Rәqabәt Bazarın 
genişlәndirilmәsi 

Xüsusi 
mülkiyyәt 

Bazarlar üzrә 
FW

Bacarıqların 
ötürülmәsi 

Reklam 
mәhsulları 

Reklamın 
restruktrizasiyası

Reklamın 
maliyyәlәş-

dirilmәsi 
Biznes 

standartları vә 
idarәetmәsi 
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uğurlu olmuşdur. Başa çatdırılan әmәliyyatlardan ikisi keçid mәqsәdlәrini yalnız 
qismәn çatdıra bilmişdir ki, bu da institusional mәqsәdin çatdırılmasında uğurlara, 
yeni kreditlәşdirmә metodologiyalarının uğurlu şәkildә hәyata keçirilmәsinә 
baxmayaraq, böhran sәbәbindәn ölkәnin kommersiya bankı ilә MKOM-ә dәstәk 
layihәsinin kiçik vә orta ölçülü sub-borcalanların gözlәnilәn sayının әldә olunmaması 
ilә әlaqәdar olmuşdur. 
 
2. ӘMӘLİYYAT MÜHİTİ 
 
2.1. Siyasi kontekst 
 
Asiya vә Avropanın birlәşdiyi yol qovşağında yerlәşәn Azәrbaycanda Avropa 
yönümlü mәqsәdlәr elan olunmuş vә Avropa strukturlarına inteqrasiya siyasәtlәri 
hәdәfә alınmışdır. 
 
Bu baxımdan Azәrbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü vә Avropa Qonşuluq Siyasәti 
(AQS) vә Şәrq Tәrәfdaşlığı (ŞT) әsasında öhdәliklәri ölkәnin hüquqi çәrçivәsinin vә 
tәcrübәsinin Avropa standartlarına uyğunluğunun tәmin olunması mәqsәdilә hökumәti 
siyasi vә iqtisadi islahatlara öhdәlik nümayiş etdirmәk üçün platforma ilә tәmin 
etmişdir. 2013-cü ilin mart ayına olan son AQS hesabatında bildirilmişdir ki, keçәn 
dövr üzrә irәlilәyişlә müqayisә olunan gedişә baxmayaraq Azәrbaycan demokratiya, o 
cümlәdәn, seçki prosesi, insan hüquqlarının müdafiәsi vә fundamental azadlıqlar vә 
mәhkәmә sisteminin müstәqilliyinә dair öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi üzrә 
sәylәrini davam etdirmәlidir. 
 
Konstitusiyaya әsasәn, Azәrbaycan Respublikası idarәetmә formasına görә prezident 
üsul-idarәsinә әsaslanır. Prezident İlham Әliyev 2003-cü ilin oktyabr ayından 
hakimiyyәtdәdir. Hakimiyyәtә gәldikdәn bәri Prezident Әliyev öz siyasi 
hakimiyyәtini әsaslı şәkildә möhkәmlәndirmişdir. 2008-ci ildә o, ikinci dәfә beş illik 
müddәtә prezident seçilmişdir vә 2013-cü ilin oktyabr ayında keçirilәcәk növbәti 
prezident seçkilәrindә namizәdliyini irәli sürәcәk. Hakim partiya olan Yeni 
Azәrbaycan Partiyası (YAP) qanunvericilikdә vә siyasi sistemdә dominant mövqe 
tutur. Ölkәnin növbәti prezident vә parlament seçkilәrinin Strategiya mәrhәlәsindә 
hakimiyyәt bölgüsünü әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişmәsi real görünmür. 
 
Ermәnistanla olan Dağlıq Qarabağ münaqişәsi Fransa, Rusiya vә Amerika Birlәşmiş 
Ştatlarının hәmsәdri olduğu ATӘT-in Minsk Qrupu tәrәfindәn beynәlxalq vasitәçilik 
sәylәrinә baxmayaraq hәlә dә hәll olunmamışdır. 
 
Siyasi kontekstin tәfsilatlı şәkildә qiymәtlәndirilmәsi üzrә Әlavә 1-ә bax. 
 
2.2. Makroiqtisadi kontekst 
 
İqtisadi inkişafın dәrәcәsi böhrandan әvvәlki sürәtli yüksәliş illәri ilә müqayisәdә 
әhәmiyyәtli şәkildә azalmışdır ki, bu da karbohidrogen hasilatının sürәtinin aşağı 
düşmәsi ilә әlaqәdardır. 2011-ci ildә ÜDM yalnız 0,1 % artmışdırsa, neft hasilatı 10,6 
% azalmışdır. 2012-ci ildә neft istehsalının nisbәtәn kiçik şәkildә azalması әsasәn 
inşaat vә xidmәt sahәlәrini özündә birlәşdirәn qeyri-neft sektorunun genişlәnmәsi 
(9,7%) ilә müşayiәt olunmuş vә artım 2,2 % sürәtlәnmişdir. 2013-cü ilin ilk rübündә 
artım 3,1% olmuşdur vә il üzrә 3,5-4,0% arasında qalacağı proqnozlaşdırılır. 
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Hakimiyyәt Strukturlarının British Petroleum (BP) tәrәfindәn tәsdiqlәnәn 
bәyanatlarında bildirilir ki, bәzi müşahidәçilәrin neft hasilatının tarixi pik hәddinә 
çata bilәcәyi vә azalmaqda davam edәcәyi ilә bağlı fikirlәr sәslәndirmәsinә 
baxmayaraq neft sektorunun 2013-14-cü illәrdә bir qәdәr dirçәlәcәyi gözlәnilir. Qaz 
istehsalının növbәti Strategiya mәrhәlәsindә әhәmiyyәtli dәrәcәdә artacağı 
proqnozlaşdırılır ki, bu da neft istehsalının azalmasının tәsirini qismәn azaldacaq. 
Genişlәnәn maliyyә vә pul-kredit siyasәtlәri ilә dәstәklәnәn qeyri-neft sektoru 
iqtisadiyyatı orta-müddәtli iqtisadiyyata çevirmәyә davam edәcәk. 
 
İnflyasiya son illәrdә azalaraq 2012-ci ildә 1.1% tәşkil etmişdir ki, bu da әsasәn 
әlverişli baza effektlәri vә beynәlxalq әrzaq qiymәtlәrinin aşağı olması ilә әlaqәdardır. 
İnflyasiya ötәn ilin sentyabr ayından (-0.7%) cari 2012-ci ilin may ayında 2,5 %-ә 
çatmışdır. Aşağı inflyasiyaya cavab olaraq ötәn il Azәrbaycan Mәrkәzi Bankı (AMB) 
pul siyasәtini asanlaşdırmış, lakin inflyasiya risklәrinin meydana gәlәcәyi tәqdirdә bu 
siyasәti sәrtlәşdirmәyә hazır olduğunu bildirmişdir. 
 
AMB 2011-ci ilin әvvәlindә valyuta sәbәtini hәdәflәmә siyasәtindәn imtina etdikdәn 
sonra dollar qarşısında manatın sabit valyuta mәzәnnәsi siyasәtini qoruyub saxlamaq 
siyasәtini davam etdirir. Nominal olaraq manat 2011-ci ildәn bәri ABŞ dolları 
qarşısında yalnız 1,6% dәyәrlәndirmiş, onun ticarәtlә ölçülmüş real effektiv 
mәzәnnәsi eyni müddәt әrzindә 4,5% dәyәrindә qiymәtlәndirilmişdir. 
 
Kredit artımı dayanıqlı olmaqla 2012-ci ildә vә 2013-cü ilin әvvәlindә 20% dәyәrindә 
olmuşdur. Mәrkәzi Banka әsasәn bankçılıq sektorunda kredit portfelinin keyfiyyәti 
qismәn artmış, problemli kredit 2012-ci ilin aprel ayında 6,9 %-dәn 2013-cü ilin aprel 
ayında 5,6 %-ә düşmüşdür. Buna baxmayaraq, rәsmi problemli kredit sayları aşağı 
olsa da, son vaxtlarda verilmiş kreditlәrdәn sonra rәqәmlәr lazımınca 
qiymәtlәndirilmәyib.  
 
Qeyri-neft maliyyә defisiti çox yüksәk olmaqla 2011-ci ildә qeyri-neft ÜDM-nin 41 
%-dәn 2012-ci ildә 45 %-ә qalxmışdır. Bu il büdcәdә iri miqyaslı investisiya proqramı 
nәzәrdә tutulduğu üçün qeyri-neft defisitinin daha da artacağı nәzәrdә tutulur. Buna 
baxmayaraq, ictimai sektorun balans hesabatı iri neft fondunun 35 milyard ABŞ 
dollarlıq (ÜDM-nin 50 %-i) dәstәyi vә xarici borcun aşağı sәviyyәdә olması ilә güclü 
olaraq qalır. 
 
Cari hesab profisiti hazırda yüksәk olmasına baxmayaraq aşağı sәviyyәli neft vә qaz 
ixracatı ilә 2011-ci ildә ÜDM-nin 26 %-dәn 2012-ci ildә 22 %-ә düşmüşdür. Eyni 
zamanda qeyri-neft sektorunun cari hesab defisiti ÜDM-nin 20 %-dәn 18 %-ә 
enmişdir. Cari hesab balansının pislәşmәsi gözlәnilsә dә neftin qiymәtinin yüksәk 
olması ilә növbәti bir neçә ildә profisitә malik olacaq vә bununla da növbәti strategiya 
mәrhәlәsindә Azәrbaycanın xarici mövqeyinin әlverişli olmasına dair tәminat 
yaranmış olacaq. 
 
Seçilmiş İqtisadi Göstәricilәrlә verilmiş cәdvәl üçün Әlavә 6-ya bax. 
 
2.3. Struktur islahat konteksti 
 
Azәrbaycanın struktur islahatlarda müәyyәn inkişafa nail olmuşdur. Hökumәt biznes 
müәssisәlәrinin vergi xәrclәrinin azaldılması vә vergi toplama hәddinin artırılması 
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mәqsәdilә vergi idarәçiliyindә bir sıra irәlilәyişlәr etmişdir. 2012-ci ilin yanvar ayında 
qüvvәyә minәn yeni Gömrük Mәcәllәsi müvafiq qaydaları (o cümlәdәn, istehsal 
ölkәsinin tәsdiqlәnmәsi, qiymәtlәndirmә metodları, gömrük idarәetmәsindә vahid 
pәncәrә sistemi, gömrük auditi vә mallar üzrә mәlumatların elektron şәkildә gömrük 
orqanlarına tәqdim olunması) beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırması gözlәnilәn 
müxtәlif sahәlәrdә güclәndirilmiş müddәaları әhatә edir. Buna baxmayaraq, islahatlar 
prosesi hәlә dә geniş yayılan korrupsiyaya mәhdud şәkildә tәsir edir (aşağıda bax) vә 
güclәndirilmәlidir. Hökumәt hәmçinin infrastrukturu inkişaf etdirmәyi vә 
karbohidrogen ixracatı marşrutlarının diversifikasiyasını davam etdirir. Mәrkәzi Bank 
maliyyә sisteminin güclәndirilmәsi üçün müvafiq addımlar atıb. Kreditin әldә 
olunması maliyyә institutlarının dövlәt kredit reyestrinә informasiya ötürmәk vә 
ondan informasiya әldә etmәyә imkan verәn onlayn platforma ilә hәyata keçirilmişdir. 
 
Azәrbaycanı Rusiya vә İranla birlәşdirәn Şimal-Cәnub dәmiryolu dәhlizi, elәcә dә 
ölkәnin әsas Şәrq-Qәrb dәmiryolu dәhlizi Dünya Bankı vә digәr BMİ-lәrin dәstәyi ilә 
inkişaf etdirilmәkdәdir. Bu yaxınlarda Xәzәr dәnizi regionunda Bakı yaxınlığında 
yeni әn böyük beynәlxalq dәniz limanının inşasına başlanmışdır. Bu liman ölkәnin 
Avropa vә Asiya arasında ticarәt bağlantısı rolunun güclәndirilmәsinә yardım 
edәcәkdir. 
 
2013-cü ilin iyun ayında Şahdәniz konsorsiumu Avropaya ixrac marşrutu potensialı 
kimi TAP boru kәmәrini seçmişdir. Eyni zamanda, Azәrbaycan Türkiyә ilә Avropa vә 
Türkiyәyә qaz ötürәcәk TANAP qaz boru kәmәrinin inşasına dair hökumәtlәrarası 
razılaşmaya imza atmışdır. 2013-cü ilin dekabr ayında Azәrbaycan gәlәcәkdә 
Albaniyaya, Xorvatiyaya vә Monteneqroya ixrac edilmәsi barәdә anlaşma 
memorandumu imzalamışdır. Yeni marşrut Azәrbaycanın ixrac marşrutlarını 
beynәlxalq bazarlara vә Avropanın enerji idxallarına çıxışını tәmin etmәlidir. 
 
Azәrbaycanın Mәrkәzi Bankı (AMB) nizamlayıcı çәrçivәni tәkmillәşdirmә prosesini 
davam etdirmәkdәdir vә inflyasiya hәdәfi üzrә analitik güc yaratmağa başlamışdır. 
2012-ci ilin iyul ayında Mәrkәzi Bank fәaliyyәtdә olan bankların mәcmu kapitalını, 
hәmçinin, yeni fәaliyyәtә başlayan banklar üçün nizamnamә kapitalını 50 milyon 
AZN-ә qәdәr artırdı. Mәcmu kapitalın minimum miqdarı üzrә yeni normativ 1 yanvar 
2014-cü ildәn qüvvәyә minәcәk. Yeni normativlәrin tәtbiqi Azәrbaycan banklarının 
kapital mövqeyinin möhkәmlәndirilmәsinә dәstәk verәcәk Mәrkәzi Bank, nominal 
“lövbәr” kimi mübadilә kursunu hәdәflәmәsinә baxmayaraq, müәyyәn zaman әrzindә 
inflyasiyanın illik sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi siyasәtinin aparılması 
qabiliyyәtinin vә analitik tәcrübәlәrin artırılmasını davam etdirmişdir. 
 
Azәrbaycan Beynәlxalq Bankının yenidәn qurulması istiqamәtindә kiçik nailiyyәtlәr 
әldә olunmuşdur. 2012-ci ilin fevral ayında, auditdәn sonra hökumәt Azәrbaycan 
Beynәlxalq Bankına (ABB) yeni kapital ayırdı vә Mәrkәzi Bank likvidliyi tәmin etdi.  
Özәllәşdirmә prosesinin hәyata keçirilmәsinә başlandığı vaxtdan indiyә qәdәr kiçik 
faktiki nailiyyәtlәrin әldә olunmasına baxmayaraq, şirkәtlәrin beynәlxalq 
konsorsiumu 2011-ci ilin ortalarından etibarәn ABB-nin özәllәşdirilmәsi 
istiqamәtindә әmlak mәsәlәlәri dövlәt komitәsinә tövsiyәlәr verir. 
 
ÜTT-ә üzv qәbul olunmaq istiqamәtindә danışıqlar davam edir. Azәrbaycan regionda 
ÜTT-ә üzv olmayan yeganә dövlәtdir. 2013-cü ilin iyun ayında işçi qrupun 
Azәrbaycanın tәşkilata üzv olması üzrә 11-ci iclasında üzvlәr Azәrbaycanda aparılan 
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ticarәtlә bağlı islahatlara baxış keçirdilәr, qanunvericilik istiqamәtindә әldә olunmuş 
inkişafı nәzәrdәn keçirdilәr vә malların vә xidmәtlәrin bazara daxil olması ilә bağlı 
ikitәrәfli danışıqlarda әldә edilmiş nailiyyәtlәri qiymәtlәndirdilәr. Hazırda 
Azәrbaycan 13 dövlәtlә danışıqlar aparır.  
 
Şәkil 2. Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının Azәrbaycan üçün keçid 
göstәricilәri 
 

 
Mәnbә: 2012-ci il üçün Keçid Hesabatı 
 
Qalan sektorun keçid problemlәrinin әtraflı qiymәtlәndirilmәsi üçün Әlavә 2-yә bax. 
 
2.4. Biznes mühiti 
 
Azәrbaycan Şәrqi Avropa vә Qafqaz regionu ölkәlәri ilә müqayisәdә biznes mühitinә 
görә yüksәk pillәdә qәrar tutur. Dünya Bankının biznes hesabatında Azәrbaycanın 
göstәricisi son üç ildir ki, çox az dәyişmişdir. Dünya Bankının 2013-cü il üzrә biznes 
hesabatında Azәrbaycan Moldova vә Ukraynanı qabaqlayaraq, eyni zamanda Belarus 
vә Qafqaz regionundakı qonşu dövlәtlәrdәn geridә qalaraq 185 ölkә arasında 67-ci 
yerdә qәrarlaşmışdır. Biznes fәaliyyәtinә başlanılması vә әmlakın qeydiyyata alınması 
(bunun üçün sadәcә 4 prosedur vә 11 gün tәlәb edilir, orta hesabla әmlakın 0,5 %-i 
dәyәrindәdir) çox әlverişli hesab edilir. Lakin, ölkә sәrhәdlәrindәn kәnarda ticarәtlә 
mәşğul olmaq, elektrik enerjisi tәchizatı vә tikinti üçün icazә almaq (28 proseduru 
әhatә edir vә bunun üçün 212 gün tәlәb olunur) kimi mәsәlәlәr ciddi narahatlıq 
doğurur. Keçәn il vergilәrin ödәnilmәsinin asanlaşdırılması vә müflislәşmәnin aradan 
qaldırılması istiqamәtindә orta sәviyyәli inkişafa nail olunmuşdur. 
 
Orqanlar hüquqi sistemini güclәndirmәk vә korrupsiyanı azaltmaq üçün islahatlara 
başlamış, o cümlәdәn anti-korrupsiya komitәsini güclәndirmiş vә anti-korrupsiya 
kampaniyasına başlamışdır. Bu, Korrupsiyaya qarşı Milli Planın tәtbiqinә dair 
prezidentin fәrmanının tәsdiqi, ictimai xidmәtin çatdırılması vә yeni Şәhәr Tikintisi 
Mәcәllәsinin tәtbiqi ilә mәşğul olan “vahid pәncәrә” Vәtәndaşlara xidmәt vә sosial 

Sektorlar üzrә keçid qiymәti
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innovasiyalar (ASAN) üzrә Dövlәt Agentliyinin tәşkili ilә nәticәlәndi. Bütün bu 
fәrmanlar idarәçiliyi vә tәşkilati çәrçivәni tәkmillәşdirmәk mәqsәdi güdürdü. Buna  
әlavә olaraq, son illәrdә ölkәnin müxtәlif yerlәrindә korrupsiya halında vәtәndaşlara 
öz hüquqlarını qorumağa yardım edәn bir sıra ofislәr açılmışdır vә hökumәt yerli anti-
korrupsiya QHT-lәr vasitәsilә mülki cәmiyyәt qrupları ilә dialoqlara daxil oldu.  
 
Bu tәdbirlәrә baxmayaraq, hakimiyyәt nümayәndәlәri tәrәfindәn dә qәbul edildiyi 
kimi korrupsiya Azәrbaycanda ciddi problem olaraq qalır. Korrupsiyanı aradan 
qaldırmağa yönәlmiş son cәhdlәr bәzi tәsirә malik olsa da - 2013-cü ildә 
“Transperancy International” tәşkilatının son Korrupsiyanı Qavrama İndeksindә 
Azәrbaycan 12 pillә yuxarı qalxmışdır - ölkә hәlә dә 177 ölkә arasında 127-ci 
yerdәdir. “Transperancy International” tәşkilatının 2013-cü il iyul hesabatında 
bildirilir ki, son dövrlәrdә aparılan islahatlar bir çox sahәlәrdә vәtәndaşların 
korrupsiya qavramasında әsaslı azalmalara sәbәb olmuşdur, lakin anti-korrupsiya 
islahatlarının effektivlәşdirilmәsi üçün böyük vaxt tәlәb edilir. 
 
Azәrbaycan Dünya İqtisadi Forumunun 2013-cü ilin sentyabrında dәrc etdiyi 2013-
2014-cü il üzrә Qlobal Rәqabәtlilik İndeksindә ötәn ilә nisbәtәn 9 pillә irәlilәyәrәk 
148 ölkә arasında 39-cu yerdә qәrarlaşmışdır. Azәrbaycan xüsusilә “makroiqtisadi 
mühit” sahәlәrindә yaxşı nәticәlәr göstәrmiş vә “texnoloji hazırlıq” vә “maliyyә 
bazarının inkişafı” sahәlәrindә güclü irәlilәyiş qeyd etmişdir. AYİB/Dünya Bankının 
2009-cu il üzrә Biznes Mühiti vә Müәssisәlәrin İcra Göstәricisi üzrә Tәdqiqatında 
korrupsiya vә qeyri-rәsmi sektor tәcrübәlәri dә daxil olmaqla maliyyәyә çıxış vә 
yüksәk vergi dәrәcәlәri biznesin hәyat keçirilmәsi istiqamәtindә әsas maneә kimi 
nәzәrdәn keçirilmişdir.  
 
2.5. Sosial kontekst 
 
Son on il әrzindә Azәrbaycanın sürәtli iqtisadi inkişafı bütün gәlir qruplarının 
yüksәldilmәsi vә yoxsulluğun hәddinin 2001-ci ildәki 49,6% sәviyyәsindәn 2012-ci 
ildә 6% sәviyyәsinәdәk әhәmiyyәtli dәrәcәdә azaldılması ilә hәrtәrәfli xarakter 
daşımışdır. 1999-cu ildә 12,7% sәviyyәsindә olan rәsmi işsizlik 2012-ci ildә 5 %-ә 
düşmüş vә bu azalma meyli hәtta iqtisadi böhran dövründә dә davam etmişdir. 2001-
2008-ci illәrdә әmәk haqqı orta hesabla real olaraq illik 13% artmışdır. Әhalinin 
yoxsul tәbәqәsinә aid olan yüksәk işçi qüvvәsinin bu prosesdә iştirakı bu artımın 
әhalinin güzәranına әhәmiyyәtli tәsiri ilә nәticәlәnmişdir. Beynәlxalq Әmәk 
Tәşkilatının “İş Dünyası 2013” hesabatına әsasәn, aşağı әmәk haqqı alanların, yәni 
gәlirlәri gündәlik 4 ABŞ dolları ilә 10 ABŞ dolları tәşkil edәnlәrin payı 2000-ci ildәn 
etibarәn artaraq 2012-ci ildә әhalinin 60 %-ni tәşkil edir. Yoxsulluğun aradan 
qaldırılmasında әsas faktorlardan biri dә sosial transferlәrdir ki, bu proses hәyata 
keçirilmәsә yoxsulluğun hәddi 25% sәviyyәsindә olardı. 2010-cu ildә Azәrbaycanda 
63,2% ailә әn azı sosial transferlәrin bir növünü alıb, dövlәt pensiyaları yoxsulluğun 
azaldılmasında әn effektiv mexanizmdir. “Keçid dövründә hәyat - 2011” hesabatında 
bildirilir ki, iqtisadi inkişaf vә hәyat standartlarının yüksәldilmәsi ilә Azәrbaycanda 
hәyatdan mәmnunluq sәviyyәsi dә artıb.  
 
Lakin regionda keçid dövrünü yaşayan digәr ölkәlәrdә dә olduğu kimi iqtisadi inkişaf 
aşağı mәşğulluq sәviyyәsi ilә müşahidә olunmuşdur. Hazırda Azәrbaycanda ÜDM 
artımının 20 %-i mәşğulluğun artması, qalanı isә mәhsuldarlıqdan әldә olunan 
nailiyyәtlәr hesabına formalaşmışdır. Bunun xüsusilә dә gәnc nәsil üzәrindә böyük 
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tәsiri var, çünki onlar tәhsil müәssisәlәrindәn iş hәyatına keçirlәr. Azәrbaycanda yaşı 
24-dәn aşağı olan gәnc әhali ümumi әhalinin 40 %-ni tәşkil edir. Gәnclәrin 
mәşğulluğu nisbәtәn aşağı sәviyyәdәdir – 14% (2008), bu göstәrici 1999-cu ildә 42% 
tәşkil etmişdir. Lakin daha çox diversifikasiyalaşmış iqtisadiyyatın әldә olunması 
istiqamәtindә keçidlә bağlı problemlәr qalmaqda davam edir. 
 
İbtidai vә orta tәhsil müәssisәlәrinә qәbul demәk olar ki universaldır vә bu, ali 
tәhsildә dә özünü göstәrәrәk qadın vә kişilәrin bәrabәr iştirak sәviyyәsi ilә 21 %-ә 
çatmışdır. Buna baxmayaraq, tәhsilin sәviyyәsi әsas problem olaraq qalır. Kişilәrlә 
müqayisәdә qadınların hәlә dә sosial, iqtisadi vә siyasi hәyatda iştirak imkanları 
mәhduddur. AYİB-in Azәrbaycanda gender bәrabәrsizliyi hesabatında xüsusilә 
qadınların iş qüvvәsindә iştirakı vә maliyyәyә çıxışında nәzәrәçarpacaq 
bәrabәrsizliyin olduğu vurğulanır.  
 
İqtisadi imkanlar hәmçinin şәhәr vә kәndlәrdә fәrqlidir. İşsizlik vә fәaliyyәtsizlik 
göstәricilәri adәtәn şәhәrlәrdә yüksәk olduğu halda, kәnd tәsәrrüfatının üstünlük 
tәşkil etmәsi hesabına işçi qüvvәsinin fәaliyyәti kәnd yerlәrindә daha yüksәkdir. 
 
Mәcburi Köçkünlük üzrә Monitorinq Mәrkәzinin (MKMM) verdiyi mәlumata әsasәn, 
ölkә әhalisinin tәxminәn 600 minә yaxın әhali mәcburi köçkündür. Bәzi mәcburi 
köçkünlәrin әsas sosial hәyata inteqrasiya etmәsinә baxmayaraq, bir çoxu hәlә dә 
mәcburi köçkün qәsәbәlәrindә yaşayır. Mәcburi köçkünlәrin 86 %-i şәhәr vә ya 
şәhәrәtrafı әrazilәrdә mәskunlaşmışdır. Baxmayaraq ki, onlar 10 ildәn çoxdur ki, öz 
evlәrindәn didәrgin salınıb, bir çoxu hәlә dövlәt transferlәrindәn asılıdır vә özlәrinә 
әsaslanan iqtisadi imkanları yoxdur. 
 
2.6. Hüquqi kontekst 
 
İllәr әrzindә Azәrbaycan hüquq çәrçivәsindә ekstensiv islahatlar hәyata keçirmişdir, 
lakin onların hәyata keçirilmәsi vә qüvvәyә minmәsi istiqamәtindәki problemlәr hәlә 
dә qalır. Hüquqi mühit mürәkkәb vә qeyri-dәqiqdir. Qanunvericilikdә biznes 
fәaliyyәtinә başlanılması vә biznesin lisenziyalaşdırılması istiqamәtindә mühüm 
nailiyyәtlәrin әldә olunmasına baxmayaraq, Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn 
şirkәtlәrin mülkiyyәtçiliyi barәdә informasiyanın әldә olunması ilә bağlı 
mәhdudiyyәtlәrin tәtbiq olunması barәdә qanuna son dәyişikliklәrin edilmәsi 
Azәrbaycanda Bankın fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinә müәyyәn maneәlәr 
törәtmişdir. Hәmçinin şirkәt qanununda açıqlılıq vә şәffaflıq üzrә qaydalar әsas 
çatışmazlıqlar hesab edilir. Korporativlәr isә müşahidә şurası vә müstәqil direktorların 
rolu ilә bağlı olaraq aydınlaşdırmadan fayda әldә edirlәr. Bütün şirkәtlәrdәn balans 
cәdvәlini vә gәlir bәyanatlarını әhatә edәn auditdәn keçmiş maliyyә bәyanatlarının 
tәlәb edilmәsinә baxmayaraq, bir çox şirkәtlәr buna әmәl etmir. 
 
Azәrbaycanın tәminatlı әqdlәr üzrә qanunlarının yenilәnmәsi tәlәb olunur. Xüsusilә, 
tәminatlı kreditorlarının hüquqlarının hәyata keçirilmәsinin intensivlәşdirilmәsi, 
mövcud tәminatlı әqdlәr sistemindәki qeyri-müәyyәnliyin vә mәhdudiyyәtlәrin aradan 
qaldırılması vә kredit bürosu әmәliyyatlarının sürәtlәnmәsinә sәbәb olacaq hüquqi 
dәstәyin yaradılması Azәrbaycanda maliyyәyә çıxışın sürәtlәnmәsinә töhfә verәcәk. 
Azәrbaycanın Müflislәşmә haqqında Qanununa genişmiqyaslı düzәlişlәr edilmәlidir. 
Likvidlәşdirmә müddәaları nisbәtәn adekvatdır, lakin qanunla müflislәşmәdә yenidәn 
tәşkil olunmanın hüdudları mәhdudlaşdırılmışdır. Xüsusilә, Azәrbaycan AYİB 
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regionunda ictimai-özәl әmәkdaşlıq (İÖӘ) vә yaxud da müasir imtiyazlar sahәsindә 
hәlә dә hüquq çәrçivәsi olmayan bir neçә dövlәtdәn biri olaraq qalır. İÖӘ/imtiyazlar 
üzrә qanunların tәqdimatı infrastruktur vә tibb sahәlәrinә investisiyaların 
yatırılmasına rәvac verә bilәr. 
 
Azәrbaycanın müasir mәhkәmә sisteminin inkişafı istiqamәtindә nailiyyәtlәr әldә 
etmәsinә baxmayaraq, xüsusilә dә fiziki infrastruktur baxımından bir çox işlәr 
görülmәlidir. Xüsusilә dә dövlәtin tәrәf olduğu vә ya dövlәtin әsaslı maraqlarının 
olduğu hallarda mәhkәmәnin qәrәzsizliyinin güclәndirilmәsi, ticari vә inzibati 
qanunlar sahәlәrinә xüsusi önәm vermәklә hakimlәrә tәlimlәrin keçilmәsi әsas 
istiqamәtlәrdir. 
 
Hüquqi mühitin daha әtraflı qiymәtlәndirilmәsi üçün Әlavә 3-ә baxın.  
 
2.7. Enerji effektivliyi vә iqlim dәyişikliyi konteksti 
 
Azәrbaycan enerji cәhәtdәn sәmәrәli texnologiyalar bazarının çox zәif inkişaf etdiyi 
ölkәdir vә burada mühüm inkişaf potensialı mövcuddur. Mövcud tәnzimlәyici struktur 
daxilindәki çatışmazlıqlar alternativ enerji istismarına әn böyük maneәni törәdir. 
Nәzarәtedici çәrçivә bәrpa olunan enerji layihәlәrini tәşviq edәcәk qanunların qәbulu 
vә hәyata keçirilmәsi vasitәsilә güclәndirilә bilәr. Bәrpa olunan enerjiyә tәsir göstәrәn 
mövcud qanunların konsolidasiyası tәlәb edilә bilәr. 
 
BMT-nin İqlim Dәyişmәlәri üzrә Çәrçivә Konvensiyasına Azәrbaycanın İkinci Milli 
Mәlumatlarında iqtisadiyyatın әsas sahәlәrinә iqlim dәyişmәlәrinin bir çox tәsirlәri öz 
әksini tapmışdır. Bura su qıtlığının artması, kәnd tәsәrrüfatı istehsalının azalması 
(istilik vә su qıtlığı sәbәbindәn), sahil bölgәlәrindә dәniz sәviyyәsinin dәyişmәsi vә 
şәhәrlәrdә yüksәk istilәrlә bağlı baş vermiş hadisәlәr daxildir. 
 
 
3. STRATEJİ İSTİQAMӘTLӘR 
 
Sürәtli iqtisadi inkişaf dekadasından sonra Azәrbaycan inkişafında kritik mәrhәlәyә 
daxil oldu. Neft hasilatının 2017-ci ildәn etibarәn aşağı düşәcәyini vә iqtisadiyyatın 
yığılmış karbohidrogen gәlirlәrindәn çox yüksәk asılılığını nәzәrә alaraq 
Azәrbaycanın daha müasir vә parlaq sektorla post-neft mәrhәlәsinә qәdәm qoymasına 
tәminat yaradılmasında iqtisadiyyatın diversifikasiyası başlıca rol oynayacaq. 
Hakimiyyәt strukturlarının “İnkişaf Konsepsiyası-Azәrbaycan 2020: Gәlәcәyә baxış” 
ilә diversifikasiya üçün mәqsәdli hәdәflәr müәyyәnlәşdirmiş vә iqtisadiyyatın 
modernlәşdirilmәsi istiqamәtindә bir sıra nailiyyәtlәr әldә etmişdir. Bununla belә,  
qeyri-neft sektorunda özünü tәmin edәn artım üçün tәlәb olunan struktur islahatlar 
möhkәmlәndirilmәlidir.  
 
Növbәti Strategiya mәrhәlәsindә Azәrbaycanın karbohidrogenlәrdәn asılılığına son 
qoyması üçün iqtisadiyyatın diversifikasiyasında maddi inkişafa yol vermәsi zәruri 
olacaq. İslahat prosesindә әksәr göstәricilәr boyu nәzәrәçarpacaq keçid boşluqları ilә 
yanaşı mәsәlәlәr qalmaqdadır. Xüsusilә, Azәrbaycan üçün özәl sektorun inkişafına 
dәstәk göstәrәcәk davamlı maliyyә sektorunun inkişaf etdirilmәsi vә xüsusilә dә 
Bakıdan kәnar әrazilәrdә vә Abşeron rayonunda iqtisadi diversifikasiya mühüm 
әhәmiyyәt kәsb edir. Buna görә dә növbәti Strategiya dövründә Bank әmәliyyatları 
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üçün әsas problemlәr bunlar olacaq: (i) Bazar yönümlü diversifikasiyanın tәşviqi vә 
(ii) özәl sektorun inkişafına dәstәk göstәrmәk üçün davamlı maliyyә sektorunun 
inkişaf etdirilmәsi 
 
Hәmçinin, şәffaflığın aşağı sәviyyәsi vә korporativ idarәetmә әsas çәtinlik  olaraq 
qalır. Son illәr әrzindә sәlahiyyәtli nümayәndәlәr әsaslı tәnzimlәmә vә hәlledici 
icraya әsaslanan maliyyә vә karbohidrogen sektorlarında idarәetmә vә şәffaflığın 
artırılmasının mümkünlüyünü nümayiş etdirmişlәr. Neft vә qaz vә maliyyә 
tәşkilatlarından әldә edilmiş tәcrübә indi şәffaflığın çox aşağı olduğu vә zәif 
korporativ idarәçiliyin maneә olduğu daşınmaz әmlak sektoruna tәtbiq edilmәlidir. 
Bunlar bir-biri ilә yaxından әlaqәli olan sistemli problemlәrdir ki, onlar rәqabәti 
zәiflәdir vә qeyri-neft, qeyri-maliyyә sektorlarında pozuntular yaradır. 
 
Son sorğularda tәsdiq olunmuş inzibati korrupsiyanın azaldılması istiqamәtindә 
nailiyyәtlәrin әldә olunması üzrә ilkin nәticәlәr var. Hökumәtin bizneslәr üçün vergi 
dәyәrinin azaldılması, vergi yığımları sәviyyәsinin artırılması vә vәtәndaşlara xidmәt 
üçün bir pәncәrә sisteminin tәtbiqi mәqsәdilә vergi prosedurlarını tәkmillәşdirmәsinә 
baxmayaraq, rәqabәtlilik siyasәtindә, biznes mühiti vә korporativ idarәetmә sahәsindә 
әhәmiyyәtli problemlәr qalmaqda davam edir. Bank İqtisadiyyat vә Sәnaye  
Nazirliyinin korporativ idarәetmә standartlarının tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı son 
müraciәtini rәğbәtlә qarşılayır. Bank korporativ idarәetmә proqramı üzrә Nazirliklә 
işlәyir. Bu proqram artıq Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası (BMK) tәrәfindәn bu 
sahәdә hәyata keçirilәn işә әsaslanaraq Biznes Konsultasiya Xidmәtlәrinin (BKX) vә 
Hesabatlılığın Artırılması Proqramının elementlәrini ehtiva edәcәk. 
 
Növbәti Strategiya dövründә Bankın neft, qaz vә maliyyә sektorlarına cәlb olunması 
korporativ vә ictimai idarәetmәnin daha da tәkmillәşdirilmәsinә dәstәk göstәrәcәk. 
AYİB-in karbohidrogen sektorunda strateji cәhәtdәn әhәmiyyәtli olan layihәlәrә cәlb 
olunması Banka bu sahәdә tәkmillәşdirilmiş idarәetmә vә şәffaflıq tәcrübәlәrinin 
iqtisadiyyatın digәr sahәlәrindә dә tәtbiq etmәyә vә özәl sektorda korrupsiyanın 
azaldılmasına dәstәk göstәrmәyә imkan yaradacaqdır. Bank maliyyәlәşdirmә 
alәtlәrinin, xüsusilә dә yerli kapital bazarlarının vә valyutanın maliyyәlәşdirilmәsinin 
diversifikasiyalaşdırılmasının vә böyük tәcrübәnin artırılmasının tәmin edilmәsi 
mәqsәdilә maliyyә institutlarından Mәrkәzi Bank vә Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt 
Komitәsi ilә işlәyәcәkdir. 
 
3.1. Bazaryönümlü diversifikasiyanın tәşviqi 
 
Әsas problemlәr 
 
İndiyә qәdәr dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn iqtisadi fәaliyyәt, xüsusilә dә 
infrastruktur tikintisi qeyri-neft sektorunda son dövrlәrdә qazanılmış inkişafın tәmin 
edilmәsindә әsas amil olmuşdur. Qeyri-karbohidrogen sektorlarında özәl sektorun 
fәaliyyәti aşağı sәviyyәdәdir, lakin inkişaf edir. Mәhsul bazarlarında rәqabәtin 
güclәnmәsi vә bizneslәr üçün bәrabәr sәviyyәli oyun meydanın yaradılması birinci 
növbәli mәsәlәlәrdәn olmalıdır. Uğurlu vә davamlı diversifikasiya siyasәti, hәmçinin 
korporativ sektorda әldә edilmiş yüksәk mәhsuldarlıqdan vә xüsusi әhәmiyyәtә malik 
olan aqrobiznesin modernlәşdirilmәsindәn asılı olacaq. Hökumәt hәmçinin növbәti 
strategiya dövründә imkanlar yaratmaq qabiliyyәtinә malik olan İT-nin, kimyәvi 
preparatlar vә digәr ixracyönümlü sektorların inkişaf etdirilmәsini prioritet 
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istiqamәtlәr kimi müәyyәnlәşdirmişdir. Azәrbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiyası 
ilә bağlı olan spesifik sektoral keçid problemlәrinә daxildir: 
 
 Azәrbaycan şirkәtlәrinin müasir rәqabәtlilik siyasәtinin tәtbiq edilmәsi vә bazar 

üçün prosedurların asanlaşdırılması vasitәsilә güclәndirilә bilәcәk zәif rәqabәt 
qabiliyyәtliliyi. 

 Müәssisәlәr istehsal obyektlәrini genişlәndirmәk vә tәkmillәşdirmәk vasitәsilә 
dәyәrin yaradılması zәncirini artırmalı vә dünya iqtisadiyyatından faydalanmaq 
üçün beynәlxalq bazarlara daxil olmalıdırlar. İqtisadiyyatın qeyri-neft XBİ-yә 
açılması vә maliyyә sektorunun dәrinlәşmәsi ehtiyac duyulan modernlәşmәnin 
әldә olunmasına vә bazara çıxışın artırılmasına dәstәk göstәrәcәk. Nәqliyyat vә 
logistika infrastrukturu Azәrbaycan әrazisindә az inkişaf etmişdir vә bu, xüsusilә 
dә regionlarda yerli istehsalın inkişafına maneçilik törәdir. Yerli istehsalçıların 
mәhsullarını bazara çıxara bilmәsi vә idxalla rәqabәt apara bilmәsi üçün özәl 
sektora investisiya qoyulması vә soyuducu anbarlarının yaradılması tәlәb olunur. 
Müasir bәlәdiyyә infrastrukturunun inkişaf etdirilmәsi ilkin mәrhәlәdәdir vә 
hökumәt su vә çirkab suları, elәcә dә bәrk mәişәt tullantılarının idarә edilmәsinә 
regional investisiyalar yatırılmasını hәdәflәyir. Ölkә әrazisindә şәhәr nәqliyyatı 
zәif inkişaf etmişdir. Daha böyük inkişafa nail olunması yolunda nәqliyyat vә 
әtraf mühit mәsәlәlәrinin maneçilik törәtmәmәsi üçün şәhәr nәqliyyatına 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә investisiyaların yatırılması tәlәb olunur.  

 Regionlarda xüsusilә dә Bakıdan kәnardakı böyük şәhәrlәrdә böyük inkişaf 
potensialı vardır. Regionlarda kәnd tәsәrrüfatı sektorunda paytaxta nisbәtәn 
maliyyәyә çıxış aşağı sәviyyәdәdir.  

 Hökumәt “Gәlәcәyә baxış: 2020” proqramının bir tәrkib hissәsi olaraq İT 
sektorunun inkişafını prioritet sahә kimi müәyyәnlәşdirmişdir vә çiçәklәnәn İT 
sahәsi sürәtlә inkişaf edir.  

 Üstünlük tәşkil edәn aşağı enerji tariflәri әtraf mühit xәrclәrini әhatә etmir vә tam 
olaraq dәyәri әks etdirmir. Enerjidәn effektiv istifadәyә investisiya yatırılması 
üçün qiymәt amillәri dәqiq olaraq mövcuddur, lakin mәnzil, ticari vә sәnaye 
fәaliyyәti üzrә enerji effektivliyinin artırılması vә tәşviqi layihәlәri üçün dә 
olduğu kimi, bunun da sürәtlәndirilmәsinә ehtiyac var. 

 
Bankların operativ cavabı 
 
İqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsi üçün Bank uyğun sahәlәrdә lider olan vә uzun 
müddәtli investisiya yatırmaq vә dövriyyә kapitalını maliyyәlәşdirmәk vasitәsilә 
korporativ idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi üçün öhdәliklәrini nümayiş etdirmәk 
istәyәn yerli korporativlәrә dәstәk göstәrәcәk. Bu isә ilkin olaraq Birbaşa Kredit 
Mexanizmi, Birbaşa İnvestisiya Mexanizmi vә Orta Hәcmli Birgә Maliyyәlәşdirmә 
Mexanizmi vasitәsilә hәyata keçirilәcәk. Orta Hәcmli Birgә Maliyyәlәşdirmә 
Mexanizmi AYİB-ә tәrәfdaş banklara korporativ seqmentdә aktiv qalmağa dәstәk 
göstәrmәklә yanaşı, yerli korporativlәrin uzunmüddәtli maliyyәlәşdirmә ilә tәmin 
olunmasında xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.  
 
Azәrbaycanın kәnd tәsәrrüfatı sektorunun yüksәk potensialı vә bunun regional inkişaf 
baxımından әhәmiyyәt kәsb etmәsini nәzәrә alaraq Bank aqrobiznes sektoruna xüsusi 
diqqәt göstәrәcәk vә kәnd tәsәrrüfatı vә regional kreditlәşmәyә yardım etmәk 
qabiliyyәtinin artırılması üçün kәnd tәsәrrüfatı maliyyәlәşdirmәsi alәtlәrini vә texniki 
yardım tәklif etmәyi nәzәrdәn keçirәcәk. 



20 
 

 
Mikro, Kiçik vә Orta Müәssisәlәrin (MKOM) rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq üçün 
Bank Kiçik Biznesә Dәstәk (KBD) әmәliyyatları hesabına bazar sәviyyәsindә 
MKOM-in davamlı infrastruktur tәminatını inkişaf etdirmәklә müәssisә sәviyyәsindә 
tövsiyә vә mәslәhәtlәri kombinә edәcәk. Planlaşdırılmış әmәliyyatlar tәşkilati inkişaf, 
informasiya vә kommunikasiya texnologiyaları, marketinq vә keyfiyyәtin idarә 
olunması kimi sahәlәrdә müәssisәlәrin fәaliyyәtini tәkmillәşdirәcәk. Әsas prioritet 
sahәlәr isә aqrobiznes vә qeyri-neft sektorunda digәr lokal istehsal sahәlәridir. Bank 
hәmçinin, regionların inkişafını, enerji effektivliyini vә qadın sahibkarlığını da tәşviq 
edәcәk.  
 
Bank, hәmçinin neft sektorundan kәnarda yerli istehsala vә emala, anbarların inşasına, 
logistikaya vә İT-yә dәstәk göstәrilmәsi üçün daha çox imkanlar yaradacaq. KBD real 
sektorda MKOM-ә tövsiyә xarakterli dәstәk vermәyә davam edәcәk. KBD-nin birgә 
yerlәşmәsi vә eyni ofisdә bank filiallarının olması әmәkdaşlıq üçün imkanları 
artıracaq vә müştәrilәrә göstәrilәn xidmәtlәrә vahid yanaşmada aidiyyәti nәticәlәrin 
qarşısını alacaq. 
 
Növbәti strategiya mәrhәlәsindә hәyata keçirilәcәk regional yollar layihәsinin növbәti 
iki mәrhәlәsi dayanıqlı kәnd tәsәrrüfatı sektorunun inkişaf etdirilmәsini 
asanlaşdıracaq, eyni zamanda kiçik cәmiyyәtlәrin iqtisadiyyata inteqrasiyasına şәrait 
yaradacaq, belәliklә dә iqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsini daha da tәşviq edәcәk. 
Bankın regional yolların inkişafı proqramının tәsiri şәhәr nәqliyyatına, paylaşdırma vә 
logistika sektorlarına investisiya yatırılması hesabına, bununla yanaşı, bәlәdiyyә 
xidmәtlәrinin tәmin edilmәsindә kommersiya intizamının tәqdim edilmәsi üçün 
imkanların axtarılması vә bәlәdiyyә kreditlәşmәsi qabiliyyәtinin tәşviqi vasitәsilә 
daha da yüksәlә bilәr. 
 
Bank enerji tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasını yaxşılaşdıra bilәcәk enerji layihәlәrinә 
investisiyaların yatırılmasına tәkan verәrәk, enerji istehsalını güclәndirәrәk, 
rәqabәtliliyi stimullaşdıraraq, enerji mәnbәlәrini şaxәlәndirәrәk, effektivliyi artıraraq 
vә regional inteqrasiya vasitәsilә daha geniş vә daha böyük bazarlar yaradaraq 
Davamlı Enerji Tәşәbbüsü (DET) adı altında investisiya yatırımlarını davam 
etdirәcәk.  
 
Enerji effektivliyinә yönәlmiş fәaliyyәtinә әlavә olaraq AYİB Davamlı Resurs 
Tәşәbbüsünü (DRT) yaradır. Bu tәşәbbüs ölkәyә resurs ilә bağlı mәsәlәlәrә (mәsәlәn, 
su vә materialların effektivliyi vә s.) istiqamәtlәnmәyә yardım göstәrәcәk. Bu istehsal 
zәncirindә әlavә dәyәr yaradacaq vә mәhsuldarlığı yüksәldәcәk, elәcә dә tullantıların 
azaldılmasını vә belәliklә dә xәrclәrin vә resursların optimallaşdırılmasını tәmin 
edәcәkdir. Ehtimal olunur ki, maliyyәlәşdirmәnin EXŞ modeli bu sektorda daha 
böyük inkişaf meyli yarada bilәr. 
 
Bu baxımdan, AYİB inkişaf üçün tәlәb olunan texniki dәstәyin tәmin edilmәsini, 
bununla yanaşı, enerji effektivliyi, resurs effektivliyi vә bәrpa olunan enerji sahәlәrinә 
gәlәcәkdә dә investisiyaların yatırılmasına yol aça bilәcәk siyasi dialoq kanallarının 
yaradılmasını tәhlil edәcәk. 
 
AYİB 2013-cü ilin sonuna qәdәr yerli banklar vasitәsilә yenidәn kreditlәşmә hesabına 
ölkәdә Enerji Effektivliyi layihәlәrinә dәstәk göstәrmәk mәqsәdilә Azәrbaycanda 
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Davamlı Enerji Maliyyәlәşdirilmәsi Mexanizminә başlayacaq. Enerji Effektivliyi 
kredit xәttinә artıq “Qafqaz Regionunda Enerji Effektivliyi Proqramı” çәrçivәsindә 
fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq vә yerli konsultantlar tәrәfindәn tәmin olunacaq pulsuz 
texniki yardım daxildir. Enerji auditlәri, treninq vә marketinq kredit paketinin bir 
hissәsini tәşkil edir; Texniki dәstәk hәmçinin ölkәdә potensialın artırılmasına dәstәk 
göstәrәcәk.  
 
Bank hәmçinin, әsas sahәlәrdә Biznes Konsultasiya Xidmәtlәri (BKX) vә 
Müәssisәlәrin İnkişafı Proqramı (MİP) vasitәsilә mikro, kiçik vә orta müәssisәlәrә 
dәstәk göstәrmәk üçün fәaliyyәtini güclәndirәcәk.  
 
Siyasi dialoq vә texniki әmәkdaşlıq (TӘ) 
 
Azәrbaycan hökumәti ilә siyasi dialoq bankın investisiya proqramının hәyata 
keçirilmәsi, xüsusilә dә bank sektorunun konsolidasiyası vә yol sahәsindәki islahat 
kontekstindә davam edәcәk. Ümumiyyәtlә Bank Bakı vә Abşeron yarımadasının 
hüdudlarından kәnarda - regionlarda biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün hökumәt, 
BMİ-lәr vә donor ilә işlәyәcәk.  
 
Bank İqtisadiyyat vә Sәnaye Nazirliyi vә Mәrkәzi Bank kimi tәrәfdaşlarla birgә 
investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamәtindә hökumәtlә konkret mәsәlәlәr 
qaldırmaq üçün investisiya layihәlәrinin cәlb olunmasına, Biznes Konsultasiya 
Xidmәtlәri (BKX) vә Müәssisәlәrin İnkişafı Proqramı (MİP) tәcrübәlәrinә davam 
edәcәk. Bank Kiçik Biznesә Dәstәk (KBD) vasitәsi ilә dövlәt/özәl dialoqun 
asanlaşdırılması vә yerli tәşkilati inkişafın dәstәklәnmәsi ilә kiçik vә orta ölçülü 
müәssisәlәr üçün dayanıqlı vә әlverişli ekologiyanın inkişafına töhfә vermәyә davam 
edәcәk.  
 
İqtisadiyyat vә Sәnaye Nazirliyi yüksәk korporativ idarәetmә vә şәffaflıq 
standartlarını tәqdim etmәklә AYİB-in dәstәyini xahiş etmişdir. Regiondakı digәr 
dövlәtlәrin tәcrübәsini cәlb etmәklә Bank investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması 
proqramının hazırlanması ilә bağlı Azәrbaycanın hakimiyyәt strukturları, yerli vә 
beynәlxalq investorlar vә digәr tәrәfdaşlarla birgә işlәyәcәk. Proqram real sektorda 
şәffaflığın vә BKX, MİP, BİM, BKM vә OBMM-in benefisiarlarının da daxil olduğu 
müştәri qruplarının artırılması üçün praktiki, layihә yönümlü müdaxilәlәrә 
istiqamәtlәnәcәk. Bank BMİ-lәr vә hökumәt tәşәbbüslәrinә imkan yaradaraq müәyyәn 
bizneslәrә dәstәk göstәrәcәk. Siyasi dialoq korporativ idarәetmәnin 
tәkmillәşdirilmәsinә, hökumәt vә korporativ sektor arasında dialoqun yüksәldilmәsinә 
vә biznes mühitinin imkan verdiyi halda kiçik vә orta müәssisәlәrin müştәrilәrinin 
maliyyә auditindәn keçmәsinә yönәlәcәk. 
 
Biznes mühitindә davamlı vә gözlә görülә bilәn, real inkişafa әsaslanaraq Bank 
birbaşa xarici investisiyaların cәlb edilmәsindә hökumәt tәrәfdaşlarına kömәklik 
göstәrәcәk. Bu iqtisadiyyatın yeni sektorlarında texnoloji transfer, sәmәrәlilik vә 
mәhsuldarlıq, idarәçiliyin tәkmillәşdirilmәsi vә şәffaflığın genişlәndirilmәsi mәqsәdi 
ilә aqrobiznes, istehsal vә qeyri-bank maliyyә xidmәtlәri dә daxil olmaqla әsas 
sektorlara yönәldilәcәk. 
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Bundan әlavә, Bank texniki yardım vә mümkün olduqda siyasi dialoq vasitәsilә 
dәstәklәnәn sәmәrәli enerji istifadәsini tәmin edә bilәcәk layihәlәrin 
maliyyәlәşdirilmәsi üçün imkanlar axtaracaq. 
 
3.2. Özәl sektorun inkişafına dәstәk göstәrilmәsi üçün davamlı maliyyә 
sektorunun inkişaf etdirilmәsi 
 
Әsas problemlәr 
 
Son illәrdәki sürәtli inkişafa baxmayaraq, maliyyә sektoru aidiyyәti üzrә kiçik olaraq 
qalır vә iqtisadiyyatın müxtәlif seqmentlәri vasitәsilә maliyyәyә çıxış mәhduddur. Bu 
problem Bakıdan kәnarda – regionlarda daha kәskin xarakter daşıyır. Ölkә әrazisindә 
vasitәçiliyi tәşviq etmәk üçün böyük vә kiçik müәssisәlәrin müştәrilәrinә xidmәt 
edәrәk maliyyә institutlarının güclәndirilmәsinә, elәcә dә Azәrbaycanın regionlarında 
özәl sektorun, xüsusilә dә MKOM-in sәmәrәli maliyyәlәşdirilmәsinin tәmin 
olunmasına ehtiyac var. Hәmçinin zәif inkişaf etmiş yerli kapital bazarlarının vә 
qeyri-bank maliyyә sektorlarının da genişlәnmәk üçün dәstәyә ehtiyacı var. Maliyyә 
sektorunda konkret keçid problemlәrinә daxildir: 
 
 Maliyyә vasitәçiliyi sәviyyәlәrindә tәkmillәşdirilmә özәl sektorun sәmәrәli, 

düzgün istiqamәtlәnmiş şәkildә maliyyәlәşdirilmәsi baxımından әhәmiyyәtlidir. 
Maliyyәyә çıxış imkanın artırılmasına tәlәb bütün ölkә әrazisindә, xüsusilә dә, 
orta ölçülü korporativlәr üçün, Azәrbaycanın regionlarında isә kiçik müәssisәlәr 
üçün kәskin xarakter daşıyır. Qadınlara mәxsus vә qadınlar tәrәfindәn idarә 
olunan müәssisәlәrin maliyyәyә çıxış imkanı xüsusilә dә regionlarda çox zәifdir.  

 Maliyyә vә insan kapitalı Azәrbaycandakı bir çox banklar vә maliyyә institutları 
arasında paylaşdırılmışdır. Bu, bank sektorunda şәffaf konsolidasiyanın tәşviqi 
vasitәsilә ünvanlana bilәr. 

 Bank sektoruna xarici girişin dәstәklәnmәsi üçün investisiya mühitindә 
tәkmillәşdirilmә tәlәb olunur. Bu rәqabәti artıracaq, sektor üçün yeni standartlar 
yaradacaq vә daha sonra da Azәrbaycan Beynәlxalq Bankının dominantlığını 
azaldacaq. 

 Yerli kapital bazarı vә qeyri-bank maliyyә sektoru zәif inkişaf etmişdir. 
İstiqrazların buraxıcıları bu vaxta qәdәr çox kiçik korporativ buraxılışlarla 
maliyyә institutları vә ya dövlәtә mәxsus müәssisәlәr olmuşdur. Hökumәt bu 
sahәni nizamlayıcı islahatlar, treninq vә stimullarla sürәtlә inkişaf etdirmәyә 
çalışır. 

 
Bankların operativ cavabı 
 
Bank investisiya vә texniki dәstәk vasitәsi ilә regionlarda da özәl sektorun, xüsusilә 
dә kiçik vә orta müәssisәlәrin, elәcә dә mikro vә kiçik müәssisәlәrin sәmәrәli 
maliyyәlәşdirilmәsini tәmin etmәk üçün maliyyә vasitәçiliyinin güclәndirilmәsinә 
istiqamәtlәnәcәk. 
 
Bank digәr BMİ-ları vә donorlarla birgә kәnd tәsәrrüfatı, kiçik vә orta ölçülü 
aqrobiznes müәssisәlәri üçün әn çox ehtiyac duyulan maliyyәnin tәmin edilmәsi 
hesabına Azәrbaycanın kәnd tәsәrrüfatı sektorunu inkişaf etdirmәk mәqsәdilә yerli 
banklar vә mikromaliyyә qurumları ilә kәnd tәsәrrüfatı maliyyәlәşdirilmәsinin inkişaf 
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etdirilmәsinin mümkünlüyünü araşdıracaq. Xüsusilә dә, Bank Gürcüstan vә 
Tacikistandakı donorlarla hәyata keçirdiyi uğurlu әmәkdaşlığı da tәtbiq edә bilәr.  
 
Bank yerli banklar vasitәsilә Qafqaz Regionunda Enerji Effektivliyi Proqramı ilә yeni 
tәrәfdaş institutlarına tәqdim edilәcәk enerji sәmәrәliliyi üzrә investisiya layihәlәrinin 
işlәnmәsi vә tәşviq edilmәsinә istiqamәtlәnәcәk.  
 
Bank qadınlara mәxsus olan vә qadınlar tәrәfindәn idarә olunan müәssisәlәrin 
maliyyәyә çıxışının tәkmillәşdirilmәsini hәdәfә alaraq mövcud tәrәfdaş banklarla 
әmәkdaşlığı genişlәndirәcәk vә yeni maliyyә alәtlәrinin işlәnmәsinә vә tәşviqinә 
dәstәk göstәrәcәkdir. 
 
Bank korporativ idarәetmәnin vә risklәrin idarә olunmasının yüksәk standartlarını 
tәşviq edәcәk, bunlar isә rәqabәt qabiliyyәtinin artırılmasına, yeni standartların 
yaradılmasına vә banklar üçün yeni bazarların açılmasına öz töhfәlәrini verәcәk.Bu 
sahәdә konsolidasiya, elәcә dә, xarici birbaşa investisiyalar da eyni mәqsәdә xidmәt 
edәcәk vә Bank tәrәfindәn tәşviq edilmәklә yanaşı, potensial sәhm investisiyaları 
vasitәsilә dә yardım göstәrilәcәk. 
 
Bank hәdәfә alınmış Mühasibat Uçotunun Tәkmillәşdirilmәsi Proqramının hәyata 
keçirilmәsi vә AYİB bank qrupları, tәrәfdaş banklar vә Azәrbaycandakı digәr maliyyә 
institutları ilә olan әlaqәlәr hesabına maliyyәyә artan çıxış ilә KBD vasitәsi ilә 
idarәetmә vә konsultasiya xidmәtlәrinin çatdırılması işini tamamlanmasına nail 
olacaq. Yerli kapital bazarlarında Bank korporativ buraxıcıları (qeyri maliyyә 
institutları) korporativ istiqraz bazarına gәtirmәyә, institusional vә pәrakәndә investor 
bazasını genişlәndirmәyә nail olacaq. 
 
Siyasi dialoq vә texniki әmәkdaşlıq (TӘ) 
 
Maliyyә sektorunda siyasi dialoq bankçılıq sahәsi (sahәnin konsolidasiyası vә 
böhrandan sonrakı ümidsiz kreditlәr barәdә qәrar da daxil olmaqla), yerli kapital 
bazarlarının tәkmillәşdirilmәsinә istiqamәtlәnmiş siyasәt vә qeyri-bank maliyyә 
sektorunun inkişafı üzrә nizamlayıcı çәrçivәlәrdә mәrkәzlәşәcәk. 
 
Bank enerji sәmәrәliliyinin kreditlәşmәsinә nail olmaq üçün әlverişli mühit yaratmaq, 
eyni zamanda aşağı karbon istehsalı vә tikinti üçün tәlәblәrә cavab verәcәk 
standartların yaradılması mәqsәdilә hökumәtlә birgә işlәyәcәk. Bank qadınların 
maliyyәyә çıxışına tәsir göstәrәn sistematik mәsәlәlәri öyrәnmәk üçün hökumәtlә, 
QHT-lәrlә, donorlarla vә digәr BMİ-lәr ilә birgә işlәyәcәk. 
 
Bank mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn layihәlәrdә iştirak etmәk mәqsәdilә texniki 
әmәkdaşlıq hesabına yerli kapital bazarlarında normativ vә әmәliyyat maneәlәrinin 
aradan qaldırılmasına çalışacaq, eyni zamanda qeyri-bank maliyyә xidmәtinin 
inkişafına diqqәtini cәmlәyәcәk. 
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3.3. İdarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi vә biznes mühiti 
 
Әsas problemlәr 
 
Çox әhәmiyyәtlidir ki, Azәrbaycan rәqabәtin tәşviq olunması vә biznes mühitinin 
tәkmillәşdirilmәsi tәdbirlәri hesabına iqtisadiyyatın diversifikasiya edilmәsinә vә 
maliyyә bazarının dәrinlәşmәsinә çalışır. Xüsusilә, korrupsiya Azәrbaycanda әsas 
narahatlıq doğuran mәsәlә olaraq qalır, bu hakimiyyәt nümayәndәlәri tәrәfindәn dә 
qәbul olunmuşdur. Hakimiyyәt strukturları mәhkәmә sisteminin güclәndirilmәsi vә 
korrupsiyanın azaldılması üçün müvafiq islahatlara başlamış, anti-korrupsiya 
komitәsini güclәndirmiş vә anti-korrupsiya kampaniyasına start vermişdir. Elektron 
vergi ödәmәnin nisbәtini artırmaq mәqsәdilә tәtbiq edilәn E-hökumәt tәşәbbüslәri vә 
stimulları dövlәt tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrә çıxış sәviyyәsini vә gәlir axınlarının 
şәffaflığını artırır. Xüsusilә dә korporativ idarәetmә vә qeyri-rәsmi ödәnişlәrin 
üstünlük tәşkil etdiyi sahәlәrdә investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac 
var.Bundan әlavә, ölçüsündәn vә ya siyasi әlaqәsindәn asılı olmayaraq müxtәlif 
iştirakçılara әdalәtli davranılmasını tәmin etmәk üçün anti-monopoliya strukturu 
güclәndirilmәlidir.  
 
Bankların operativ cavabı 
 
Bank yüksәk korporativ idarәetmә vә şәffaflıq standartlarına öhdәlik nümayiş etdirә 
bilәcәk vә idarәetmә tәcrübәlәrini tәkmillәşdirmәk öhdәliyi olan özәl vә dövlәt 
sektorunun müştәrilәri ilә әmәkdaşlığı prioritet istiqamәt seçәcәk. Bundan әlavә, 
böyük vә orta ölçülü korporativlәrin maliyyәlәşdirilmәsi istiqamәtindә aşağı 
sәviyyәdә kapitallaşdırılmış yerli bankların bacarıqsızlığı nәticәsindә rәqabәtlilik vә 
“bәrabәr şәrtlәrin” yaradılmasına maneçilik törәdildiyindәn bu seqmentdә Orta 
Hәcmli Birgә Maliyyәlәşdirmә Mexanizmi (OBMM) AYİB-ә tәrәfdaş bankların 
hәvәslәndirilmәsindә mühüm rol oynayacaq. Bu Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn 
bәrabәr şәrtlәrin hökm sürdüyü sahәlәrdә vә biznes mühitindә arzu olunan inkişafdan 
bәhrәlәnәcәk korporativlәrin yeni dalğasının maliyyәyә çıxışını tәmin edәcәk. KBD 
yerli kiçik vә orta müәssisәlәrdә korporativ idarәetmәnin sәviyyәlәrinin artırılmasında 
mühüm әhәmiyyәtli rol oynayacaq. 
 
Azәrbaycan MHŞT-nin prinsiplәrinә tam riayәt edәn ilk ölkә olmuşdur. Geniş vә 
çeşidli sahәdә sürәtlә vә dәqiqliklә yaxşı idarәetmә vә gәlirlәrin şәffaflığı 
sәviyyәsinin artırılması istiqamәtindә hәyata keçirilәn layihәlәrdәn әldә olunan 
uğurlar baxımından neft vә qaz sektorlarını nümunә göstәrmәk olar. Yerli şirkәtlәrin 
göstәrdiyi xidmәtlәr hesabına sadәcә neft vә qaz istehsalçılarına dәstәk göstәrmәyәn, 
hәmçinin iqtisadiyyatın intensiv texnologiya sahәlәri üzrә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәr 
vә kömәkçi xidmәtlәr üçün idarәetmәnin vә biznes mühitinin daha da 
tәkmillәşdirilmәsinә nail olmaq mәqsәdilә neft vә qaz ehtiyatlarından istifadә etmәk 
olar.  
 
Bank tәrәfindәn neft, qaz istismarı vә istehsalı vә xidmәtlәr sahәsindә özәl sektorun 
layihәlәrinin dәstәklәnmәyә davam edilmәsi bu sahәdә neft vә qaz istehsalı üzrә özәl 
әmәliyyatçıların rolunu artıracaq vә biznes mühiti nöqteyi-nәzәrindәn müsbәt tәsirlәr 
göstәrәcәk. Bank, hәmçinin karbohidrogen ixracı yollarının diversifikasiyası hesabına 
regional ticarәti yaxşılaşdıracaq regional әhәmiyyәtli layihәlәrә, elәcә dә enerji 
infrastrukturunun regional inteqrasiyasına üstünlük verәn layihәlәrә dәstәk 
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göstәrәcәk. Bank Azәrbaycanda seçkili әsasla dövlәt sektorunun layihәlәrinә dәstәk 
verә bilәr. Bu dәstәk hәmin layihәlәrin korporativ idarәetmә, şәffaflıq, gәlirlәrin idarә 
olunması vә yüksәk standartların yaradılması baxımından mühüm keçid tәsirinә malik 
olduqları hallarda vә ekoloji davranış vә enerji sәmәrәliliyi baxımından sistematik 
tәsirlәrinin olduğu hallarda göstәrilә bilәr. Şәffaflıq baxımından Bank Azәrbaycanın 
tәkmillәşdirilmiş MHŞT qaydalarına davamlı olaraq riayәt etmәsinә dәstәk 
göstәrәcәk.  
 
Siyasi dialoq vә texniki әmәkdaşlıq (TӘ) 
 
Paralel olaraq Bank institusional vә nizamlayıcı islahatları artırmaq üçün Azәrbaycan 
Hökumәti ilә sıx әmәkdaşlıq edәcәk. Karbohidrogen vә xarici investisiya sahәlәrindә 
әldә olunmuş tәcrübәlәri әsas götürәrәk AYİB qanunvericilik çәrçivәsindә nail 
olunmuş inkişafı tәşviq edәrәk, elәcә dә rәqabәti yüksәldәrәk vә korrupsiyaya şәrait 
yaradan amillәri azaldaraq real sektorda mümkün olan sahәlәrdә daha әlverişli 
investisiya mühitinin yaradılmasına çalışacaq. Bu tәdbirlәrin uğurlu olması üçün әsas 
dövlәt qurumları ilә konstruktiv siyasi dialoq üzrә yeni kanalların açılması hәlledici 
rol oynayacaq. 
 
3.4. Bankın tәklif olunan fәaliyyәtlәrinin ekoloji vә sosial nәticәlәri 
 
Bank Azәrbaycanda bütün әmәliyyatların BӘT-in müvafiq tәlәblәrinә vә milli әmәk 
standartlarına, hәmçinin Bankın Ekoloji vә Sosial Siyasәtinә uyğun olaraq hәyata 
keçirilmәsini tәmin edәcәk. AYİB-in Әtraf Mühit vә Sosial Fәaliyyәt Tәlәblәri ilә tam 
uyğunluğun әldә edilmәsi mәqsәdilә layihәlәrin hazırlanmasına yönәldilmiş bütün 
investisiyalar üzrә Әtraf Mühit vә Sosial Mәsәlәlәr üzrә Tәdbirlәr Planının 
hazırlanması da daxil olmaqla, müştәrilәrә uyğunluğa nail olmağa dәstәk vermәk 
üçün tәdbirlәr görülәcәk. 
 
Bankın nәqliyyat infrastrukturunun inkişafı ilә bağlı layihәlәr dә daxil olmaqla, milli 
sәviyyәdә müәyyәn edilmiş yüksәk әhәmiyyәtli layihәlәrin icrasına dәstәk göstәrmәk 
öhdәliyi var. Biz hökumәtlә әmәkdaşlıq çәrçivәsindә bu sahәlәr üzrә olan layihәlәr 
üçün texniki әmәkdaşlığın cәlb edilmәsi imkanlarına baxacağıq. 
 
Bizim ölkәdә yol infrastrukturunun gәlәcәk inkişafına cәlb olunduğumuz müddәt 
әrzindә Bank yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyi nöqteyi-nәzәrindәn yaxşı beynәlxalq 
tәcrübә/standartları tәşviq edәcәk. Biz bu tipli layihәlәrin dizaynı mәrhәlәsindә yaxşı 
beynәlxalq tәcrübәlәrin tәqdim olunması vә yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyinin dizaynı 
ilә mәşğul olan beynәlxalq tәşkilatlarla olan әlaqәlәrimizin vә qazandığımız 
tәcrübәlәrin bu mәsәlәyә cәlb olunması, elәcә dә maariflәndirmә kampaniyalarının 
tәşkil olunması imkanlarını nәzәrdәn keçirәcәyik.  
 
Bank mövcud vә yeni maliyyә vasitәçiliyi üzrә olan layihәlәr vasitәsi ilә “Әtraf 
Mühit, Sağlamlıq vә Tәhlükәsizlik” tәlәblәri üzrә treninqlәrin tәşviq edilmәsi 
istiqamәtindә göstәrdiyi cәhdlәrin davam etdirilmәsini nәzәrdә tutur. Bank son 
dövrlәr “Elektron tәlim” komponentini işlәyib hazırlayıb vә biz Azәrbaycanda 
maliyyә vasitәçiliyi üzrә olan hәr hansı yeni layihәlәr üçün bu moduldan istifadә 
etmәk imkanlarını nәzәrdәn keçirәcәyik. 
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Bank aqrobiznes vә yerli istehsal sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn müştәrilәrin Bankın 
“Әtraf Mühit, Sağlamlıq vә Tәhlükәsizlik” tәlәblәrini başa düşdüyündәn әmin olmaq, 
vә elәcә dә onların layihәlәrinin bizim Әtraf Mühit vә Sosial Mәsәlәlәr üzrә 
Tәlәblәrimizә uyğun olaraq işlәyib hazırladıqlarından әmin olmaq üçün onlardan hәr 
hansı biri ilә işlәyәcәk. 
 
Gender 
 
Son dövrlәrdә tәsdiq olunan Strateji Gender Tәşәbbüsü (SGT) ilә bağlı olaraq, AYİB 
Azәrbaycandakı әlaqәdar sektor vә sahәlәrdә layihәlәr işlәyib hazırlamağa vә hәyata 
keçirmәyә cәhd edәcәk. Strateji Gender Tәşәbbüsünün (SGT) gender bәrabәrsizliyi 
qiymәtlәndirmәsinә әsasәn, Azәrbaycan gender bәrabәrsizliyinin böyük sәviyyәdә 
olduğu ölkәlәr arasındadır. Bank iş yerlәrindә bәrabәr imkanları dәstәklәmәk, karyera 
yüksәldilmәsini tәşviq etmәk vә qadınların da kişilәr kimi Bankın investisiyalarından 
eyni dәrәcәdә faydalandıqlarından әmin olmaq üçün öz müştәrilәri ilә işlәmәyә cәhd 
edәcәk. Bank, hәmçinin xidmәtlәrin hәm kişilәrin, hәm dә qadınların tәlәblәrinә 
cavab verәcәk şәkildә işlәnib hazırlanmasından vә hәyata keçirilmәsindәn әmin 
olmaq üçün müәyyәn fәaliyyәt hәyata keçirәcәk.  
 
Bank hal-hazırda Azәrbaycanın maliyyә sektorunda gender bәrabәrliyini tәşviq etmәk 
üçün layihә hәyata keçirir. Layihә AYİB-ә tәrәfdaş banklarda vә qeyri-bank 
mikromaliyyә institutlarında qadın müştәrilәrin sayının artırılması mәqsәdi ilә qadın 
kredit mәmurlarının sayının artırılmasına vә kredit mәmurlarına gender treninqlәrinin 
keçirilmәsinin tәmin olunmasına әsaslanır. Bank maliyyә institutları sektorunda qadın 
sahibkarların maliyyәyә çıxışını asanlaşdırmaq vә onların biznes fәaliyyәtini 
dәstәklәmәk istiqamәtindә mümkün yolları müәyyәnlәşdirmәk mәqsәdilә öz 
müştәrilәri ilә işlәmәyә davam edәcәk.  
 
Gender bәrabәrliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün Әlavә 7-yә bax. 
 
4. MALİYYӘYӘ ÇIXIŞ 
 
4.1 Özәl kapital mәnbәlәri 
 
Azәrbaycanın maliyyә sistemindә әsasәn banklar dominantlıq edir, banklar ölkәnin 
maliyyә sektorunun aktivlәrinin 90 faizinә sahiblik edirlәr. Bank sistemi ümumi 
sektorun aktivlәrinin 3.%-ә sahiblik edәn böyük dövlәt bankı olan Azәrbaycan 
Beynәlxalq Bankından vә 43 daha kiçik özәl bankdan tәşkil olunub. Son dövrlәr 
әrzindә Bank aktivlәri yüksәk dәrәcәdә artmışdır. Bununla belә, ölkәdә bankçılıq 
aşağı sәviyyәdә qalmaqda davam edir vә ÜDM-in sadәcә 34 %-i tәşkil edir.  
Bankların kredit portfellәri nisbәtәn yaxşı diversifikasiya edilmişdir, ailә tәsәrrüfatları 
(33 faiz), ticarәt vә xidmәtlәr (21 faiz), sәnaye (11 faiz) vә daşınmaz әmlak (10%) 
әsas kreditorlar hesab olunur. Mәrkәzlәşdirilmiş kredit bürosunun olmaması 
sәbәbindәn, elәcә dә bankların böyük korporativ kreditlәşmәyә vә yaxud da dövlәt 
tәrәfindәn hәyata keçirilәn maliyyә layihәlәrinә maraq göstәrmәlәri sәbәbindәn kiçik 
vә orta müәssisәlәrin bank kreditlәrinә zәif çıxışı var. 
 
Maliyyә sahәsindә kiçik bizneslәrin tәlәblәrini tәmin etmәk mәqsәdilә son illәr 
әrzindә mikromaliyyә fәaliyyәti inkişaf etdirilmişdir. Qiymәtlәndirmәlәr göstәrir ki, 
mikromaliyyә borc alanlarının sayı 2006-cı ildәki 100000 sәviyyәsindәn 2012-ci ildә 
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400000 (ölkә әhalisinin 4 %-i) sәviyyәsinә yüksәlmişdir. Belә olsa da, mikromaliyyә 
institutlarının kredit portfeli ÜDM-in 1 %-i nisbәtindәdir. Bazar birlikdә demәk olar 
ki, bazarın yarısını tәşkil edәn iki dominant tәdarükçü – Accessbank vә FINCA әlindә 
cәmlәnmişdir. Son zamanlar mikromaliyyә bazarı sahәyә zәif nәzarәt edilmәsi, vaxtı 
ötmüş nizamlayıcı rejim, informasiyanın bölüşdürülmәsindәki çәtinliklәr, әhalinin 
maliyyә barәdә mәlumatlılıq sәviyyәsinin aşağı olması kimi bir sıra çәtinliklәrlә 
üzlәşmişdir ki, bu çәtinliklәr gәlәcәkdә hәmin sahәnin inkişafına maneә törәdә 
bilәrlәr. Dövlәt bu problemlәri aradan qaldırmaq üçün İqtisadi Mәsәlәlәr üzrә İsveç 
Dövlәt Katibliyi (SECO) vә Dünya Bankı ilә әmәkdaşlıq edir, lakin bir çox mәsәlәlәr 
hәlә dә hәll edilmәlidir. 
 
Son illәr әrzindә qeyri-bank maliyyә sektoru inkişaf etmişdir, lakin onun maliyyә 
vasitәçiliyi çox mәhduddur. Sığorta sektorunun aktivlәri ÜDM-in 1 faizini tәşkil edir. 
Sığortaçıların verdiyi ümumi sığorta mükafatları 2012-ci ildә 61 faiz artaraq ÜDM-in 
0,63 faizini tәşkil etmişdir. Bunun da içәrisindә әsas yeri qeyri-hәyat sığortası tutur 
(90 faiz). Son dövrlәr hökumәt bu sahәyә icbari sığorta tәtbiq etmәklә dәstәk 
göstәrmişdir. İcbari sığorta sisteminin stabillәşdirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi 
mәqsәdilә, elәcә dә qanunla müәyyәn edilmiş vәzifәlәrin hәyata keçirilmәsi 
mәqsәdilә 2011-ci ilin noyabr ayında hakimiyyәt strukturları İcbari Sığorta Bürosunu 
yaratmışdır. Bu islahatların sığorta bazarının ölçüsünü genişlәndirmәsi vә müәyyәn 
vaxt әrzindә yerli kapital bazarında aktivlәri artırması gözlәnilir. Müsbәt inkişaf xarici 
marağı hazırda iki böyük vә bir neçә kiçik xarici sığortaçıların iştirak etdiyi sığorta 
bazarına cәlb etmişdir.  
 
Qeyri-bank maliyyә sektorunun digәr seqmentlәri hәtta daha aşağı sәviyyәdә inkişaf 
etmişdir. Ölkәdә özәl pensiya fondları fәaliyyәt göstәrmir vә lizinq sektoru hәm 
bazara daxil olma, hәm dә nizamlayıcı çәrçivә baxımından öz inkişafının lap ilkin 
mәrhәlәsindәdir. Kommersiya özәl aktiv sektoru hәlә dә yaradılma mәrhәlәsindәdir 
vә bu günә qәdәr ölkәyә mühüm beynәlxalq özәl aktiv fondlarının marağı cәlb 
olunmamışdır.  
 
Azәrbaycanda kapital bazarı yeni yaranma mәrhәlәsindәdir. Bakı Fond Birjasının 
dövriyyәsi 2012-ci ildә 7% artaraq 9 milyard AZN (ÜDM-in 17%-i) tәşkil etmişdir. 
Fәaliyyәtin böyük әksәriyyәtinin hökumәt istiqrazları seqmentindә (90%) cәmlәşdiyi 
halda, bir il әvvәl korporativ seqmentin dövriyyәsi demәk olar ki, yarıbayarı 
azalmışdır. İlkin korporativ istiqraz bazarında 81, ilkin sәhm yerdәyişmәlәrindә isә 
548 sövdәlәşmә olmuşdur. Ümumi korporativ borc vә aktiv kapitalı 2012-ci ildә 550 
mln. AZN vә yaxud ÜDM-in 1 %-i qәdәr artmışdır. Qiymәtli kağızlar bazarı üçün 
әsas institusional vә qanunverici çәrçivәnin 2000-ci ilin әvvәllәrindәn etibarәn 
olmasına baxmayaraq, özәl sektordan kapitalın sәfәrbәr edilmәsinә az tәlәbat var vә 
bu sahәdә hәlә dә az iş görülür.  
 
Fithc, Moody’s, Standard& Poor's kimi tәşkilatların hesabatlarında Azәrbaycana 
müvafiq olaraq әn aşağı investisiya dәrәcәlәri verilmişdir: BBB-, Baa3 and BBB-. 
 
4.2. Digәr beynәlxalq maliyyә institutları (BMİ) ilә әmәkdaşlıq vә çoxtәrәfli 
inkişaf banklarının maliyyәlәşmәsı 
 
Bank siyasi dialoqun effektivliyinin artırılması mәqsәdilә Dünya Bankı, Beynәlxalq 
Maliyyә Korporasiyası vә Asiya İnkişaf Bankı ilә әlaqәlәrini önә çәkәrәk bu 
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qurumlarla fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәyә davam edәcәk. Bank hәmçinin Avropa 
İnvestisiya Bankı vә İslam İnkişaf Bankı ilә әmәkdaşlığı genişlәndirmәk üçün 
imkanlar axtaracaq. 
 
Әmәkdaşlıq üçün uyğun sahәlәr müәyyәnlәşdirmәk mәsәlәsindә Bank keçid 
elementlәri vә sistemli dәyişikliklәrlә nәticәlәrin yüksәldilmәsinә, elәcә dә 
maliyyәlәşmәnin tәmin edilmәsinә töhfә verәcәk. Bank xüsusilә dә infrastruktur kimi 
sektorlarda siyasi dialoq elementlәri üzrә BMİ-lәr arasında konsensusun yaradılması 
işindә tәşәbbüsü әlә almağa cәhd göstәrәcәk. 
 
Yol sahәsi üzrә ictimai-özәl әmәkdaşlığın vә digәr özәl sektorun yol sahәsinә cәlb 
edilmәsi mәsәlәlәri üzrә Asiya İnkişaf Bankı ilә siyasi dialoqu yaxın şәkildә 
әlaqәlәndirmәk mühüm xarakter daşıyacaq, bu zaman qanunvericiliyә dәyişikliklәr 
edilmәsinә ehtiyac yaranacaq. 
 
Maliyyә sektorunda AYİB-in Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasını (BMK) da cәlb 
etmәsi ilә bu iki institut tәrәfdaş investorlar kimi әsas sәlahiyyәtlәrini vә bacarıqlarını 
genişlәndirmәk mәqsәdilә birgә işlәyә bilәrlәr. AYİB hәmçinin birgә maliyyәlәşdirmә 
hesabına özәl sektora dәstәk göstәrmәk imkanlarının müәyyәn olunmasında BMK ilә 
işlәmәyә davam edәcәk. 
 
Asiya İnkişaf Bankı 
 
Asiya İnkişaf Bankı enerji, su tәchizatı vә kanalizasiya, yol kimi amillәrin daxil 
olduğu regional infrastrukturun inkişafını prioritet mәsәlә kimi qarşıya qoymuşdur. 
AİB özünün 2014-2018-ci illәr üçün ölkәnin strategiyası proqramı üzәrindә işlәyir vә 
Bankın regionlar üzrә yerli banklarla birgә mikro, kiçik vә orta ölçülü müәssisәlәrin 
kredit xәtlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi mәsәlәsini dә bu proqrama daxil etmәsi 
gözlәnilir. Növbәti Strategiya mәrhәlәsindә AİB-lә әmәkdaşlığın aşağıdakı sahәlәr 
üzrә hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulur: a) AYİB-in regional yol proqramının hәyata 
keçirilmәsinin davam etdirilmәsi; bu proqram AİB tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәklә 
әsas yol dәhlizlәrini әlaqәlәndirәcәk. AYİB vә AİB-in kreditlәşmә şәrtlәri hazırda 
әlaqәlәndirilib vә uzlaşdırılıb. b) Maliyyә vasitәçiliyi sәviyyәlәrini tәkmillәşdirmәk 
mәqsәdi ilә AYİB vә AİB eyni tәrәfdaş institutları maliyyәlәşdirәcәk. c) strategiya 
mәrhәlәsindә Bәlәdiyyә vә Ekoloji İnfrastruktur (BEİ) vә enerji sektorlarında 
әmәkdaşlıq etmәk üçün imkanlar ola bilәr. 
 
2001-ci ildәn 2012-ci ilә qәdәr Azәrbaycan aşağıdakı sektorlarda aparılacaq ictimai 
sektor layihәlәri vә qeyri-suveren әmәliyyatlar üçün cәmi 1,49 milyard ABŞ dolları 
dәyәrindә olan 19 kredit vә qrant qәbul etmişdir: nәqliyyat (50,8%), su tәchizatı vә 
kanalizasiya (27.2%), enerji (12,6%), maliyyә (7,8%) vә kәnd tәsәrrüfatı (1,5%). 
Layihәlәr ictimai sektora (1,347 milyard ABŞ dolları) vә özәl sektora (143 milyon 
ABŞ dolları) dәstәk göstәrir. On kredit 2012-ci il әrzindә bağlanmışdır. Asiya İnkişaf 
Bankı, hәmçinin bazardakı bәrabәrsizliyi aradan qaldırmaq üçün ticarәtә dәstәk 
vermәk çәrçivәsindә kredit vә zaminliklә tәmin etmәklә yerli banklara özünün ticarәt 
maliyyә proqramı vasitәsilә yardım göstәrdi. AİB 2001-ci ildәn 2012-ci ilә qәdәr 13 
layihә üzrә texniki mәslәhәt dәstәyi vә 14 layihә üzrә texniki hazırlıq dәstәyinin 
göstәrilmәsinin maliyyәlәşdirilmәsinә 14,3 milyon ABŞ dolları dәyәrindә qrant 
ayırmışdır. 
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Beynәlxalq Valyuta Fondu (BVF) 
 
Azәrbaycan 1995 vә 2005-ci illәr әrzindә bir neçә mәsәlә ilә bağlı öz iqtisadi 
proqramlarına dәstәk göstәrmәk üçün Fonddan borc almışdır. 2005-ci ilin sonundan 
etibarәn BVF ilә әlaqәlәr dövlәtin iqtisadi siyasәtinin işlәnib hazırlanması vә hәyata 
keçirilmәsini tәkmillәşdirmәsi mәqsәdilә ölkәnin potensialının artırılması üçün 
texniki dәstәk göstәrmәk, iqtisadi vә maliyyә göstәricilәrini tәyin etmәk vә iqtisadi 
maliyyә siyasәtlәrini müzakirә etmәk üçün illik Konsultasiyanın IV Maddәsinә uyğun 
olaraq standart müşahidә ilә nәticәlәnir.  
 
2013-cü il üzrә Konsultasiyanın IV Maddәsi BVF-nin İdarә Heyәti tәrәfindәn may 
ayının 3-dә qәbul edilmişdir. İcraçı Direktorlar Azәrbaycanın xarici qeyri-stabilliklәrә 
qarşı güclü buferinin olduğunu qeyd etmәklә yanaşı, hakimiyyәt strukturlarını iqtisadi 
siyasәt kursunu qaydaya salmağa vә makroiqtisadi siyasәt çәrçivәsini güclәndirmәyә, 
risklәri azaltmağa vә uzunmüddәtli ekspansionizm siyasәtindәn makroiqtisadi 
stabilliyә keçmәyә hәvәslәndirmişdir. Direktorlar hәmçinin qeyd etmişlәr ki, 
dünyadakı әn yaxşı tәcrübәlәrә uyğun olaraq nizamlı bank kapitallaşdırılması 
prosesini, nәzarәtedici tәminatların güclәndirilmәsini vә daha böyük bank üçün 
dayanıqlı biznes modelinin işlәnib hazırlanmasını tәmin etmәk maliyyә sektorunun 
stabilliyini qorumaq baxımından mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. 
 
Son 3 il әrzindә BVF-nin Azәrbaycanda texniki yardım fәaliyyәtlәri pul-kredit vә 
mübadilә kursu siyasәti, Çirkli Pulların Yuyulması/Terrorçuluğun 
Maliyyәlәşdirilmәsinә Qarşı Mübarizә qanunvericiliyi, büdcәnin vә borcun idarә 
edilmәsi, pensiya islahatları, bank nәzarәti vә makro-statistika kimi mәsәlәlәrә 
istiqamәtlәnmişdir. Yüksәk dövlәt rәsmilәri, hәmçinin BVF İnstitutunda makro-
maliyyә analizi vә pul-kredit siyasәtinin aparılması üzrә keçirilәn treninqlәrdәn dә 
faydalanmışdır.  
 
Dünya Bankı 
 
Azәrbaycanda Dünya Bankının maliyyәlәşmәsi tarixәn iki әsas sahә üzrә tәmin 
edilmişdir: Nәqliyyat (48 faiz) vә su vә kanalizasiya (22 faiz). Әsaslı maliyyәlәşmә ilә 
tәmin edilmiş digәr sahәlәr, kәnd tәsәrrüfatı vә regionların inkişafı (9 faiz); dövlәt 
qulluğu vә qanun; sosial inkişaf vә sosial müdafiә (5 faiz); enerji vә dağ-mәdәn 
sәnayesi (3%).  
 
Dünya Bankının Proqramı Dövlәt Tәrәfdaşlıq Strategiyası FY11-14-lә hәyata keçirilir 
vә idarәetmәnin korrupsiya ilә kәsişәrәk onu azaltması fonunda rәqabәtә davamlı 
qeyri-neft iqtisadiyyatının yaradılması vә sosial vә bәlәdiyyә xidmәtlәrinin 
sәviyyәsinin yüksәldilmәsi mәqsәdini daşıyır. FY11-14 CPS İnkişaf Hesabatı (CPS 
PR) CPS strateji prioritetlәrin uyğunluğunu qiymәtlәndirir vә FY13-14 üçün Dünya 
Bankı Qrupunun proqramını tәmizlәyir. İnkişaf Hesabatı Hökumәtin strateji baxışının 
iqtisadiyyatın diversifikasiyası vә xidmәtlәrin göstәrilmәsinә yönәldiyini, elәcә dә 
yaxşı idarәetmәyә köklәndiyini tәsdiq edir.  
 
Dünya Bankına mәxsus Kapital Banklarının Modernlәşdirilmәsi Proqramının 
Azәrbaycanda kapital bazarlarının inkişafında mühüm rol oynaması gözlәnilir. Bankın 
yönәldiyi 3 istiqamәt bunlardır: (i) infrastrukturun müasirlәşdirilmәsi, (ii) treninqlәrin 
keçirilmәsi vә (iii) qiymәtli kağızların buraxılması üçün qanunvericiliyin 
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tәkmillәşdirilmәsi. Bu proqram Azәrbaycanda kapital bazarlarının artırılmasına 
istiqamәtlәnmiş dövlәt proqramı ilә uyğunluq tәşkil edir.  
 
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası (BMK) 
 
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası 69 layihә üzrә 409 milyon ABŞ dolları dәyәrindә 
sәrmayә qoymuş vә digәr kreditorlardan 73 milyon ABŞ dolları dәyәrindә kredit 
sәfәrbәr etmişdir. BMK-nın öhdәliklәrinin hәr şeydәn әvvәl lizinq, kiçik vә orta 
müәssisәlәr, ticarәtin vә mәnzillәrin maliyyәlәşdirilmәsi üzrә olmasına baxmayaraq, 
BMK hәmçinin neft vә qaz, içki, mehmanxana vә pәrakәndә satış sektorlarına da 
sәrmayә qoymuşdur. BMK maliyyә sektorunda risklәrin idarә olunması, korporativ 
idarәetmә, investisiya mühiti kimi sahәlәrdә (sahibkarlığın qeydiyyatdan keçmәsi 
üçün bir pәncәrә sistemi; Biznes İcazәlәri vә Lisenziyaları Portalı; Azәrbaycanda 
kiçik vә orta müәssisәlәr üçün onlayn portal; layihә yoxlamaları haqqında qanun) özәl 
sektorun inkişafına yönәldilmiş tövsiyә xarakterli layihәlәri hәyata keçirib. 
 
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Fondu (ARDNF), Azәrbaycanın suveren 
ehtiyatlar fondu BMK-nın Aktivlәrin İdarәetmә Şirkәti tәrәfindәn idarә olunan 
fondlara 350 milyon ABŞ dolları hәcmindә vәsait ayırmışdır. Bunun 200 milyon ABŞ 
dolları BMK ilә birlikdә yeni yaranan bazarlarda infrastruktur layihәlәrinә sәrmayә 
qoyan BMK Qlobal İnfrastruktur Fonduna, 50 milyon ABŞ dolları iqlim 
mәsәlәlәrinin effektiv hәlli vә bәrpa olunan enerji mәsәlәlәrinә hәsr olunmuş 
layihәlәrin vә fondların stimullaşdırılması üçün yaradılmış BMK-nın Katalizator 
Fonduna, 100 milyon ABŞ dolları isә BMK ilә birlikdә Afrika, Latın Amerikası vә 
Karib bölgәsindә kapital şәkilli layihәlәrә sәrmayә qoyan BMK Afrika, Latın 
Amerikası vә Karib Fonduna ayrılmışdır. .  
 
ABŞ Beynәlxalq İnkişaf Agentliyi 
 
ABŞ Beynәlxalq İnkişaf Agentliyinin Azәrbaycanda İqtisadi İnkişaf Proqramı qeyri-
neft iqtisadiyyatına yönәlmişdir vә bir sıra sahәlәrdә AYİB-in mәqsәdlәri ilә qismәn 
üst-üstә düşür. Azәrbaycanın kәnd tәsәrrüfatı sektorunda hәdәflәnәn dәyәr zәncirini 
tәkmillәşdirmәk, daha şәffaf, liberallaşdırılmış ticarәt mühiti yaratmaq, yerli 
sahibkarlığı inkişaf etdirmәk mәqsәdilә Azәrbaycanın Rәqabәt Qabiliyyәti vә Ticarәt 
layihәsi işlәnib hazırlanmışdır. ABŞ Beynәlxalq İnkişaf Agentliyi xüsusilә dә kәnd 
tәsәrrüfatı sektoruna vә kiçik vә orta müәssisәlәrә kredit verilmәsinә yardım 
göstәrmәk üçün AYİB-in 3 tәrәfdaş bankına da dәstәk verir. 
 
KfW 
 
KfW bankı Azәrbaycanda 1995-ci ildәn etibarәn fәaliyyәt göstәrir. Bugünә qәdәr 
ümumi portfel hәcmi aşağıda göstәrilәn sahәlәr üzrә 594 milyon Avro tәşkil edir: 
Bәlәdiyyә infrastrukturu (50%), enerji vә nәqliyyat (34%), maliyyә sektoru (14%) vә 
tәbii resursların qorunması vә idarә olunması (11%). Maliyyә sektorunda KfW kiçik 
vә orta ölçülü müәssisәlәrin yenidәn maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir, yerli 
banklara mikro, kiçik vә orta müәssisәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi üçün vәsait ayırmaqla 
Әmanәtlәrin Sığortalanması Fondunun yaradılmasına çalışır. Kәnd tәsәrrüfatının 
tәşviqindә KfW çox aktivdir, bu sahәyә Bank 85 milyon Avro sәrmayә yatırmışdır. 
KfW Azәrbaycanın İmişli, Gәncә, Şәki kimi regionlarında su sistemlәrinin 
reabilitasiyasını da maliyyәlәşdirir. 
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İsveçrәnin İqtisadi Mәsәlәlәr üzrә Dövlәt Katibliyi (SECO) 
 
İsveçin Azәrbaycan Respublikasına rәsmi inkişaf yardımı 2013-2016-cı illәrdә 
tәxminәn 29 milyon İsveç frankı tәşkil edәcәk. Yeni İsveç Әmәkdaşlıq Strategiyası 
bir neçә İsveç dövlәt tәşkilatının öz әsas sәriştәsi daxilindә töhfәsini verdiyi üç birinci 
növbәli sahә müәyyәn etmişdir. 
 
İsveçrә İqtisadi İnkişaf vә Mәşğulluq sahәsi daxilindә әsas diqqәtini biznes mühitinin 
tәkmillәşdirilmәsinә, daha güclü maliyyә sektorunun yaradılmasına yönәldәcәk vә 
sahibkarlıq bacarıqlarının zәnginlәşdirilmәsini dәstәklәyәcәk. İdarәçilik vә İctimai 
Xidmәtlәr sahәsindә İsveçrә yüksәk keyfiyyәtli ictimai xidmәtlәri tәbliğ etmәk üçün 
kommunal xidmәtlәr üzrә şirkәtlәrin mәrkәzlәşmiş fәaliyyәtini lәğv etmәk vә 
idarәçilik imkanlarını artırmaq üçün yardım göstәrәcәk, o cümlәdәn fiziki 
infrastrukturun tikilmәsinә öz töhfәsini verәcәk. Bundan әlavә, İsveç yardımı diqqәti 
ictimai maliyyә rәhbәrliyi vә iqtisadi siyasәtlәri güclәndirmәyә yönәldәcәk. 
Münaqişәnin dәyişdirilmәsi sahәsindә görülәn işlәri artırmaq mәqsәdilә yaradılmış 
İnsanların Tәhlükәsizliyi vә Mühafizәsi bölmәsindә yüksәk sәviyyәli diplomatik 
tәşәbbüslәr yerli sәviyyәdә sülhün tәmini tәsbitlәri ilә birlәşdirilәcәk. 
 
2001-ci ildәn bu günә qәdәr İsveçrә hökumәti Azәrbaycan Respublikası ilә ikitәrәfli 
inkişaf vә әmәkdaşlıq proqramına 85 milyon İsveç frankından çox sәrmayә 
qoymuşdur. Bu vәsaitlәr Dünya Bankının, BMK, KfW, BİF vә digәr BMT tәrәfindәn 
idarә edilәn kәnd sahәlәrinin inkişafı, makroiqtisadi siyasәtin dәstәyi vә qeyri-neft 
özәl sektorun inkişafı sahәlәrindә müdaxilә vә layihәlәrә yönәldilmiş geri ödәnmәyәn 
qrantlar kimi verilmişdir. 
 
4.3. Avropa İttifaqı ilә әmәkdaşlıq 
 
Avropa İttifaqı әsas diqqәti enerji, hüquqşünaslıq, kәnd tәsәrrüfatı vә kәnd yerlәrinin 
inkişafına yönәlmiş dörd büdcә dәstәyi әmәliyyatı ilә Azәrbaycan hökumәtinә texniki 
yardım göstәrmişdir. Texniki yardım vә tvinninq layihәlәri Aİ standartlarına vә 
qabaqcıl tәcrübәlәrә yaxınlaşma ilә әlaqәdar bir çox digәr sektorlara diqqәt yönәldir. 
Qonşuluğa İnvestisiya Siyasәti vasitәsilә Avropa Komissiyası AYİB-in Regional 
Yolların Reabilitasiyası Proqramı ilә әlaqәdar işlәrin hәyata keçirilmәsi vә tövsiyә 
xarakterli işlәrin görülmәsi mәqsәdilә qrant ayırmışdır, hәmçinin o, Azәrbaycan 
әrazisindә Kiçik Biznesә Dәstәk (KBD) fәaliyyәtlәrinә yardım göstәrәn әsas 
donorlardan biridir.  
 
Yeni 2014-2017-ci illәrdә Aİ-nin çox-maliyyәli çәrçivә daxilindә әsas diqqәt verilәn 
mәsәlәlәrdәn biri kәnd әrazilәrinin inkişafıdır. AYİB bu sahәdә öz proqramının, 
xüsusilә dә Azәrbaycanda regionların vә kәndlәrin inkişafı üzrә olan yerli 
tәşәbbüslәrin tәşviq edilmәsini nәzәrdә tutan proqramının hәyata keçirilmәsi üçün 
AİB vә digәr inkişaf tәrәfdaşları ilә әmәkdaşlıq etmәyә çalışmalıdır. 2011-2013-cü 
illәr üçün AB İkitәrәfli Tәyinatı 122.5 milyon Avro tәşkil etmişdir ki, yardımın 
әksәriyyәti Dövlәt tәşkilatları, Avropa Qonşuluq vә Tәrәfdaşlıq Vasitәsi (AQTV) 
vasitәsilә hәyata keçirilmişdir. 
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AİB 
 
2013-cü ilin avqust ayında Avropa İnvestisiya Bankı Azәrbaycan hökumәti ilә 
investisiya fәaliyyәtlәrinin başlanılması üzrә Çәrçivә Müqavilәsi imzaladı. AİB 
“Azәrenerji”nin AYİB-in ayırdığı kreditlәr hesabına reabilitasiya olunmuş “Azdres” 
istilik elektrik stansiyasından AYİB-AİB Çoxtәrәfli Karbon Kreditlәri Fondu (ÇKKF) 
vasitәsilә karbon kreditlәri almaqla AYİB vasitәsilә enerji sektoruna aid olan 
layihәlәrdәn birindә iştiraka cәlb olunmuşdur. 
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ӘLAVӘ 1 - SİYASİ QİYMӘTLӘNDİRMӘ 
 
Azәrbaycan Bankın tәsis edilmәsi haqqında Sazişin 1-ci Maddәsindә nәzәrdә tutulan 
çoxpartiyalı demokratiya, plüralizm vә bazar iqtisadiyyatı prinsiplәrinә tәrәfdar çıxır. 
Bu prinsiplәrin daha davamlı şәkildә tәtbiq olunması siyasi mәsuliyyәtliliyi artıra, 
qanunun aliliyini güclәndirә vә ölkәnin digәr problemlәrini hәll etmәsinә yardım edә 
bilәr. 
 
Strategiya dövründә ölkәnin siyasi sistemi xüsusi diqqәtin prezidentlik üzәrindә 
cәmlәşdirilmәsi ilә mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә fәaliyyәt göstәrmәyә davam etdi. 
Müxalifәt partiyaları da daxil olmaqla ölkәdә çoxlu siyasi partiyalar vardır vә ölkә 
mükәmmәl siyasi plüralizm formalaşdırma cәhdlәrini davam etdirir. Mәhkәmә vә 
qanunverici hakimiyyәt güclü icraedici hakimiyyәti kifayәt qәdәr balanslaşdıra bilmir. 
Hakimiyyәt strukturları tәrәfindәn dә qәbul olunduğu kimi, korrupsiya ciddi problem 
olaraq qalır vә korrupsiya ilә mübarizә onlar üçün әsas mәsәlә olaraq qalır. 
 
ATӘT-in beynәlxalq müşahidәçilәrinә görә, 2010-cu ildә keçirilmiş son parlament 
seçkilәri sakit mühitdә vә müxalifәt partiyalarının iştirakı ilә tәşkil olunsa da ATӘT-
in demokratik seçkilәrlә bağlı bir sıra standartlarına cavab vermәmişdir. Növbәti 
Prezident seçkilәri 2013-cü ilin oktyabr ayında keçirilәcәk vә ATӘT-in Demokratik 
qurumlar vә insan hüquqları idarәsinin müşahidә missiyası tәrәfindәn müşahidә 
olunacaq. 
 
Ermәnistanla olan Dağlıq Qarabağ münaqişәsi Fransa, Rusiya vә Amerika Birlәşmiş 
Ştatlarının hәmsәdri olduğu ATӘT-in Minsk Qrupu tәrәfindәn beynәlxalq vasitәçilik 
sәylәrinә baxmayaraq hәlә dә hәll olunmamışdır. 
 
BMT-nin, ATӘT-in vә Avropa Şurasının üzvü olan Azәrbaycan ona verilmiş bir sıra 
öhdәliklәrә әmәl etmәyi öz üzәrinә götürmüşdür. Ölkәnin bu öhdәliklәrә әmәl etmәsi 
müvafiq qurumlar tәrәfindәn sistematik şәkildә müşahidә olunur vә 
qiymәtlәndirmәnin әsasını tәşkil edәn inkişaf vә seçki müşahidәçiliyi hesabatlarında 
dәrc olunur. Azәrbaycan qanunlarının Avropa Şurası standartları ilә uyğunluq 
sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi üçün Demokratiya üzrә Avropa Komissiyasının 
Qanunla (Venesiya Komissiyası) apardığı hüquqi yoxlamalardan istifadә olunmuşdur. 
 
Azәrbaycanın Avropa Şurasında üzvlüyü Avropa Qonşuluq Siyasәti üzrә Tәdbirlәr 
Planı ilә ölkә üzәrinә qoyulmuş öhdәliklәr Azәrbaycanı Avropa demokratik 
dәyәrlәrinә olan öhdәliklәrini nümayiş etdirmәyә imkan yaradan platforma ilә tәmin 
edir vә ölkәnin hüquqi çәrçivәsini Avropa standartları ilә uzlaşdırır. 2013-cü il, 20 
mart tarixindә dәrc edilmiş sonuncu AQS inkişaf hesabatında bildirilirdi ki, “keçmişә 
nisbәtәn inkişafın әldә olunmasına baxmayaraq, Azәrbaycanın mәhkәmә sisteminin 
müstәqilliyi, insan haqları vә fundamental azadlıqlar,seçki proseslәri dә daxil olmaqla 
demokratiya ilә bağlı öhdәliklәri tәmin etmәk üçün cәhdlәrini davam etdirmәsinә 
ehtiyac var”.4 

                                                 
4 İnkişaf ünsürlәri “İnsan Hüquqları üzrә Tәdbirlәr Planı, davamlı mәhkәmә islahatı vә dağıntı vә 
mәcburi köçürmә probleminә ünvanlanan bir sıra tәdbirlәrin icrasına başlanması” kimi 
müәyyәnlәşdirilmişdir, AQS Ölkәlәrinin Әldә Olunmuş Nәticәlәr Barәdә 2012-ci il Hesabatı – 
Azәrbaycan, Brüssel, 20 mart 2013-cü il, Memorandum, Avropa Komissiyası, sәh. 4 
4AQS Ölkәlәrinin Әldә Olunmuş Nәticәlәr Barәdә 2012-ci il Hesabatı – Azәrbaycan, Brüssel, 20 mart, 
2013-cü il, Memorandum, Avropa Komissiyası, sәh.1 
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Bununla yanaşı, digәr müşahidәlәr mülki vә siyasi hüquqlar sahәsindә beynәlxalq 
müqavilәlәrlә götürülmüş öhdәliklәrin davamlı olaraq hәyata keçirilmәsi, mәhkәmә 
hakimiyyәtinin müstәqilliyi, diffamasiyanın dekriminallaşdırılması, fikir azadlığı, 
toplaşmaq azadlığı kimi sahәlәrin inkişaf etdirilmәsinә ehtiyac duyulduğunu 
bildirmişlәr. 
 
Nümayәndәli vә mәsul hökumәt 
 
Azad, әdalәtli vә rәqabәtli seçkilәr 
 
Konstitusiya universal sәsvermә hüququ ilә hökumәtin demokratikliyini tәmin edir. 
Ümumi seçkilәr müntәzәm olaraq keçirilir. 
 
Azәrbaycanın 1991-ci ildә müstәqillik әldә etmәsindәn indiyә qәdәr beynәlxalq 
müşahidәçi missiyalar Avropa İnsan Haqları Mәhkәmәsinin 2005-ci ildә keçirilmiş 
parlament seçkilәri üzrә 35 işdәn 7 iş barәdә verdiyi qәrarlarla da tәsdiq olunduğu 
kimi ölkәnin seçki proseslәrindә qüsurlar aşkarlamışlar. 2010-cu ildә keçirilәn 
parlament sәs vermәsi ilә bağlı qaldırılan mәsәlәlәr hәlә dә mәhkәmәdәdir. 
Mәhkәmәnin mühakimәsinә verilmiş qüsurlar seçki komissiyasının tәşkili, 
namizәdlәrin qeydiyyatdan keçmәsi vә şikayәt vә müraciәt prosedurları ilә bağlı 
olmuşdur.5 
 
2010-cu ildә keçirilmiş Parlament seçkilәri ATӘT-in Demokratik qurumlar vә insan 
hüquqları üzrә idarәsi tәrәfindәn müşahidә edilmişdir. ATӘT-in Demokratik qurumlar 
vә insan hüquqları üzrә idarәsinin Seçki Müşahidәsi Missiyasının son hesabatına 
әsasәn, seçkilәr bütün müxalifәt partiyalarının iştirak etmәsi vә sakit atmosferdә 
keçirilmәsi ilә xarakterizә edilsә dә, “bu seçkilәrin keçirilmәsi ümumilikdә ölkәnin 
demokratik inkişafında mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn nәticәlәrin әldә olunması 
baxımından kifayәt etmirdi” vә “Ümumilikdә bu seçkilәr Azәrbaycanın yerli 
qanunvericiliyinin mühüm elementlәri vә ATӘT-in verdiyi bir sıra öhdәliklәrin 
tәlәblәrinә cavab vermirdi”.6 
 
Azәrbaycanda Parlament seçkilәri majoritar sistem әsasında keçirilirdi, Milli Mәclis 
üzvlәri 5 illik dövr üçün 125 tәk mandatlı seçki dairәlәri üzrә seçilirdi. Seçkilәr üçün 
әsas qanunvericilik Konstitusiyadan vә Seçki Mәcәllәsindәn (sonuncu dәfә 2010-cu 
ildә dәyişikliklәr edilmişdir) ibarәtdir. Bu istiqamәtdә hüquqi çәrçivәyә hәmçinin, 
Sәrbәst Toplaşmaq haqqında Qanun (2008), Radio vә Televiziya Yayımları haqqında 
Qanun, Mülki Mәcәllә, elәcә dә Cinayәt Mәcәllәsinin vә İnzibati Xәtalar 
Mәcәllәsinin uyğun maddәlәri daxildir7.  
 
Qәbul edilmәsindәn bu vaxta qәdәr Seçki Mәcәllәsinә bir neçә dәfә dәyişikliklәr 
edilmişdir. Seçki Mәcәllәsinә 2010-cu ilin iyun ayında edilmiş son dәyişikliklәrlә 
rәsmi kampaniya müddәti qısaldılmış, belәliklә dә namizәdlәrin tәşviqat üçün 

                                                 
5 Azәrbaycan tәrәfindәn öhdәliklәrin vә tәәhhüdlәrin yerinә yetirilmәsi, Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasının Qәtnamәsi 1917 (2013), sәh.2 
6ATӘT/DTİHB/SMM 2010-cu il Parlament Seçkilәri, Yekun Hesabat, sәh.2 
7Beynәlxalq Seçkilәri Müşahidә Missiyası, Azәrbaycan Respublikası – Prezident Seçkilәri, 9 oktyabr 
2013-cü il, İlkin aşkar edilmiş faktlar vә nәticәlәr, sәh.1. 



35 
 

imkanları mәhdudlaşdırılmışdır8. Bu dәyişikliklәr Venesiya Komissiyasının bәzi 
tövsiyәlәri ilә uyğunluq tәşkil etsә dә, Komissiyanın seçki kampaniyalarının tәşkili ilә 
bağlı tövsiyәlәri ilә uzlaşmır. Azәrbaycanda geniş KİV olsa da, ATӘT/DTHİB 
Beynәlxalq Seçkilәri Müşahidә Missiyası vә ATӘT PA tәrәfindәn müәyyәn edildiyi 
kimi, seçicilәrin alternativ görüşlәrә dair mәlumat alması mәhdudlaşır9.    
 
Güc bölgüsü, effektiv yoxlama vә balans 
 
Konstitusiyaya әsasәn, Azәrbaycan Respublikasında prezidentli idarәetmә forması 
qüvvәdәdir vә prezident qanunverici vә mәhkәmә hakimiyyәti üzәrindә әsaslı tәsir 
qüvvәsinә malikdir. 
 
Prezident İlham Әliyev 2003-cü ilin oktyabr ayından hakimiyyәtdәdir. Hakimiyyәtә 
gәldikdәn bәri Prezident Әliyev öz siyasi hakimiyyәtini әsaslı şәkildә 
möhkәmlәndirmişdir. 2008-ci ildә o, ikinci dәfә beş illik müddәtә prezident 
seçilmişdir vә 2013-cü ilin oktyabr ayında keçirilәcәk növbәti prezident seçkilәrindә 
namizәdliyini irәli sürәcәk. 2008-ci ildә keçirilmiş seçkilәr ATӘT-in bütün 
tövsiyәlәrinә cavab vermәdi, lakin demokratik seçkilәrin keçirilmәsi üzrә beynәlxalq 
standartlara cavab verilmәsi istiqamәtindә әhәmiyyәtli irәlilәyişlәrә nail olunmuşdu. 
Seçkilәr dinc şәraitdә keçirildi, lakin sağlam rәqabәt yox idi vә parlaq siyasi 
müzakirәlәr tәşkil olunmadı. Çatışmazlıqlara baxmayaraq, AŞPA-nın xüsusi komitәsi 
bildirdi ki, seçkilәr ölkә seçicilәrinin arzu vә istәklәrini әks etdirir. 
 
Qanunverici hakimiyyәt Milli Mәclisә mәxsusdur. MM beş il üzrә 125 üzvdәn ibarәt 
olan bir palatalı qurumdur. Prezidentin Yeni Azәrbaycan Partiyası (YAP) 
qanunvericilikdә vә siyasi sistemdә hakim mövqe tutur. Parlament siyasi 
müzakirәlәrin tәşkil olunması baxımından forum vә güclü icraedici hakimiyyәti 
balanslaşdıra bilәcәk bir qurum kimi inkişaf edir . 
 
Seçkili rәsmilәr tәrәfindәn idarә olunan effektiv hakimiyyәt 
 
Azәrbaycanın seçkili rәsmilәrinin heç bir mәhdudiyyәt olmadan idarә etmәk üçün 
effektiv güclәri var. Silahlı qüvvәlәr mülki nәzarәt altındadır vә ölkәnin siyasi 
qәrarlar qәbul etmә prosesindә hәlledici rol oynamır.Ölkәdә böyük sahibkarların 
әhәmiyyәtli rol oynamasına baxmayaraq, onların seçkili rәsmilәrә tәsir göstәrә 
bilәcәk dәrәcәdә çoxlu güclәri yoxdur.  
 
Vәtәndaş cәmiyyәti, informasiya vasitәlәri vә iştirak 
 
Vәtәndaş Cәmiyyәtinin miqyası vә müstәqilliyi  
 
Azәrbaycanda Vәtәndaş Cәmiyyәti Tәşkilatı sektoru qeydiyyatdan keçmiş vә 
fәaliyyәt göstәrәn 3000 QHT ilә tәmsil olunur. Vәtәndaş cәmiyyәti tәşkilatlarının 
böyük әksәriyyәti xarici sәfirliklәr tәrәfindәn tәmin olunan qrantlar da daxil olmaqla, 
beynәlxalq donorların maliyyәlәşdirmәsindәn asılıdır.  
 

                                                 
8Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, 10/10/2013/Seçkilәri müşahidә, Azәrbaycanda Prezident 
seçkilәri: AŞPA vә AP nümayәndәlәrinin birgә bәyanatı. 
9ATӘT/DTİHB/SMM 2010-cu il Parlament Seçkilәri, Yekun Hesabat, sәh.2 
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Sonuncu Universal Dövri İcmal - 2013 dövründә vәtәndaş cәmiyyәti qrupları ölkәdә 
fәallar üçün çәtin mühitin olduğu barәdә narahatlıqlarını ifadә etdilәr. 2013-cü ilin 
fevralında Parlament QHT-lәr haqqında Qanun, Qrantlar haqqında Qanun vә İnzibati 
Xәtalar Mәcәllәsi dә daxil olmaqla yerli vә beynәlxalq vәtәndaş cәmiyyәti 
tәşkilatlarının fәaliyyәtinin tәnzimlәndiyi qanunlara edilmiş dәyişikliklәri qәbul etdi. 
Dәyişikliklәr vәtәndaş cәmiyyәti tәşkilatlarından onların benefisiarlarının kim olması 
barәdә mәlumatları açıqlamağı tәlәb edir. Vәtәndaş cәmiyyәti tәşkilatları üçün 
narahatlıq doğuran mәsәlә 200 AZN-dәn artıq miqdarda vәsait vermәk istәyәn 
donorlarla müqavilә bağlanmasının tәlәb olunduğu dәyişikliklәrin qәbul edilmәsidir, 
bu dәyişikliklәrlә hәmçinin kimliyini anonim saxlamaq istәyәn donorların nağd vәsait 
şәklindә yardım vermәk imkanları mәhdudlaşır. Yerli vә beynәlxalq QHT-lәrin 
qeydiyyatdan keçmә prosedurları zәif olaraq qalır10 
 
Senzurasız işlәyәn müstәqil plüralist media 
 
Mәtbuat vә söz azadlığı Konstitusiyada әks olunmuşdur vә qanunla tәmin olunur. 
Qanun, xüsusilә dә, mәtbuat senzurasını qadağan edir. 
 
Azәrbaycanın müstәqillik qazanmasından indiyә qәdәr ölkә mәtbuatı dövlәt 
tәrәfindәn idarә olunan sistemdәn çox çeşidli mәtbuat buraxılışlarının olduğu, hәm 
dövlәtә mәxsus olan, hәm dә özәl bölmәyә aid olan bir sistemә transformasiya 
edilmişdir. Yeni mәtbuat qanunları vә qeydiyyatdan keçmә prosedurları qәbul 
edilmişdir.  
 
Ölkәdә geniş mәtbuat kütlәsinin fәaliyyәt göstәrmәsinә baxmayaraq, hökumәtin 
mәtbuatda dәrc olunan mәlumatların mәzmununa nәzarәt etmәk imkanları var. 
ATӘT-in Mәtbuat Azadlığı üzrә Nümayәndәsinә vә beynәlxalq cәmiyyәtin 
nümayәndәlәrinә görә, ümumi mәtbuat mühiti müstәqil plüralist mәtbuat üzrә 
beynәlxalq standartlara cavab vermir.11 Hökumәt kriminal diffamasiyanın 
istifadәsinin sona çatmasına vә öz düşüncәlәrini ifadә etdiklәrinә görә azadlıqlarından 
mәhrum olunan jurnalistlәrin vә bloqerlәrin azadlığa buraxılmasına 
hәvәslәndirilmişdir.12 
 
Vәtәndaş vә siyasi iştirakın çoxsaylı kanalları  
 
Qanunla hökumәt vәtәndaşları onlara tәsir edә bilәcәk siyasәt vә mәsәlәlәr barәdә 
informasiya ilә tәmin etmәlidir. Lakin tәcrübәdә dövlәt qurumlarının rәsmi internet 
sәhifәlәri mәzmun nöqteyi-nәzәrindәn zәifdir vә informasiya müntәzәm olaraq 
yenilәnmir. 
 
Siyasi partiyaları formalaşdırmaq azadlığı vә tәşkilatlanmış müxalifәtin mövcudluğu  
 

                                                 
10ENP Ölkәnin inkişafı hesabatı 2012 - Azәrbaycan, Brüssel, 20 mart 2013, Bildiriş, Avropa 
Komissiyası, sәh. 5 
11Daimi Şuraya Müntәzәm Hesabat, 13 iyun 2013-cü il, ATӘT, Media Azadlığı Nümayәndәsi, 
Miyatoviç, sәh.4-6 
12Azәrbaycanda söz azadlığının güclәndirilmәsi, Avropa Komissiyası tәrәfindәn media azadlığı üzrә 
Birgә Bәyanat, Avropa Şurası vә Avropada Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Tәşkilatı (ATӘT), Brüssel, 9 
noyabr 2012-ci il 
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Azәrbaycanda 50-dәn çox qeydiyyatdan keçmiş partiya vardır vә hakim Yeni 
Azәrbaycan Partiyası (YAP) bütün siyasi sistemdә vә qanunvericilikdә hakimlik 
etmәyә davam edir.  
 
2012-ci ilin aprel ayında Milli Mәclis Siyasi Partiyalar haqqında Qanuna dәyişikliklәr 
edilmәsi barәdә qәrar qәbul etdi, qәrarla siyasi partiyaların maliyyәlәşdirilmәsi 
qaydaları aydınlaşdırıldı vә özәl yardımların açıqlanması üzrә yeni qaydalar 
hazırlandı. Yeni qanun Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası tәrәfindәn bütövlükdә 
bәyәnildi.  
 
Siyasi müxalifәt mövcuddur vә tәşkilatlanmışdır, lakin prezidentә güclü problem 
yaratmaq gücündә deyil. Bu 2013-cü ilin oktyabr ayında keçirilәn son prezident 
seçkilәrindә aydın şәkildә görüldü. . 
 
Qanunun aliliyi vә әdalәtin әldә olunması mümkünlüyü 
 
Qanunun Aliliyi 
 
Konstitusiya ölkәnin ali qanunudur vә bütün siyasi güclәr tәrәfindәn qәbul 
olunmuşdur. Qanunvericilikdә әdalәtli mәhkәmә hüququnun öz әksini tapmasına 
baxmayaraq, ittihamçının böyük sәlahiyyәtlәrinin olması vә mәhkәmә hakimiyyәtinin 
çatışmazlığı bu hüququn hәyata keçirilmәsinә tәsir göstәrir.  
 
Mәhkәmә hakimiyyәtinin müstәqilliyi 
 
Demokratik institutların Avropa standartlarına uyğun şәkildә fәaliyyәt göstәrmәsi 
nöqteyi-nәzәrindәn әhәmiyyәtli olan bir sıra sahәlәrdә qanunverici çәrçivәnin 
yaradılmasında bir çox inkişafa nail olunmuşdur. Xüsusilә, Mәhkәmә Hüquq 
Şurasının yaradılması ölkәnin mәhkәmә sistemindәki islahatlarında mühüm addım 
kimi qәbul edildi. Yenicә qәbul edilmiş hüquqi aktlarda hakimlәrin işә qәbul edilmәsi 
ilә bağlı yenilәnmiş prosedurlar vә korrupsiyaya qarşı mübarizә haqqında qanuna 
dәyişikliklәr öz әksini tapmış, elәcә dә korrupsiyanın kriminallaşdırılması nöqteyi-
nәzәrindәn Cinayәt Mәcәllәsinә dәyişikliklәr edilmәsi nәzәrdә tutulmuşdur.  
 
Bu nailiyyәtlәrә baxmayaraq, mәhkәmә hakimiyyәtinin müstәqilliyinin çatışmazlığı 
әdalәtli mәhkәmәni çәtinlәşdirәrәk ciddi problem kimi geniş şәkildә müzakirә 
edilmişdir. Hakimiyyәtin icraedici qanadı mәhkәmә hakimiyyәtinә tәsir göstәrmәyә 
çalışır.  
 
Hökumәt vә vәtәndaşlar qanun qarşısında bәrabәrdir. 
 
Konstitusiya bütün vәtәndaşların qanun qarşısında bәrabәrliyini tәmin edir. 
Hakimiyyәt orqanlarının insan hüquqlarından sui-istifadә etmәsi ehtimal edilәn 
mәmurları mәhkәmәyә cәlb etmәmәsi sәbәbindәn cәzasızlıq problem olaraq 
qalmaqda davam edir.  
 
Korrupsiyanın qarşısının alınması üçün sәmәrәli siyasәtlәr vә institutlar 
 
Hakimiyyәt strukturları tәrәfindәn dә qәbul olunduğu kimi, korrupsiya ilә mübarizә 
әsas çәtinlik olaraq qalır. O bütün cәmiyyәtә tәsir göstәrir vә ölkәdә sahibkarlığın 
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inkişafı vә iqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsinә mәnfi tәsir göstәrir. “Transparency 
İnternational” tәşkilatının 2013-cü il üzrә sonuncu Korrupsiyanın Qavranması 
İndeksinә әsasәn, Azәrbaycan 177 ölkә arasında 127-ci yerdә qәrarlaşıb.  
 
Hakimiyyәt orqanları 2012-2015-ci illәr üçün anti-korrupsiya üzrә Fәaliyyәt Planını 
qәbul edilmişdir. Korrupsiyanın cilovlanması üçün hökumәt tәrәfindәn işlәnib 
hazırlanmış bu plan, digәr tәşәbbüslәr vә alәtlәrin nәticәlәrini hәlә gözlәmәk lazımdır. 
Azәrbaycan kimi resurslarla zәngin olan ölkәdә gәlirlәr barәdә hesabat verilmәsi 
korrupsiyaya qarşı mübarizә aparmaq baxımından hәyati әhәmiyyәt kәsb edir. Bu 
baxımdan ölkәnin göstәricilәri yaxşıdır. Azәrbaycan 5 illik müddәt üçün yenidәn 
qiymәtlәndirilmәklә 2009-cu ildә Mәdәn Sәnayesindә Şәffaflıq Tәşәbbüsünә (MSŞT) 
uyğun ölkә kimi tәqdim olunmuşdur.  
 
Bu tәdbirlәrә baxmayaraq, korrupsiya ciddi çәtinlik olaraq qalır vә praktikada anti-
korrupsiya qanunvericiliyinin işlәmә prosedurlarını tәmin etmәk istiqamәtindә işlәri 
artırmaq mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Korrupsiya Әleyhinә Dövlәtlәr Qrupu (KӘDQ) 
tәrәfindәn 2013-cü ilin yanvar ayında nәşr edilmiş Üçüncü Dövr Qiymәtlәndirmә 
Hesabatında bildirilmişdir ki, Azәrbaycan ona verilmiş tövsiyәlәrdәn 17-sini hәyata 
keçirmiş, qrup tәrәfindәn verilmiş tövsiyәlәrin hәyata keçirilmәsinin 
tәkmillәşdirilmәsi üçün zәruri şәraitdәn imtina etmişdir. 13 
 
Vәtәndaş hüquqları vә siyasi hüquqlar 
 
Söz, informasiya, din, vicdan, hәrәkәt, assosiasiya, yığıncaq vә özәl mülkiyyәt azadlığı  
 
BMT-nin, Avropa Şurasının vә ATӘT-in üzvü olan Azәrbaycan vәtәndaş hüquqları 
vә siyasi hüquqların qorunması sahәsindә mühüm beynәlxalq müqavilәlәri vә 
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının (BӘT) fundamental konvensiyalarını ratifikasiya 
etmәklә bu hüquqların qorunması üçün güclü hüquqi baza formalaşdırmışdır. Lakin 
ixtisaslaşmış yerli vә beynәlxalq müşahidәçilәrә әsasәn, bu öhdәliklәrin hәyata 
keçirilmәsi sәviyyәsi aşağıdır.  
 
İnsan hüquqları sahәsindә Azәrbaycanın hesabatının son qiymәtlәndirilmәsi 2013-cü 
ilin aprel ayında Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Universal Dövri İcmalı çәrçivәsindә 
aparılmışdır. İcmalın nәticәlәri üzrә son hesabat 2013-cü ilin iyul ayında qәbul 
edilmişdir. Universal Dövri İcmalın (UDİ) rәsmi statistikasına әsasәn, Azәrbaycanın 
2009-cu il üzrә Universal Dövri İcmalı üçün üç әsas tövsiyә müәyyәnlәşdirilmişdir. 
Bunlar uşaq hüquqları, mәtbuat azadlığı vә qadınların hüquqlarıdır. Sonuncu icmal 
üçün statistika hәlә hazır deyil, lakin әsas tövsiyәlәr aşağıdakılara aiddir: Uşaq 
hüququ vә qadınların hüquqları; vәtәndaş cәmiyyәt tәşkilatlarının tәkmillәşdirilmәsi; 
hüquqi islahatların hәyata keçirilmәsi vә söz azadlığının tәmin olunması. 14 
 
Söz azadlığı vә toplaşmaq azadlığı xüsusi diqqәt tәlәb edәn sahәlәr kimi tanınır. 
Keçәn il hökumәtin bir necә dinc nümayiş keçirilmәsinә icazә vermәsinә baxmayaraq, 
icazә verilmiş nümayişlәrin Bakının mәrkәzindәn uzaqda keçirilmәsi tәmin 
olunmuşdur. Siyasi etirazlarla bağlı müraciәtlәrә yol verilmәmәsi vә icazәsiz 

                                                 
13Azәrbaycan üzrә Uyğunluq Hesabatı, Üçüncü Qiymәtlәndirmә Mәrhәlәsi, Korrupsiyaya qarşı 
Dövlәtlәr Qrupu, 8 yanvar, 2013-cü il sәh.17 
14Birlәşmiş Millәtlәrin Universal Dövri İcmalı (UDİ), İşçi Qrupun Universal Dövri İcmal (Azәrbaycan) 
üzrә Hesabat Layihәsi, 5 iyul, 2013-cü il 
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etirazların mәcburi şәkildә dağıdılması ilә bağlı mәlumatlar verilmişdir. Hakimiyyәt 
strukturlarına Bakı şәhәrinin mәrkәzindә tәhlükәsizlik tәlәblәrinә uyğun vә hәm 
tәşkilatçılar, hәm dә hakimiyyәt strukturları tәrәfindәn qarşılıqlı şәkildә qәbul edilәn 
etiraz aksiyalarının güzәştli hәllinin tapılması ilә bağlı tәkliflәr irәli sürülmüşdür.15 
 
Qanunvericiliyә edilәn sonuncu dәyişikliklәrin konstitusiyanın tәminat verdiyi söz 
azadlığını mәhdudlaşdırmaq potensialı vardır. Böhtan vә tәhqir terminlәrinin izahının 
genişlәndirilmәsi mәqsәdilә 2013-cü ilin iyun ayında Cinayәt Mәcәllәsinin 147-ci vә 
148-ci maddәlәrinә düzәliş edilmişdir. Düzәlişә әsasәn internetdә böhtan xarakterli 
fikirlәr irәli sürәn internet fәalçılarının üzәrinә cinayәt öhdәliyi qoymaq mümkün 
olmuşdur. 
 
Qanun Azәrbaycanın diffamasiyanın dekriminallaşdırılmasına dair öhdәliklәri vә 
tәәhhüdlәrinә zidd çıxır. Azәrbaycanın 2011-ci ildә tәsdiq edilәn insan hüquqları üzrә 
Milli Fәaliyyәt Planı böhtanın dekriminallaşdırılmasını nәzәrdә tuturdu vә 2012-ci 
ildә hakimiyyәt strukturları diffamasiyaya qarşı müdafiә üzrә yeni qanunun tәrtib 
olunmasına dәstәk göstәrilmәsi ilә bağlı Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına 
müraciәt etmişdir. 
 
Buna baxmayaraq, tәhqir vә ya böhtan hallarında mülki hüquqi müdafiә vasitәlәrinin 
tәtbiqi istiqamәtindә getmәk әvәzinә qanun cinayәt öhdәliyi vә diffamasiyanın әhatә 
dairәsini genişlәndirmişdir. Aİ, Avropa Şurası vә ATӘT son dәyişikliklәrlә bağlı 
üzüldüyünü vә ciddi narahatlığını ifadә etmişdir.16 
 
Әvvәllәr әksәr dini qruplar hökumәt müdaxilәsi olmadan ictimai şәkildә dini ibadәtlә 
mәşğul ola bilirdilәr. Dini azadlıqla bağlı UDİ-nin tövsiyәlәrini qәbul etmәsinә 
baxmayaraq, dini icmaların yenidәn qeydiyyatdan keçmәsini tәlәb etmәklә vә icazәsiz 
fәaliyyәtlәr üzrә cәrimәlәrin artırılması ilә dini fәaliyyәtlәrlә bağlı sәrt qaydalar irәli 
sürülmüşdür.17 
 
Azәrbaycanda şәxsi әmlaka hörmәt edilsә dә torpaq vә ev mәnzil kimi mülklәrin 
satışı, qeydiyyatı vә istifadәsindә hәlә dә әngәllәr vardır. Dövlәt rәsmilәri tez-tez 
әmlak hüquqlarına dair hüquqi proseslәrә müdaxilә edir. Bakıda müsadirә vә 
yenidәnqurma prosedurları zamanı qanunauyğunsuzluqların olması ilә bağlı 
mәlumatlar verilmişdir. Hakimiyyәt strukturları müvafiq kompensasiya vermәyә vә 
qanunu pozanları mәhkәmәyә vermәyә mәcbur edilmişdir.18 
 
Qadınlar, etnik vә digәr azlıqlarla bağlı siyasi fәrdilik 
 
Qanun irqi, cinsi, yararsızlıq, dil vә ictimai status әsasında irqçiliyi lәğv edir. Buna 
baxmayaraq, qanun sistemli şәkildә tәtbiq edilmәdiyi ehtimalını verәn hesabatlar 
vardır. 

                                                 
15Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, Qәrar 1917 (2013), Azәrbaycan Tәrәfindәn öhdәliklәrin 
vә tәәhhüdlәrin yerinә yetirilmәsi, sәh. 4 
16Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrә Ali Komissarlığı vә ATӘT-in media azadlığı nümayәndәlәri 
Azәrbaycanda söz azadlığının mәhdudlaşdırılmasından narahatdır, Press-Reliz, 6 iyun, 2013 
17Birlәşmiş Millәtlәrin Universal Dövri İcmalı, İcmal Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrә Ali 
Komissarlığı tәrәfindәn hazırlanmışdır, İşçi Qrup UDİ haqqında, 29 yanvar, 2013 sәh.6 
18Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, Qәrar 1917 (2013), Azәrbaycan tәrәfindәn öhdәliklәrin 
vә tәәhhüdlәrin yerinә yetirilmәsi, sәh.2 
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2010-cu il parlament seçkilәrindә qadın namizәdlәrin, elәcә dә seçilәn qadınların sayı 
әvvәlki illә müqayisәdә artmışdır (14-dәn 20-yә). Buna baxmayaraq, hüquq-mühafizә, 
o cümlәdәn polis orqanlarında qadınların sayı çox aşağıdır. 
 
Milli azlıqlarla bağlı mәsәlәlәr seçkilәrdә әhәmiyyәtli amil kimi nәzәrә alınmamışdır. 
Milli azlıqların nümayәndәlәri bütün әsas siyasi partiyaların namizәdlәri arasında 
tәmsil olunur. Hakimiyyәt strukturlarına xüsusi ehtiyaclarının daha çox nәzәrә 
alınması üçün azlıqların nümayәndәlәrindәn ibarәt olan milli mәslәhәtverici qurum 
yaratmaqla bağlı tәklif irәli sürülmüşdür. 
 
Tәqib, tәhdid vә işgәncәdәn azad olma 
 
Azәrbaycan işgәncә vә digәr qәddar, qeyri-insani vә ya lәyaqәti alçaldan rәftar vә ya 
cәzaya qarşı BMT Konvensiyasının imzalayan tәrәfidir. Konstitusiya vә Cinayәt 
Mәcәllәsi bu tәcrübәlәri qadağan edir vә buna görә on ilә qәdәr azadlıqdan 
mәhrumetmә cәzası tәtbiq edir. 2012-ci ilin may ayında parlament konstitusiya 
müddәalarının icrası vә mәhbusların etik davranışının tәmin olunması üzrә qanun 
qәbul etdi. Buna baxmayaraq, insan hüquqları üzrә aparılan yoxlamalarda 
mәhbusların işgәncә vә tәhqirlәrә mәruz qalması nümunәlәrinә dair hesabatlar yer 
tapmaqda davam edir..19 

                                                 
19Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, Qәrar 1917 (2013), Azәrbaycan tәrәfindәn öhdәliklәrin 
vә tәәhhüdlәrin yerinә yetirilmәsi, sәh.4. İnsan hüquqları üzrә Ali Komissiya Ofisi, Hesabat İnsan 
hüquqları üzrә Şuranın 16/21 Qәrarına Әlavәnin 5-ci paraqrafına uyğun hazırlanmışdır, Universal 
Müntәzәm Nәzәrdәn keçirmә üzrә BMT İş Qrupu, 11 fevral 2013, sәh. 6 
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ӘLAVӘ 2 – KEÇİD PROBLEMLӘRİNİN QİYMӘTLӘNDİRİLMӘSİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aqrobiznes 
Bazar strukturu: Orta 
Bazar tәşkilatları: Orta 
 
Әsas problemlәr: (i) fermaçılıq vә emalda mәhsuldarlığın artırılması üçün dәyәr 
zәnciri ilә birgә daşınma vә istehsal infrastrukturunun yaxşılaşdırılması; (ii) sektorun 
rәqabәtliliyinin artırılması üçün beynәlxalq ticarәt üzәrindә bürokratik yükün 
azaldılması 
 
ÜTT-ә qoşulmaq üçün artırılan sәylәrlә hökumәt qiymәtin liberallaşdırılması, ticarәtә 
nәzarәt vә fermerlәrә vә kәnd tәsәrrüfatına ayrılan subsidiyaların azaldılması üzrә 
irәlilәyişlәr etmişdir. Buna baxmayaraq, ölkәdә ixrac vә idxal regionun digәr ölkәlәri 
ilә müqayisәdә bürokratik şәkildә çәtin vә bahadır vә müәyyәn malların idxalı üzrә 
inhisarçı davranış davam etmәkdәdir. Özәllәşdirmә faktiki olaraq kiçik әmәliyyatçılar 
üçün başa çatdırılsa da bir neçә böyük müәssisә dövlәtin nәzarәtindә vә ya 
islahedilmәz olmaqla ümumi biznes mühiti problemli olaraq qalır. Әksәr kәnd 
tәsәrrüfatı mallarının mәhsuldarlığı nisbәtәn aşağıdır vә fermaçılıq texnikalarının 
inkişafı üçün bacarıqların daha çox köçürülmәsinә ehtiyac duyulur. Yalnız kiçik sayda 
müәssisәlәr beynәlxalq keyfiyyәt vә gigiyena standartlarını hәyata keçirmişdir. 
Südçülük vә әtçilik sektorunda kiçik miqyaslı (yaşayış üçün zәruri olan) istehsal baş 
rol oynayır vә mәhsuldarlıq potensialdan aşağı sәviyyәdә durur. İstehsal aktivlәri üzrә 
infrastruktur (avadanlıq vә suvarma), daşınma vә emal proseslәri zәif inkişaf etmişdir. 
Kәnd tәsәrrüfatı sektoruna kredit ayırmaları son illәrdә inkişaf etsә dә maliyyә 
mәhsullarının vә dövriyyә kapitalının maliyyәlәşdirilmәsinin mәhdud olması 
sәbәbindәn aşağı sәviyyәdәdir. 
 

Azәrbaycan:Sektorlar üzrә keçid göstәricilәri 

Mәnbә:Keçid Hesabatı2012 

 Bazar strukturu
Korporativ sektorlar 

 
 

Daşınmaz әmlak 
 

 
Tәbii sәrvәtlәr 
Davamlı enerji 
Elektrik enerjisi 

 
Su vә tullantı suyu 
Şәhәr nәqliyyatı 

 
 

Maliyyә sektoru 
 

Sığorta vә maliyyә xidmәtlәri 
MKOM maliyyәlәşdirilmәsi 
Özәl kapital 
Kapital bazarları Geniş Geniş
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İstehsal vә xidmәtlәr 
Bazar strukturu: Böyük 
Bazar institutları: Böyük 
 
Әsas problemlәr: (i) istehsal vә xidmәt sektorunun inkişafı yolunda әsas maneә olan 
korrupsiyanın qarşısının alınması üçün birgә sәylәr göstәrilmәli; vә (ii) icazәlәrin vә 
lisenziyaların daha da optimallaşdırılması, elәcә dә antiinhisar qurumlarının 
bacarıqlarının vә gücünün artırılması ilә rәqabәt güclәndirilmәlidir. 
 
Son illәrdә inşaat materiallarının, kimyәvi maddәlәrin vә digәr sektorların 
işlәnmәsinin yüksәk daşınma qiymәtlәri ilә başa gәlmәsinә görә istehsal vә xidmәt 
sektoru tәbii sәrvәtlәr sektorundan yayılma effektindәn yalnız marjinal mәnfәәt 
götürmüşdür. Ümumilikdә, müәssisәlәr hәlә dә köhnә avadanlıqlarla fәaliyyәt göstәrir 
ki, bu da mәhsuldarlığın vә ekoloji vә keyfiyyәt standartlarının pis olmasına gәtirib 
çıxarır. Son illәrdә xüsusәn biznes qeydiyyatı baxımından yeni vasitәlәrin 
asanlaşdırılması üzrә institusional struktur inkişaf etsә dә rәqabәt siyasәtinin hәyata 
keçirilmәsi vә korporativ idarәetmә vә biznes standartlarının inkişaf etdirilmәsi 
sahәsindә önәmli problemlәr qalmaqdadır. Korrupsiya maliyyә şәffaflığının qarşısını 
alır ki, bu da öz növbәsindә müәssisәlәrin inkişafına әngәl törәdir vә hökumәtin 
iqtisadiyyatı müxtәliflәşdirmә cәhdlәrini pozur. 
 
Daşınmaz әmlak 
Bazar strukturu: Böyük 
Bazar institutları: Böyük 
 
Әsas problemlәr: (i) әmlak hüquqlarının müdafiәsinin tәmin olunması; (ii) daşınmaz 
әmlak üzrә müasir hüquqi vә nizamlayıcı çәrçivәnin inkişaf etdirilmәsi; (iii) müasir 
inşaat texnikaları vә texnologiyalarına, o cümlәdәn enerjinin effektivliyi vә 
davamlılığına diqqәtin artırılması; vә (iv) müasir kommersiya mülkiyyәti tәchizatının 
artırılması. 
 
Әmlak bazarı, o cümlәdәn, yeni mәhsulların irәli sürülmәsi vә maliyyәlәşdirmә 
metodları inkişafının ilk dövrlәrini yaşayır. Bakı şәhәrindә neftlә bağlı olan 
investisiyaların inkişafı üzrә müasir ofislәrin sayı kifayәt qәdәr olmasa da xarici 
institusional sәrmayәdarların ölkәyә marağı hәlә dә azdır. İpoteka bazarı zәif inkişaf 
etmişdir. Әmlakın inkişafı üzrә nizamlayıcı çәrçivә zәifdir vә әmlak hüquqlarından 
sui-istifadә halları geniş yayılmaqda davam edir. Buna baxmayaraq, “bir pәncәrә” 
sisteminin tәtbiqi vә ölkәdә bütün әmlak qeydiyyatı üzrә mәsuliyyәtin vahid qurum 
olan Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinә verilmәsi ilә әmlak qeydiyyatı 
sahәsindә irәlilәyişlәr edilmişdir. İcazәlәrin alınması prosesi 28 prosedur vә 200 
gündәn artıq müddәt tәlәb etdiyi üçün (Dünya Bankının 2013-cü il üzrә Biznesinә 
әsasәn) bu proses hәlә dә çәtindir. Daşınmaz әmlakın davamlılığını (enerjinin 
effektivliyi, әtraf mühitә tәsir) dәstәklәyәn müasir әsas vә әlavә qanunvericiliyin 
inkişafı baxımından boşluqlar hәlә dә çoxdur. Davamlılıq mәsәlәlәri üzrә 
maariflәndirmә dә hәmçinin aşağı sәviyyәdәdir. 
 
İnformasiya vә kommunikasiya texnologiyaları 
Bazar strukturu: Böyük 
Bazar institutları: Böyük 
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Әsas problemlәr: (i) telekommunikasiya infrastrukturunun (genişzolaqlı internet) 
inkişafının davam etdirilmәsi; (ii) nizamlayıcı çәrçivәnin inkişaf etdirilmәsi (mәs. 
müstәqil nizamlayıcının yaradılması vә rәqabәtli tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin hәyata 
keçirilmәsi); (iii) sabit telefon şәbәkәsinin (Aztelekom) özәllәşdirilmәsi. 
 
Bu sahә üzrә müvafiq islahatların davam etdirilmәsi nәzәrdә tutulsa da 
telekommunikasiya sektoru hәlә dә Rabitә vә İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 
(RİTN) tәrәfindәn idarә olunur ki, onun da әksәr telekommunikasiya müәssisәlәrindә 
(sabit telefon şәbәkәsi Aztelekom da daxil olmaqla) nizamlayıcı (Nazirliyin normativ 
şöbәsi vasitәsilә), siyasәtçi vә әsas sәhmdar kimi üçqat rol oynaması bu sektorun 
hәyata keçirilmәsinә mәnfi tәsir göstәrir. Nizamlayıcı çәrçivә ümumilikdә zәif inkişaf 
etmişdir. 
 
Stasionar telefon seqmentindә iki dövlәtә mәxsus müәssisә Aztelekom vә Baktelekom 
(paytaxt şәhәri olan Bakıda) üstünlük tәşkil edir. Sabit telefon şәbәkәsi üzrә bir neçә 
şirkәtin lisenziyası olsa da rәqabәt çox mәhduddur. Mobil telefon bazarı daha yaxşı 
inkişaf etsә dә (3 әsas mobil operatorlar - Azercell, Bakcell, Azerfon) hәlә dә bölgәdә 
bu sahә üzrә geri qalır. Mobil telefon vә genişzolaqlı internet sәviyyәlәri nisbәtәn 
aşağı olsa da әhәmiyyәtli dәrәcәdә artmışdır. Azercell 2008-ci ildә tam olaraq 
özәllәşdirilmiş, 2006-cı ilin fevral ayında isә Catel-ә CDMA lisenziyası (450 MHz 
tezlik) verilmişdir, lakin o, әsasәn sabit naqilsiz telefon xidmәtlәri yerinә yetirir. 
İnternet xidmәtlәri abunә xәttinin inkişafının vә internet bizneslәrinin hüquqi 
statusunu müәyyәnlәşdirәcәk qanunvericiliyin olmaması sәbәbindәn lәngimişdir. 
 
Tәbii Sәrvәtlәr 
Bazar strukturu: Böyük 
Bazar institutları: Orta 
 
Әsas problemlәr: (i) ARDNŞ-nin kommersiyalaşdırılması vә yenidәnqurması; (ii) neft 
vә qaz sektorunun daha da liberallaşdırılması vә bazara yeni iştirakçıların daxil 
olmasına zәmin yaradılması; vә (iii) müstәqil enerji nizamlayıcısının yaradılması. 
 
Ölkә tәbii sәrvәtlәrlә zәngindir. Neft vә qaz gәlirlәrinin Azәrbaycanın ixracatının 
70 %-ә, büdcә gәlirlәrinin isә tәqribәn 50 %-ә bәrabәr olacağı nәzәrdә tutulur. 
Hökumәtin әsas neft şirkәti olan ARDNŞ beynәlxalq neft şirkәtlәri (BNŞ) ilә 
әmәkdaşlıqda yerli neft istehsalının tәqribәn yarısına malikdir vә qaz istehsalına 
rәhbәrlik edir (2011-ci ildә ümumi istehsalın tәqribәn 30 %-i). ARDNŞ bir sıra qeyri-
profil aktivlәrlә tam şәkildә inteqrasiya olunmuş şirkәt hesab olunur; onun 
yenidәnqurması vә kommersiyalaşdırılması gözlәnilir vә gәlәcәk üçün әsas mәsәlә 
hesab olunur. 2012-ci ildә ARDNŞ “Itera” şirkәtinin Gürcüstan filialını aldıqdan 
sonra Gürcüstanda qaz tәchizatçısı vә distribüteri kimi öz dominant vәziyyәtini 
genişlәndirmişdir. BP Azәrbaycana 1992-ci ildә daxil olmuşdur vә hazırda ölkәnin әn 
böyük xarici sәrmayәdarı vә ARDNŞ-dan sonra ikinci әn böyük xam neft istehsalçısı 
hesab olunur. 
 
2006-cı ildә start verilәn Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kәmәrinin inşası, 
Şahdәniz yatağı vә әlaqәdar Cәnubi Qafqaz qaz kәmәrinin işlәnib hazırlanmasından 
sonra ixrac marşrutlarının geniş diversifikasiyası әldә olunmuşdur. Bundan başqa, 
Azәrbaycan oxşar mәqsәdlәrә qulluq edәn digәr daşınma layihәlәrinin üzvüdür: 
mәsәlәn, ARDNŞ Gürcüstandan mayelәşdirilmiş tәbii qazın uzun mәsafәli nәqli vә 
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qonşu ölkәlәr olan Qazaxıstan vә İranla transxәzәr layihәlәrinә cәlb olunmuşdur. 
2012-ci ilin noyabr ayında Azәrbaycan parlamenti Türkiyә ilә Xәzәr dәnizi qazını 
Türkiyәnin Gürcüstanla şәrq sәrhәdindәn Avropa ilә qәrb sәrhәdinә daşıyacaq Trans-
Anadolu qaz boru kәmәrinin (TANAP) tikintisinә dair dövlәtlәrarası saziş imzaladı. 
2013-cü ilin iyun ayından Şahdәniz konsorsiumu Avropaya qaz tәchizi üçün 
“Nabucco West” şirkәti әvәzinә Trans-Adriatik Boru Kәmәri (TAP) layihәsini 
seçdiyini bәyan etdi. Xәzәr dәnizinin qazının satışı üçün şәrtlәr Yunanıstandan 
İtaliyaya qәdәr bir sıra şirkәtlәrlә razılaşdırılmışdır. 
 
Hökumәt subsidiyalarının azaldılması vә enerjinin effektivliyinin artırılması üçün 
yerli neft vә qazın qiymәtlәrinin dünya bazarı qiymәtlәrinә uyğunlaşdırılması üzrә bir 
sıra addımlar atılmışdır. Buna baxmayaraq, müstәqil nizamlayıcı hәlә dә 
yaradılmamışdır. Qanunvericilik mәqsәdәuyğun hesab olunur. Әksәr yataqlar 
Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişlәri üzrә işlәnmişdir. MSŞT Şurası 2009-cu il 16 fevral 
tarixindә Azәrbaycanı MSŞT üzvlüyünә qәbul etdi vә beş il әrzindә üzvlüyü yenidәn 
tәsdiq olunmalıdır. HPBS gәlir axınının hökumәtlә ARDNŞ arasında bölüşdürülmәsi 
müәyyәnlәşdirilmişdir vә Dövlәt Neft Fondu şәffaf tәrzdә fәaliyyәt göstәrir. Gәlirlәr 
Dövlәt Büdcәsinә tam inteqrasiya olunmuşdur. 
 
Davamlı Enerji 
Bazar strukturu: Böyük 
Bazar institutları: Böyük 
 
Әsas problemlәr: (i) son istehlakçılar üzrә xәrclәrin әks olunduğu tariflәrin tәtbiq 
olunması; (ii) enerjinin effektivliyi vә bәrpa olunan enerji layihәlәri üzrә hüquqi 
çәrçivәnin inkişaf etdirilmәsi; vә (iii) bәrpa olunan enerji layihәlәrinin dәstәklәnmәsi 
üzrә tәşkilati potensialın güclәndirilmәsi. 
 
Ölkә bölgәdә enerjinin әn intensiv olduğu ölkәlәrdәn biridir. Enerji tariflәri çox aşağı 
olmaqla ekoloji xәrclәri әhatә etmir vә enerji effektivliyi davranışına yol açmır. 
Nazirlәr Kabineti vә Prezident tәrәfindәn 2004-cü ildә bir sıra müvafiq fәrmanlar 
verilsә dә (“Enerjinin Effektivliyi vә Enerji Sektoru üzrә müәssisәlәrdә itkilәrin 
azaldılmasına dair tәdbirlәr planı” vә “alternativ enerji mәnbәlәrinin istifadә 
olunmasına dair dövlәt proqramı”) enerjinin effektivliyi qanunu vә ya siyasәtlәri 
qüvvәdә deyil. Bu yaxınlarda bәrpa olunan enerji istehsalına dәstәk vermәk vә bu 
sahә üzrә icazәlәr vermәyi nәzәrdә tutan alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәri 
üzrә dövlәt agentliyi yaradılmışdır. “Azәrenerji” 2006-cı ildә AYİB tәrәfindәn 
maliyyәlәşdirilmiş layihә әsasında ölkәdә ilk TİM layihәlәrindәn birinә imza atmışdır. 
 
Enerji 
Bazar strukturu: Böyük 
Bazar institutları: Böyük 
 
Әsas problemlәr: (i) dövlәt şirkәtlәrinin korporativlәşdirilmәsi; (ii) müstәqil 
nizamlayıcının yaradılması; vә (iii) son istehlakçılar üzrә xәrclәri әks etdirәn 
tariflәrin tәtbiq olunması. 
 
Enerji sektoru dövlәt inhisarında olan “Azәrenerji” şirkәti tәrәfindәn idarә olunur. 
Hökumәt elektrikin kapital investisiyalarını maliyyәlәşdirmәyә davam edir, 
liberallaşdırma üçün heç bir plan olmadığı halda bütün tariflәr nizamlanmış 
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formadadır. Bakı paylama şәbәkәsi üzrә tәdqiq olunmasına vә dәyişdirilmәsinә 
baxmayaraq özәllәşdirmә hökumәtin açıq mәqsәdi hesab olunmur. Buna baxmayaraq, 
şirkәt korporativlәşdirmә üzrә ambisiyalı planlar axtarır. Bu istiqamәtdә ilk mәrhәlә - 
BMH standartlarının hәyata keçirilmәsindә 2012-ci il әrzindә irәlilәyişlәr olmuşdur. 
Bu planlar şirkәt daxilindә bölgünü tamamilә asanlaşdıracaq vә biznes proseslәrini 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә inkişaf etdirәcәk. Ölkәdә hәlә dә müstәqil nizamlayıcı yoxdur. 
Dövlәt Tarif Şurası 2007-ci ilin әvvәlindә bütün istifadәçilәrin enerji tariflәrini üçqat 
artırdı ki, bu da maliyyә göstәricilәrinin yaxşılaşmasına yardım etdi. Lakin hәmin 
vaxtdan bәri tarif üzә әhәmiyyәtli artımlar olmamışdır. İtkilәrin azaldılması vә 
ödәnişlәrin yığılması sәviyyәlәrinin artırılması üçün yeni sәrmayә paylama 
şәbәkәsinin inkişaf etdirilmәsini hәdәfә alır. Azәrbaycan, Gürcüstan vә Türkiyә 
arasında qarşılıqlı әlaqәnin güclәndirilmәsinә yönәlәn Enerji Körpüsü layihәsi üzrә 
işlәr tamamlanma mәrhәlәsindәdir. Layihә başa çatdıqdan sonra Azәrbaycan vә 
Türkiyә arasında Gürcüstan vasitәsilә enerji mübadilәsinә yol açacaq. 2011-ci ilin 
sonundan bәri bәrpa olunan enerji mәnbәlәri üzrә dövlәt agentliyi vasitәsilә bәrpa 
olunan enerjinin inkişafına böyük diqqәt göstәrilmişdir. Buna baxmayaraq, bu dәstәk 
ictimai fondlardan prinsipial olaraq istifadә olunması modelini izlәyir vә özәl 
sәrmayәdarlar üçün imkanlar mәhdudlaşdırılır. 
 
Su vә tullantı suyu 
Bazar strukturu: Böyük 
Bazar institutları: Böyük 
 
Әsas problemlәr: (i) tәşkilati vә nizamlayıcı potensialın güclәndirilmәsi; (ii) müqavilә 
razılaşmalarının tәkmillәşdirilmәsi vә proqnoz vermә; (iii) effektiv tarif islahatları; vә 
(iv) effektivliyin artırılması üçün su kanallarının yenidәnqurması.  
 
Su vә tullantı suyu xidmәtlәri hәlә dә mәrkәzsizlәşdirilmәlidir, çünki mәrkәzi 
hökumәt hәlә dә әmәliyyatlarda vә investisiya qәrarlarının verilmәsindә aparıcı rol 
oynayır. Әhalinin 65 %-inin su tәminatı “Azәrsu” dövlәt şirkәti, 10 %-i kiçik özәl 
operatorlar, 25 %-i isә mәnzil sahiblәrinin özlәri tәrәfindәn hәyata keçirilir. Tarif 
islahatlarının icrasında uğursuzluq, zәif rәhbәrlik vә pis idarәetmә “Azәrsu”nun 
maliyyә göstәricilәrinin çox pis olmasına gәtirib çıxarmışdır. Hökumәtin 
sövdәlәşmәlәrin nağd olaraq aparılmasına dair dövlәt müәssisәlәrinә verdiyi 
tәlimatlara baxmayaraq ödәniş sәviyyәlәri xüsusilә yerli әhali üzrә aşağıdır. Bundan 
başqa, Prezidentin 2011-ci ildә verdiyi fәrman әsasında әhalinin 2011-ci ilin fevral 
ayının 1-ә qәdәr yığılmış su vә kanalizasiya borcları silinmişdir vә bu tәdbir ödәniş 
nizam-intizamını daha da zәiflәdә bilәr. İri şәhәrlәrdә suölçәnlәr quraşdırılmış vә bu 
yaxınlarda ölçü әsasında hesabın müәyyәn olunması sistemi tәtbiq edilmişdir. 
 
Şәhәr nәqliyyatı 
Bazar strukturu: Böyük 
Bazar institutları: Böyük 
 
Bu sektor üzrә problemlәr aşağıdakılardan ibarәtdir: (i) bәzi әsas nizamlayıcı 
amillәrin, o cümlәdәn, tarifin müәyyәn edilmәsi mәsuliyyәti vә xidmәtin tәmin 
olunmasının tәşkilinin mәrkәzsizlәşdirilmәsi; (ii) ictimai nәqliyyat xidmәtinin tәmin 
olunmasının nizamlaması vә ona nәzarәt etmәsi üçün yerli özünü idarәetmә 
orqanlarının tәşkilati vә hüquqi güclәrin artırılması. 
 



46 
 

Azәrbaycanda şәhәr nәqliyyatı әsasәn böyük sayda fәrdi avtobuslarla tәmsil olunur. 
Bakıda hәmçinin şәhәr metropoliteni dә fәaliyyәt dә göstәrir. Sektora әsaslı nәzarәt vә 
tәsir mәrkәzi hökumәtin üzәrinә düşür. Şәhәr üzrә nәqliyyat әmәliyyatları 
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat Nazirliyi tәrәfindәn lisenziyalaşdırılır vә 
nizamlanır. Nәqliyyat Nazirliyinin 2007-ci il fәrmanına әsasәn orta vә kiçik ölçülü 
avtobuslar tәdricәn böyük ölçülü avtobuslarla әvәz olunmuşdur. Bakı Metrosu aşağı 
tariflәr sәbәbindәn gәlirsiz hesab olunur vә әsasәn dövlәt tәrәfindәn birbaşa 
maliyyәlәşdirilir. Metroda gediş haqqının 2011-ci ildә әvvәlki qiymәtin üçdә bir 
hissәsi qәdәr artmasına baxmayaraq qiymәt hәlә dә aşağı sәviyyәdәdir. 2012-ci ildә 
dövlәt şirkәtin yüksәk itkilәrini әhatә etmәk üçün Bakı Metrosuna verilәn qrantı 28 
faiz artırdı. Nәqliyyat tariflәri Azәrbaycan Respublikasının Tarif Şurası tәrәfindәn 
dövlәt sәviyyәsindә müәyyәn edilir. 2013-cü ildә dövlәt sәrnişin daşınma xidmәtlәri 
üçün avtobus marşrutlarında marşrutun qruplaşmasını vә gediş haqqını yolun 
uzunluğuna uyğunlaşdırmanı nәzәrdә tutan yeni tariflәrә dair qәrar qәbul etdi. 
 
Nәqliyyat Nazirliyi 2011-ci ilin dekabr ayında Bakıda nәqliyyatın intellektual 
idarәetmә sistemi yaradılmışdır. Daxili İşlәr Nazirliyi ilә birgә şәkildә sistemin 
mәqsәdi ictimai nәqliyyat xidmәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi, nәqliyyat marşrutları, 
nәqliyyata, küçәlәrә vә prospektlәrә nәzarәtin optimallaşdırılmasından ibarәt 
olmuşdur. Yeni sistemlәrdә hazırda yoxlama mәrhәlәsindә olan ictimai nәqliyyatda 
vahid ödәmә kartları nәzәrdә tutulur. 
 
Yollar 
Bazar strukturu: Orta 
Bazar institutları: Orta 
 
Әsas problemlәr: (i) yolların tәmiri vahidlәrinin bölüşdürülmәsi vә 
korporativlәşdirilmәsi; (ii) yol tikintisi vә tәmirindә rәqabәtin irәli sürülmәsi; (iii) 
müvafiq sektorda daha çox özәl sektorun iştirakı; vә (iv) yol istifadәçilәrinin xәrc 
islahatı vә onların yol tәmiri vә tikintisinә ayrılması 
 
Yollara xidmәt göstәrәn qurum olan “Azәryolservis” 2007-ci ilin fevral ayında açıq 
sәhmdar cәmiyyәtinә çevrildi (100 %-i dövlәt tәrәfindәn idarә olunur). 1994-2000-ci 
illәrdә yol sektoru yol istifadәçilәrinin xәrclәri, o cümlәdәn yanacaq aksizi gәlirlәri, 
nәqliyyat vasitәlәrinin illik yoxlanması, nәqliyyat vasitәlәrinin satışına qoyulan vergi, 
tranzit vә dövriyyә vergisi әsasında Yol Fondu ilә maliyyәlәşdirilmişdir. Sektorun 
bütün gәlirlәri mәrkәzi büdcә ilә ötürüldükdәn sonra fond 2000-ci ildә lәğv 
olunmuşdur. Buna baxmayaraq, Yol Fondu 2007-ci ildә bәrpa edilmişdir. Yollar üzrә 
Xüsusi Büdcә Fondu kimi tanınan bu Fond Nәqliyyat Nazirliyi tәrәfindәn idarә 
olunur. Yol tәmiri vahidlәrini ayırmaq (ilkin olaraq eyni şirkәt altında) vә şirkәt 
daxilindә müqavilә razılaşmaları yaratmaq üçün sәylәr göstәrilsә dә bu işin gedişi 
aşağı sәviyyәdә olmuşdur. “Azәryolservis”lә Nәqliyyat Nazirliyi arasında xidmәt 
sәviyyәsi razılaşması imzalanmışdır. Yol islahatı strategiyasının icrası üçün daha çox 
sәylәrә ehtiyac duyulur. 
 
Dәmir yolları 
Bazar strukturu: Orta 
Bazar institutları: Böyük 
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Әsas problemlәr: (i) tәşkilati bölgü tәşәbbüsü; (ii) maliyyә şәffaflığının artırılması vә 
dövlәtdәn asılılığın azaldılması; (iii) sәrnişin vә infrastruktur bizneslәrindә maliyyә 
davamlılığının yaradılması (o cümlәdәn tarif islahatı vә İctimai Nәqliyyat Öhdәliyi 
mexanizminin irәli sürülmәsi); vә (iv) dәmir yolu bizneslәrindә rәqabәtin yaradılması. 
 
Әsas dәmir yolu bizneslәri (infrastruktur, sәrnişin, yük vә s.) eyni qurum tәrәfindәn 
idarә olunur. Rәqabәt vә özәllәşdirmә baxımından kiçik irәlilәyişlәrә nail 
olunmuşdur. Azәrbaycan Dövlәt Dәmir Yolu İdarәsi tam komplekslәşdirilmiş dövlәt 
inhisarı kimi fәaliyyәt göstәrmәyә davam edir. Yük tariflәri liberallaşdırılmışdırsa 
sәrnişin tariflәri hәlә dә hökumәt tәrәfindәn müәyyәn olunur. Әn böyük maliyyә 
problemlәrindәn biri dә 2006-cı ildә qadağan edilәn dövlәt qurumları arasında barter 
әmәliyyatları tәcrübәsi olmuşdur (burada dövlәt şirkәtlәri xidmәtlәrin haqqını nağd 
ödәmәmişdir). ADDY 2000-ci ildә ilk beş illik biznes planını hazırlamışdır. 
MUBS/BMHS hesabatları 2002-ci ildәn hazırlanmışdır. 
 
Bankçılıq 
Bazar strukturu: Böyük 
Bazar institutları: Böyük 
 
Әsas problemlәr: (i) dövlәt banklarının özәllәşdirilmәsi vә bu sektorda rәqabәtin 
artırılması (ii) maliyyә vasitәçiliyi üzrә özәl sektorun inkişafı (iii) yerli valyuta 
mәhsullarının artırılması 
 
Azәrbaycanın bankçılıq sistemi dövlәt tәrәfindәn idarә olunur, 45 %-i 
dollarlaşdırılmış vә qeyri-depozit maliyyәlәşmәdәn yüksәk asılıdır. Güclü kredit 
artımına baxmayaraq maliyyә vasitәçiliyinin sәviyyәlәri aşağıdır. Özәl sektor 
vasitәçiliyindә gәlәcәk tәşkilati inkişaf, rәqabәt, mәhsul innovasiyası vә inkişafı üzrә 
imkanlar vardır. 
 
2012-ci ilin sonundan etibarәn Azәrbaycanın bankçılıq sistemindә 43 bank olmuşdur 
ki, onların arasında әn yüksәk 5-i ümumi aktivlәrin 59 %-nә malikdir vә yalnız 6-nı 
xarici banklar tәşkil etmişdir20 (onlar aktivlәrin 12 faizindәn azına sahibdir). Dövlәt 
tәrәfindәn idarә olunan Azәrbaycan Beynәlxalq Bankı depozitlәrin 35 %-nin bazar 
payına malik olmaqla bazarda hakim rol oynayır. Bununla belә, dövlәtlә әlaqәsi olan 
sahiblәri nәzәrә almaqla, bank aktivlәrinin tәxminәn 70 %-i dövlәtlә әlaqәli olan 
banklardadır. 
 
ABB aktiv keyfiyyәtinin aşağı düşmәsi ilә üzlәşmişdir. 2012-ci ilin 1-ci rübündә ABB 
Maliyyә Nazirliyindәn 50 milyon AZN (Sәviyyә 1 kapitalı) kapital vә Mәrkәzi 
Bankdan 150 milyon AZN miqdarında kömәkçi kredit (Sәviyyә 2 kapitalı) almışdır. 
Bu cәmi kapitalı 10,8 faiz artırdı, lakin yenә dә 12 faiz sayılan normativ minimumdan 
aşağı idi. Sub-borc әlavәsindәn sonra özәllәşdirmә planları tәxirә salınmışdır.  
 
Azәrbaycan Depozit Sığorta Fondu 2007-ci ildә yaradılmışdır; onun qәrar vermә 
üsulu mәcburi likvidliklә mәhdudlaşdırılır. Bankların sayı 2012-ci ildә azaldı, “Royal 
Bank” 2012-ci ildә iflas elan edildi vә bağlandı. Yerli depozitorlara ödәnişi 
Azәrbaycan Depozitlәrin Sığortası Fondu verdi.  
 

                                                 
20 22 bankda xarici kapital var; lakin onların yalnız 6-da xarici kapital 50% tәşkil edir. 
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Aktivlәr/ÜDM 2011-ci ildә aşağı düşdükdәn sonra bәrpa oldu, lakin әmanәtlәr aşağı 
sәviyyәdә qalmaqdadır vә 10 faiz vә daha yüksәk tariflә bahalı sayılır. Maliyyә 
vasitәçiliyi nәticәdә mәhdudlaşmışdır vә qeyri-әmanәt vәsaitlәrindәn asılıdır.  
Әmanәtlәrin 45 %-i xarici valyutada denominasiya edilir ki, bu da yerli valyutanı 
qiymәti müәyyәn olunmamış riskli hadisәdәn asılı edәn valyuta mәzәnnәsinә yönәlәn 
makroiqtisadi siyasәtlәrin bir hissәsi hesab olunur. Yüksәk valyuta mәzәnnәsi 
çevikliyi vә faiz dәrәcәsinә әsaslanan pul siyasәti çәrçivәsinә doğru irәlilәyiş 
mәhdudlaşmışdır. 
 
Banklara rәhbәrlik son on illik әrzindә yaxşılaşmışdır vә inkişafı davam edir. Banklar 
vә Bankçılıq Fәaliyyәti haqqında Qanun vә Azәrbaycanın Mәrkәzi Bankı haqqında 
Qanun - hәr ikisi BMK kömәyi ilә hazırlanmışdır - müvafiq olaraq 2004 vә 2005-ci 
illәrdә qәbul edilmişdir. Sektor inkişaf etdikcә, mәrkәzi bank özünün prudensial 
qaydalarını sәrtlәşdirir. AMB mümkün sistemli tәhlükәlәri müәyyәn etmәk üçün 
makro-prudensial şәbәkә tәşkil etmişdir. AMB makroprudensial qaydalar, o cümlәdәn 
maliyyә vasitәsi vә xarici valyuta әmanәtlәri üzrә ehtiyat tәlәblәrinin artırılması 
qaydalarını tәtbiq etmişdir. 2012-ci il sentyabr ayında minimum kapital tәlәbi 10 
milyon AZN-dan 50 milyon AZN-a artırıldı. 2009-cu ildә Azәrbaycanda Mәrkәzi 
Bankın dәstәyi ilә Azәrbaycanda Risk Peşәkarları Assosiasiyası yaradılmışdır. 
 
Sığorta vә digәr maliyyә xidmәtlәri 
Bazar strukturu: Böyük 
Bazar institutları: Orta 
 
Әsas problemlәr: (i) sığorta sektorunda dövlәtin rolunun azaldılması; (ii) sığorta 
sәnayesindә mәhsul çeşidi vә bacarıqların artırılması; (iii) lizinq vә ipotekaların 
verilmәsinin artırılması 
 
Azәrbaycanın sığorta sektoru kiçik hesab olunur vә 2012-ci ildә sığortaçıların ümumi 
sığorta mükafatı ÜDM-nin 0,46 %-i ilә müqayisәdә 0,6% tәşkil etmişdir ki, bu da 
sığorta mükafatının 213 milyon AZN-dan 343 milyon AZN-a qәdәr artırmışdır (61 
faiz artım). Onların әksәriyyәti (89%) qeyri-hәyat sığortası hesab olunur vә ancaq 3 
şirkәt hәyat sığortası tәklif edir. 2012-ci ildә sığortanın sürәtlә artması 2011-ci ildә 
qüvvәyә minmiş mәcburi avtomobil sığortası vә daşınmaz әmlakın mәsuliyyәt 
sığortası üzrә qanunlarla әlaqәli idi. Belә sürәtli artım 2013-cü ilin birinci yarısına 
qәdәr davam edәrәk yarım il әrzindә 17 faiz tәşkil etdi.  
 
Ölkәdә 28 rәqabәt aparan şirkәt olsa da bu şirkәtlәrin әksәriyyәti kiçikdir vә üç әsas 
şirkәt bazarın 38 faizini tәmsil edir. Dövlәt şirkәtlәri ancaq bazarın 14 faizini tәşkil 
edir; dövlәtlә әlaqәdar şirkәtlәr (dövlәtә, nazirliklәrә vә әlaqәdar tәrәflәrә mәxsus) 77 
faiz tәşkil edir. Sektor bir xarici strategiya cәlb etmişdir:  2010-cu ilin payızında AXA 
AYİB-dәn (30%) vә әsas sәhmdardan (21%) yerli sığortaçının nәzarәt paketini 
almışdır. AXA bazar payı 5 faizdir. 2013-cü ilin әvvәlindә yerli sığortaçıların 
birlәşmiş kapitalında xarici sahiblik hәddi 10 faizdәn 30 faizә qaldırıldı ki, bu da 
xarici iştirakçılar üçün bazarı aça bilәr.  
 
Sığorta qanunvericiliyi vә tәnzimlәnmәsi tәtbiq olunur vә qüvvәdәdir ki, bu da özünü 
tәlәb olunan minimum standartlara cavab vermәyәn şirkәtlәrin lisenziyalarının lәğv 
olunması ilә göstәrmişdir. Buna baxmayaraq, onlar qeyri-adekvatdır.  
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Ölkәdә özәl pensiya fondları fәaliyyәt göstәrmir vә lizinq sektoru hәm bazara daxil 
olma, hәm dә nizamlayıcı çәrçivә baxımından öz inkişafının lap ilkin 
mәrhәlәsindәdir. Lizinq portfeli ÜDM-nin faiz göstәricisi ilә 0,4% tәşkil edir (2011-ci 
ilin sonuna olan mәlumat). İpoteka verilmәsi çox aşağı sәviyyәdәdir. ÜDM-in 0.4 
faizini tәşkil etmәklә bölgәdә әn aşağı dәrәcә hesab olunur. 
 
Mikro, Kiçik vә Orta müәssisәlәr 
Bazar strukturu: Böyük 
Bazar institutları: Böyük 
 
Әsas problemlәr: (i) lizinq vә mәhsul inkişafı üzrә hüquqi çәrçivәnin 
tәkmillәşdirilmәsi ilә banklar vә digәr maliyyә institutları tәrәfindәn KOM-lәr üzrә 
maliyyә alәtlәrinin mümkünlüyünün genişlәndirilmәsi; (ii) sәhm kapitalının 
tәkmillәşdirilmәsi üçün korporativ idarәetmәnin inkişaf etdirilmәsi, inzibati 
prosedurların vә qaydaların azaldılması; (iii) mәrkәzi girov reyestri vә özәl qurumun 
yaradılması vә kreditor hüquqlarının hәyata keçirilmәsi ilә hüquqi vә nizamlayıcı 
çәrçivәnin inkişaf etdirilmәsi 
 
2012-ci ilin sonunda özәl sektora ayrılan kreditin ümumi mәblәğinin yalnız ÜDM-nin 
21,1 %-dәn ibarәt olması KOM-ların maliyyә vasitәlәrini әldә etmәsini 
mәhdudlaşdırır. KOM-a ayrılan kreditlәrin sayı artırılsa da 2012-ci ilin sonuna bu 
rәqәmin 30 faiz hüdudlarında olması ehtimal edilirdi. Son illәr әrzindә KOM-un 
maliyyә vәsaitlәrindәn istifadә etmә imkanı ilә bağlı regional ayrı-seçkilik azaldılmış, 
paytaxtdan kәnar bölgәlәrdә KOM kredit portfeli hәm iri, hәm dә kiçik banklarda 
artmışdır (2012-ci ilin sonuna iri bankların portfelinin 20 faizi, kiçik vә orta sәviyyәli 
bankların 20-30 faizi). Bununla belә, MKOM sektorunda әsas problemlәr MKOM-un 
maliyyәlәşdirilmәsinin cәlbediciliyinin nümayiş etdirilmәsi vә yerli kredit 
mütәxәssislәrinin bacarığının artırılmasıdır. Mikromaliyyәlәşdirmәnin inkişafı 
Azәrbaycanda MKOM-ların önә çәkilmәsinin әsas komponenti hesab olunur. Qeyri-
neft sektorunda biznes mühiti aşağı sәviyyәdәdir vә xüsusәn dә MKOM-lar 
bürokratik әngәllәr vә korrupsiyanın yüksәk hәddindәn әziyyәt çәkir. Sәviyyә aşağı 
(16%) olsa belә hüquqi çәrçivә daşınmaz әmlakın kadastrı vә torpağın qeydiyyatı, 
elәcә dә dövlәt kreditlәri üzrә informasiya sistemi baxımından inkişaf etmişdir. 
Girovun asan izah olunmasının hәyata keçirilmәsi, daşınar әmlak üzrә qeydiyyat 
sistemi vә kreditorların hüquqlarının tәmin olunması MKOM-lar üçün maliyyә 
vasitәlәrinin әldә olunmasının yaxşılaşmasına töhfә verәcәk. 
 
Özәl kapital 
Bazar strukturu: Böyük 
Bazar institutları: Böyük 
 
Әsas mәsәlә Regional fondlarla daxili özәl kapital sәrmayәsi üzrә daha cәlbedici 
olması üçün biznes mühiti vә korporativ idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi vә davamlı 
yerli özәl kapital fondlarının yaradılması 
 
Kommersiya özәl aktiv sektoru hәlә dә yaradılma mәrhәlәsindәdir vә bu günә qәdәr 
ölkәyә mühüm beynәlxalq özәl aktiv fondlarının marağı cәlb olunmamışdır. Yalnız üç 
regional fond meneceri Azәrbaycanı siyahıya daxil etmişdir vә onlardan ancaq ikisi 
Azәrbaycanı nәzәrdә tutulmuş ölkә kimi deyil, daha geniş bölgә hәcmi kimi tәyin 
etmişlәr. Bunlar inkişaf kapitalını vә problemlәri әhatә edir, aralıq maliyyәlәşdirmә, 
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müәssisә vә kiçik kapital, infrastruktur vә alış kimi digәr strategiyalar bazarda yoxdur. 
Aktiv kapital vә sәrmayә üçün hazır kapital 2012-ci ildә müvafiq olaraq ÜDM-in 
0,02% vә 0,02 %-ni tәşkil etmişdir. 
 
Biznes mühiti problemli mәsәlә hesab olunur, çünki ölkәnin investisiya imkanları 
mәhdud, çıxış perspektivlәri isә pisdir. Bundan әlavә, yerli institusional investor 
bazası olmadığına görә institusional çәrçivә Azәrbaycanın sәhm bazarının inkişafı 
üzrә problem olaraq qalır vә ölkә Korporativ İdarәetmә üzrә İӘİT prinsiplәrinә çox az 
uyğunluq nümayiş etdirir. 
 
Kapital bazarları 
Bazar strukturu: Böyük 
Bazar institutları: Böyük 
 
Әsas problemlәr: (i) әlavә korporativ mәsәlәlәrlә siyahıya alınan bazarın 
genişlәndirilmәsi; (ii) mövcud bazar qaydalarının icrasının tәkmillәşdirilmәsi vә 
QKBKT prinsiplәrinә uyğunlaşdırılması 
 
Azәrbaycanın pul bazarları infrastrukturun müәyyәn sәviyyәdә inkişaf etmәsini, o 
cümlәdәn mәrkәzi bank repolarının vә әks repo vә banklararası repoların rәsmi 
mövcudluğunu göstәrir. Bununla belә, fәaliyyәt azdır. 
  
Azәrbaycanda sәhm vә borc bazarları tam inkişaf etmәmişdir. 2013-cü ilin iyun 
ayından Bakı Fond birjası bazara daha çox korporativlәr cәlb etmәk sәylәrini davam 
etdirir vә hazırda siyahıya alınmış aktivlәr vә korporativ istiqrazlar (Azәrbaycan 
İpoteka Fondu tәrәfindәn verilәn ipoteka istiqrazları daxil olmaqla) mövcuddur. 
Sonuncunun tәklifi 2012-ci ilin iyun ayında 100,8167% olmaqla tam şәkildә 
yerlәşmişdir. Çatışmayan korporativ istiqrazların cәmi dәyәri 2011-ci ildә 1,5 %-dәn 
2013-cü ilin iyul ayında 2,88 %-ә artmışdır, lakin ikinci dәrәcәli bazar fәaliyyәti 
azdır.  
 
Bakı Fond Birjasında ancaq iki şirkәt qeydiyyata alınmışdır vә 2012-ci ildә satılmış 
cәmi qiymәtli kağızlar ÜDM-in 3,96 %-ni tәşkil etmişdir. 2012-ci ildә ticarәtin ilk 5 
ayında ticarәt dövriyyәsi üzrә 4,76 milyard AZN mәblәğin 98 %-i hökumәt qiymәtli 
kağızlarını әhatә etmişdir, yerdә qalan hissә isә korporativ sәhmlәr vә istiqrazlardan 
ibarәt olmuşdur. . 
2011-ci ildә beynәlxalq risk tәcrübәlәri tәdqiq vә tәtbiq olunmuşdur vә 2011-2020-ci 
illәr üzrә Qiymәtli Kağızlar Bazarının İnkişafına dair Dövlәt Proqramının qәbul 
olunması sayәsindә digәrlәri ilә yanaşı qiymәtli kağızların qeydiyyatının 
sadәlәşdirilmәsi, iri dövlәt tәşkilatlarının birjadan kapital qaldırmaları vә Azәrbaycan 
birjası siyahısının tәbliği gözlәnilir. Ölkә QKBKT prinsiplәrinә lazımı sәviyyәdә 
uyğunluq nümayiş etdirә bilmәmişdir. Bazarın institusional çәrçivәsi lazımi sәviyyәdә 
deyil ki, bu da mövcud qaydaların icra olunması vә uyğunsuz tәcrübәlәrin 
mәhdudlaşdırılmasında keyfiyyәtin aşağı, effektivliyin isә nisbәtәn pis olmasını 
göstәrir 
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ӘLAVӘ 3 – HÜQUQİ KEÇİD 
 
Bu әlavәdә AYİB-in Azәrbaycan üzrә yeni ölkә strategiyası ilә birbaşa bağlı olan bir 
neçә hüquqi sektora dair analitik informasiya yer almışdır. Bu, son illәrdә Bankın 
Hüquqi Keçid Proqramı ilә aparılan qiymәtlәndirmәlәrә әsaslanır. Korporativ 
idarәetmә qanunvericiliyi bazar әsaslı diversifikasiyanın irәli çәkilmәsindә hәlledici 
rol oynayacaq, tәminatlı әqdlәr, müflislәşmә, müqavilәnin hәyata keçirilmәsi vә 
enerjinin effektivliyi ilә bağlı qanunlar vә institutlar özәl sektorun inkişafının 
dәstәklәnmәsi üzrә davamlı maliyyә sektorunun inkişafına dair Bankın planlarına 
uyğundur. Son olaraq, ictimai-özәl әmәkdaşlıqlara dair qanunvericilik yolların 
inkişafı sektoru üzrә BMİ-lәr ilә әmәkdaşlıq kontekstindә vacib rol oynayır. 
 
Korporativ İdarәetmә 
 
Azәrbaycan korporativ idarәetmә çәrçivәsindә bir sıra irәlilәyişlәrә gәtirib çıxaran 
әsaslı hüquqi vә nizamlayıcı dәyişikliklәri öhdәsinә götürmüşdür. Buna baxmayaraq, 
çәrçivә xüsusәn açıqlama vә nәzarәt şuralarının rolu baxımından daha da inkişaf 
etdirilә bilәr. Bundan başqa, sәhmdarların vә investorların şirkәtin mәlumatlarının 
әldә olunması nöqteyi-nәzәrindәn problemlәri davam edir. Bütün şirkәtlәrdәn 
mühasibat balansı vә gәlir hesabatları tәqdim etmәk tәlәb olunsa da çoxları bunu 
etmir. Azәrbaycanın Korporativ İdarәetmә Standartları könüllü xarakter daşıyır vә 
şirkәtlәrin tәcrübәlәrinә çox böyük tәsir etmir. Buna rәğmәn, onlar hәmin şirkәtlәrin 
strukturunu inkişaf etdirmәk istәyi ilә onlara yaxşı rәhbәrlik tәklif edir. 
 
Hakimiyyәt strukturları xüsusilә ictimai maraq kәsb edәn şirkәtlәrlә sağlam 
korporativ idarәetmә tәcrübәlәrinin monitorinqi vә icrası üzrә müvafiq qurumların 
(mәs. mәhkәmәlәr, Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi vә Azәrbaycan Mәrkәzi 
Bankı) gücünü artırmağı nәzәrә almalıdır. Azәrbaycanın Korporativ İdarәetmә 
Standartlarının icrasının güclәndirilmәsi açıqlama tәcrübәlәrinә nәzarәt edә bilәn 
müvafiq resurslarla birlikdә hәyata keçirilә bilәr. Ümumilikdә, açıqlama tәcrübәlәri 
güclәndirilә bilәr. Hüquqi çәrçivәdә inkişafdan xüsusilә aşağıdakılar baxımından 
faydalanmaq olar: 
 
 Nәzarәt şurasının strateji vә nәzarәt rolunun müәyyәn olunması; 
 İri şirkәtlәrin vә sistematik olaraq vacib olan bankların şuralarının ixtisaslı 

müstәqil direktorları cәlb etmәsinin tәlәb olunmasının nәzәrә alınması; 
 Audit komissiyasının hazırkı strukturunun qiymәtlәndirilmәsi vә әsasәn müstәqil 

vә ixtisaslı nәzarәt şurasının üzvlәrindәn ibarәt olan audit komitәsinin nәzәrә 
alınması; 

 Açıq sәhmdar cәmiyyәtlәrindә üstün hüquqların tәtbiq oluna bilmәsinin 
müәyyәnlәşdirilmәsi vә sәhmdar cәmiyyәtlәrinin kapital artımını şuraya vermәk 
ehtimalından qaçılması. 

 
Tәminatlı әqdlәr 
 
Azәrbaycanda daşınar vә daşınmaz әmlak üzrә girov hüquqları başlıca olaraq 1 
sentyabr 2001-ci ildә qüvvәyә minәn Mülki Mәcәllә vә 2005-ci il üzrә İpoteka 
Qanunu ilә idarә olunur. 1998-ci ildә qәbul olunan Girov Qanunu 2006-cı ilin 
sonunda lәğv olunmuş vә onun proqressiv xüsusiyyәtlәri, biznes müәssisәsinin tam vә 
ya bir hissәsi üzrә ipoteka götürülmәsi vә ipoteka götürәnin defoltu hallarında ipoteka 
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verәnin götürülәn aktivlәri öz mülkiyyәtinә çevirmәsinin mümkünlüyü hazırda 
mövcud deyil. 
 
Mülki Mәcәllә girov vә ipoteka arasında әsas fәrqi müәyyәn edir. Mәcәllәyә әsasәn, 
girovlar müxtәlif növdә ola bilәr: Girov qoyulmuş aktivlәr kreditorun mülkiyyәtinә 
verilә (lakin bu mәcburi deyil) vә qeyri-maddi aktivlәri (mәs. debitor borcları) әhatә 
edә bilәr. Girovlar әsasәn qeydә alınmır. İpotekalar müvafiq rәsmi qurumda 
qeydiyyatdan keçmәlidir. Daşınar әmlaklar üzrә bu, mövcud aktiv reyestrlәri, 
avtomaşınların qeydiyyatı, gәmi qeydiyyatı, vә s.-ә aid olunur. 
 
Tәminatlı kreditorların hüquqlarının hәyata keçirilmәsinin yaxşılaşdırılması, mövcud 
tәminatlı әqdlәr sisteminin (xüsusilә daşınar әmlak üzrә girov) mәhdudiyyәtlәrinin vә 
qeyri-müәyyәnliklәrinin aradan qaldırılması vә kredit bürosu әmәliyyatlarını 
asanlaşdıracaq hüquqi әsaslandırılması Azәrbaycanda maliyyә vasitәlәrinin әldә 
olunmasının güclәndirilmәsinә töhfә verәcәk. 
 
BMK hazırda USAİD vә Mәrkәzi Bankla әmәkdaşlıqda tәminatlı әqdlәrә dair qanun 
layihәsi üzәrindә işlәyir. 4 dekabr 2012-ci ildә potensial istifadәçilәr vә mәnfәәt әldә 
edәnlәr arasında hazırkı iş vә tәminatlı әqd islahatının vacibliyi ilә bağlı 
maariflәndirmәnin artırılmasına dair Bakıda konfrans keçirilmişdir. 
 
Müflislәşmә 
 
Müflislәşmә vә Bankrotluq üzrә 1997-ci il Qanunu (Müflislәşmә haqqında Qanunu) 
yalnız bank olmayan şirkәtlәrin vә fәrdi sahibkarların müflislәşmәsinә şamil olunur; 
bankların müflislәşmәsi 2004-cü il üzrә banklar haqqında qanunla tәnzimlәnir. AYİB-
in 2009-cu il üzrә müflislәşmә sektorunu qiymәtlәndirmәsindә bildirilmişdir ki, 
ölkәnin Müflislәşmә Qanunu beynәlxalq müflislәşmә qanununun standartlarına cavab 
vermir vә müvafiq qanunvericilik bir sıra sahәlәrdә problemlidir. 
 
Azәrbaycanın Müflislәşmә haqqında Qanununa genişmiqyaslı düzәlişlәr edilmәlidir. 
Likvidasiya müddәaları nisbәtәn adekvat olsa da qanunda iflasda yenidәn tәşkil 
prosesinin әhatә dairәsi mәhduddur. Bu, müstәsna hallarda qeyri-arbitraj 
bankrotluğunu әhatә edir, lakin bu sistem düzgün işlәmir vә mәhkәmә nәzarәtinin 
lazım olduğu yerlәrdә bir sıra kreditoru cәlb edәn hallarda müvafiq olmaya bilәr. 
Qanunun әsas iştirakçılarının rolu, xüsusilә, müflislәşmә üzrә inzibatçı yoxlama vә 
inkişafdan mәnfәәt әldә edә bilәr. 
 
Müqavilәnin qüvvәyә minmәsi 
 
AYİB 2012-ci il üzrә Mәhkәmә Qәrarlarını Qiymәtlәndirmәsi zamanı Azәrbaycanda 
kommersiya hüququ ilә bağlı mәsәlәlәrdә mәhkәmә qәrarlarının keyfiyyәtinin qeyri-
bәrabәr olmasını aşkar etmişdir. President hüququ ziddiyyәtlilik tәşkil edir; bir-birinә 
bәnzәr mәhkәmә işlәri fәrqli nәticәlәr ortaya qoyur. Ölkәnin kommersiya üzrә hüquqi 
çәrçivәsi hәlә dә inkişaf etmәkdәdir vә şirkәt әmәliyyatları vә sәhmdarların hüquqları 
üzrә boşluqlar qeyri-ardıcıllığın yaranmasına gәtirib çıxarır. Ali Mәhkәmәnin 
müxtәlif hüquqi mәsәlәlәr üzrә tәlimat vermәsi kommersiya hüququnun daha bәrabәr 
şәkildә tәtbiq olunmasına şәrait yaradan amil hesab olunur. Hakimlәrin kommersiya 
hüququ vә tәcrübәlәri ilә bağlı sәriştәsizliyi mәhkәmә hökmlәrinin keyfiyyәti üzrә әn 
böyük problem hesab olunur. Mәhkәmә tәlimlәri Mәhkәmә-Hüquq Şurasının Tәlim 
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Şöbәsi tәrәfindәn hәyata keçirilir. Peşәkar tәlimlәrin davam etdirilmәsi könüllüdür vә 
bununla bağlı kurslar hakimlәrin istәklәri әsasında keçirilir; yeni tәyin olunmuş 
hakimlәrin ilkin treninqi daha ekstensivdir vә son zamanlar mәcburi xarakter daşıyır. 
Әdalәt mühakimәsinin sürәti digәr narahatlıq doğuran mәsәlәdir ki, bu da mәhkәmә 
prosedurlarının tәxirә salınması vә hakimlәrin hәddindәn artıq iş yükünün mәhkәmә 
proseslәrinin keyfiyyәtinә vә sürәtinә mәnfi tәsir göstәrmәsi ilә müşayiәt olunur. 
 
Mәhkәmә qәrarlarının icrası ölkәnin mәhkәmә sektorunun әsas çәtinliyi olaraq qalır 
ki, bu, regionun digәr ölkәlәrindә dә belәdir. Vәziyyәtin yaxşılaşdırılması üzrә son 
tәdbirlәr icra prosedurları üzrә xüsusi vaxt müddәtlәrinin, elәcә dә mәhkәmә 
qәrarlarına riayәt etmәyәn tәqsirkarlarla bağlı cәzaların artırılmasını әhatә edir. İcra 
sistemi üzrә bu tәkmillәşdirmәlәrin tәsirlәri hәlә dә görülәcәk. Sәmәrәsiz icra 
sisteminin әsas sәbәbi dövlәt rәsmilәri olan mәhkәmә icraçılarının motivasiya 
çatışmazlığı hesab olunur. 
 
Ölkәdә xüsusilә fiziki infrastruktur baxımından müasir mәhkәmә fәaliyyәt sisteminin 
inkişaf etdirilmәsindә irәlilәyişlәr etmişdir, lakin buna baxmayaraq bu sahәdә daha 
çox işlәr görülmәlidir. Әsas prioritetlәrdәn biri xüsusilә dövlәtin üzvü olduğu vә ya 
әsaslı marağı olduğu mәsәlәlәrlә bağlı mәhkәmәnin qәrәzsizliyinin artırılmasıdır. Bu 
baxımdan, mәhkәmә qәrarları vә materiallarının daha asan әldә olunması lazımi tәdbir 
hesab oluna bilәr. Digәr bir mәsәlә kommersiya vә inzibati qanunlara daha böyük 
diqqәt göstәrilmәsi ilә tәdris proqramının güclәndirilmәsindәn ibarәtdir. İcraçı 
qurumların potensialının güclәndirilmәsi islahat sәylәri üzrә digәr tövsiyә olunan 
sahәdir vә burada xüsusi diqqәt bu qurumların icra proseslәrini effektiv yolla hәyata 
keçirmәsi mәqsәdilә onlar üçün lazımi stimulların yaradılmasına yönәldilmәlidir. 
Dövlәt rәsmilәri ilә birgә özәl qurumların tәqdim olunması nәzәrә alınmalıdır. 
 
Enerjinin effektivliyi 
 
2005-2015-ci illәr üzrә Yanacaq vә Enerji Sektorunun İnkişafına dair Dövlәt 
Proqramı ölkәnin enerjinin effektivliyi sektorunda siyasi çәrçivәsinin әsas hissәsi 
hesab olunur ki, burada da әsas hәdәf elektrik enerjisi vә tәbii qaz tәlәbatlarının 
ödәnilmәsi üçün itkilәrin azaldılması vә enerjinin oğurlanması vә sәmәrәsiz 
istifadәsinin qarşısının alınmasına yönәldilir. Qeyd olunur ki, istehlak olunan tәbii qaz 
vә işığın tam ödәnmәsi bu resurslardan effektiv istifadәyә tәminat yaradacaq 
amillәrdәn biridir. 
 
Enerjinin effektivliyi sektorunda hökumәt iqtisadiyyatda enerji gәrginliyini azaltmaq 
üçün sabit siyasi öhdәlik yaratmalı vә enerji resurslarından effektiv istifadә olunması 
üzrә lazımi sәviyyәdә stimullaşdırıcı amillәr ortaya qoymalıdır. Hökumәt beynәlxalq 
dәrәcәdә sübut olunmuş tәcrübәlәri әks etdirәn sektor boyunca enerjinin effektivliyi 
tәdbirlәrinin sәmәrәli şәkildә yerinә yetirilmәsinә imkan verәn hüquqi vә tәnzimlәyici 
çәrçivәni tәkmillәşdirmәyi nәzәrә almalıdır. Layihәnin icra mexanizmlәri, o 
cümlәdәn, investorlar vә maliyyә institutları üçün müvafiq stimulların yaradılması 
diqqәtli şәkildә nәzәrә alınmalıdır. Müvafiq tәşkilati güc artırılmalı vә bazar 
iştirakçıları vә ev tәsәrrüfatı üzrә tәdris proqramları işlәnib hazırlanmalıdır. 
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Konsessiyalar/İÖӘ 
 
Azәrbaycanın İÖӘ vә ya konsessiyalardan bәhs edәn xüsusi bir qanunu mövcud deyil. 
Mülki Mәcәllә vә Xarici İnvestisiyaların Qorunması haqqında Qanun imtiyazları 
tanısa da onlardan heç biri İÖӘ/İmtiyaz anlayışını şamil etmir. Xarici İnvestisiyaların 
Qorunması haqqında Qanunda imtiyazlarla bağlı yalnız bir maddә öz әksini tapır. 
Buna baxmayaraq, bu qanun tәbii sәrvәtlәr sektoru üzrә konsessiyalara qәdәr vә xarici 
investorlara tәtbiq olunmasında mәhdudlaşdırılır. Bundan başqa, konsessiyalar 
icazәlәr kimi başa düşülür, әsasәn mәdәnçilik sahәsindә inzibati prosedurlara aid 
olunur vә ictimai işlәr vә ya xidmәtlәr üzrә müasir imtiyazlar anlayışını özündә әks 
etdirmir. Özәllәşdirmәni әhatә edәn sektor qanunları vә digәr aktlar dә konsessiyaları 
tәnzimlәmir. Dövlәt Satınalmaları üzrә 2001-ci il Qanunu ictimai satınalma, ictimai 
satınalma prosedurlarının tәşkili vә qaydaları, elәcә dә podratçının seçilmәsi vә 
şikayәt prosedurları üzrә әsas yaradır. Bu qanun hәlә dә İÖӘ üzrә sakitdir. 
 
Dövlәt müәssisәlәrinin (obyektlәrin) müqavilә әsasında idarәetmәyә ötürülmәsindәn 
bәhs edәn 1996-cı il әsasnamәlәri gәlәcәk özәllәşdirmәnin hazırlanması kimi 
idarәetmә müqavilәlәri әsasında müәyyәn dövlәt müәssisәlәrindәn (infrastruktur) 
istifadә hüququnun ötürülmәsini tәnzimlәyir. Bu müqavilәlәr rәqabәt әsasında 
bağlanır. 
 
Ölkәnin hazırkı qanunları xarici sәrmayә formasında istehsal bölgüsü razılaşmalarına 
yönәlir, yerli investorlara qarşı ayrı-seçkilik edir, әslindә köhnәlmiş hesab olunur vә 
Respublikanın dinamik inkişaf edәn iqtisadiyyatına xidmәt etmir. 
 
Yekun olaraq, Azәrbaycan AYİB regionunda hәlә dә İÖӘ üzrә hüquqi çәrçivәsi vә ya 
müasir növ imtiyazları olmayan әn az ölkәlәrdәndir. 
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ӘLAVӘ 4 – KİÇİK BİZNESӘ DӘSTӘK 
 
Bank dayanıqlı mikro, kiçik vә orta müәssisәlәrdә (MKOM) dәyişikliyin әldә 
olunması vә yerli biznes mәslәhәt xidmәtlәrinin davamlı infrastrukturunun inkişaf 
etdirilmәsinә töhfә verilmәsinә yönәldilәn Kiçik Biznesә Dәstәk әmәliyyatları ilә 
iqtisadi keçidә dәstәk göstәrir. KBX әmәliyyatları iki tamamlayıcı proqramdan – 
әvvәllәr Müәssisәlәrin Yaxşılaşdırılması Proqramı kimi tanınan Müәssisәlәrin İnkişafı 
Proqramı (MİP) vә Biznes Mәslәhәt Xidmәtlәrindәn ibarәtdir. 
 
Azәrbaycanda әvvәlki KBX tәcrübәsi 
 
1998-ci ildә başlanmasından bәri Azәrbaycanda MİP-nin icrası üzrә donorlar 
tәrәfindәn 2,68 milyon Avro maliyyәlәşdirmә hәyata keçirilmişdir. Bu vәsaitin 39 
min avro mәblәği müәssisәlәrin xәrc bölgüsü üzrә reallaşmışdır MİP әmәliyyatlarının 
әn böyük donorları AYİB Sәhmdarlarının Xüsusi Fondu vә Aİ olmuşdur. MİP 42 
layihә yerinә yetirmişdir ki, onlardan da 12-si hәlә dә icradadır, 8-i isә lәğv 
olunmuşdur. Satış vә marketinq sistemlәrinin, elәcә dә tәşkilat vә idarәetmәnin 
yaxşılaşdırılmasına yönәldilәn layihәlәr hәyata keçirilәn layihәlәr arasında әn geniş 
yayılanı olmuşdur. Bu layihәlәr müxtәlif sәnaye sektorları üzrә hәyata keçirilmiş, 
onlardan әn çox yayılanı aqrobiznes, RİT vә inşaat sektorları olmuşdur. Bugünә qәdәr 
hәyata keçirilәn layihәlәrdәn 26-sı dәyәrlәndirilmiş, onların 50%-i “çox uğurlu”, 
yerdә qalanı isә “uğurlu” layihә kimi qiymәtlәndirilmişdir. Yardım göstәrilәn 
müәssisәlәrdәn 59%-i dövriyyәdә, 82%-i vergidәn әvvәlki mәnfәәtdә, 58%-i isә 
mәşğulluqda artım olduğunu bildirmişdir. Bu müәssisәlәrin 59%-i MİP-dәn sonra 
mәhsuldarlığın artımı, 78%-i isә gәlir marjasında artım olduğu ilә bağlı mәlumat 
vermişdir. MİP orta hesabla 375 işçini özündә birlәşdirәn orta ölçülü müәssisәlәrә 
yardım edir. 
 
Başlandıqdan bu yana BMX Azәrbaycan donor maliyyәlәşdirilmәsindәn ümumilikdә 
5 milyon Avro vәsait әldә etmişdir. Bunun 2,7 milyon Avro mәblәği korporativ 
müştәrilәr tәrәfindәn hәyata keçirilmişdir. 2013-cü ilin may ayının sonuna BMX 116 
mәslәhәtçi ilә MKOM-lәrlә birlikdә ümumilikdә 712 layihә öhdәliyә götürmüşdür 
BMX kiçik müәssisәlәrә dәstәk göstәrir vә layihәlәrin 84%-i 50-dәn az işçisi olan 
müәssisәlәrdә hәyata keçirilir. Bazar göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması, idarәetmәnin 
effektivliyi vә keyfiyyәtli idarәetmәyә yönәlәn layihәlәr Azәrbaycanda hәyata 
keçirilәn layihәlәr arasında әn çox yayılan layihәlәr olmuşdur. Müәssisәlәrin sәnaye 
üzrә yayılması geniş olmuş, aqrobiznes, topdan vә pәrakәndә satış bölgüsü vә inşaat 
әn çox yayılmış sektorlar arasında olmuşdur. Azәrbaycanda 619 layihә 
dәyәrlәndirilmiş, onların 74%-i uğurlu vә ya çox uğurlu layihә kimi 
qiymәtlәndirilmişdir. BMX isә dәstәklәnәn müәssisәlәrin 77 %-i dövriyyәdә, 63 %-i 
isә işçi qüvvәlәrindә artımla bağlı mәlumat vermişdir. BMX bununla 2200-dәn artıq 
iş yerinin açılmasına şәrait yaratmış oldu. Bundan әlavә, BMX-nin sifarişçi şirkәtlәri 
orta hesabla 1 milyon Avro mәblәğindә maliyyәlәşdirmә әldә etmişdir. Layihәlәrdәn 
başqa, BMX mәslәhәt xidmәtlәri üzrә tәlәblәrin artırılmasına yönәlәn bazarın inkişafı 
üzrә xidmәtlәr (görünüş vә yayılma tәdbirlәri ilә), elәcә dә mәslәhәt xidmәtlәrinin 
keyfiyyәtinin artırılması işlәrini görmüşdür (yerli mәslәhәtçilәrin treninq proqramı 
ilә) ki, bu da yardım edilәn müәssisәlәrin 68 %-nin öz hesablarına mәslәhәtçilәrdәn 
istifadә etmәsi ilә nәticәlәnmişdir. 
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Sektorlararası mәsәlәlәrә gәldikdә BMX әsas diqqәti gender mәsәlәlәri vә kәnd 
yerlәrinin inkişafının yaxşılaşdırılmasına yönәltmişdir. Bu layihәlәrin 32%-dәn çoxu 
Bakıdan kәnarda yerlәşmişdir. 2011-ci ildә Erkәn Keçid Dövrü Yaşayan Ölkәlәr 
(ETC) üzrә potensial AYİB investisiyalarının yatırılması mәqsәdilә müәssisәlәrin 
maliyyә idarәçiliyi tәcrübәlәrinin vә standartlarının artırılması üçün BMX son illәrdә 
tәqdim olunmuş ETC-dә Mühasibat Uçotunun İnkişafı Proqramını icra etmәyә 
başlamış vә indiyә kimi 5 layihә hәyata keçirilmişdir. BMX eyni zamanda KBİA 
tәrәfindәn maliyyәlәşdirilәn xüsusi Qadın Biznes Proqramı hәyata keçirmiş vә burada 
mәqsәd qadın sahibkarların mәslәhәt xidmәtlәri vә treninqlәr yolu ilә öz bizneslәrini 
inkişaf etdirmәlәrinә yardım edilmәsindәn ibarәt olmuşdur. 
 
Azәrbaycanda MKOM vә Konsultasiya sektoru 
 
MKOM sektoru vә biznes mühiti 
 
Son onillikdә Azәrbaycan iqtisadiyyatı sürәtlә inkişaf etmiş, o cümlәdәn, MKOM 
sektoru da genişlәnmişdir. İqtisadi inkişafın әksәr hissәsi neft vә qaz sektorunun 
hesabına mümkün olmuş vә qeyri-neft sektoru yalnız son zamanlar iqtisadiyyatın әsas 
hәrәkәtverici qüvvәsi ola bilmişdir.  
MKOM sektoru Azәrbaycanda hәlә dә yaxşı inkişaf etmәmişdir. 2011-ci ildә qeydә 
alınmış fәrdi sahibkarların sayı 364581, qeydә alınmış kiçik müәssisәlәrin sayı isә 
60223 olmuşdur, lakin fәrdi sahibkarların yalnız 50 %-i, kiçik şirkәtlәrin isә 60 %-dәn 
bir qәdәr artıq hissәsi aktiv sahibkarlar kimi qiymәtlәndirilmişdir.21 MKOM-lәrin sayı 
Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxslәrin ümumi sayının 80%-dәn artıq 
olmasına baxmayaraq ümumi dәyәrdә vә mәşğulluqda onların payı hәlә dә çox 
kiçikdir. Rәsmi rәqәmlәr göstәrir ki, kiçik müәssisәlәr ÜDM-nin 2 %-dәn az hissәsini 
ianә verir vә ölkәnin işçi qüvvәsinin yalnız 6%-i işә götürür ki, bu da digәr keçid 
iqtisadiyyatlarından çox aşağıdır.22 MKOM-lәrin әksәriyyәti aşağı әlavә dәyәrli 
fәaliyyәtlәrә, mәs. ticarәt, kәnd tәsәrrüfatı, tikinti vә xidmәtә cәlb olunur vә qeydә 
alınmış şirkәtlәrin tәqribәn yarısı Bakıda yerlәşir. 
 
MKOM sektoru üzrә biznes mühiti daha da inkişaf etdirilmәlidir. Sektor satış artımı, 
ixrac, istehsalın keyfiyyәti vә biznes tәcrübәsi baxımından problemlәrlә üzlәşir. 
Dünya bankının 2013-cü il üzrә biznes hesabatında ölkә 185 ölkә arasında 67-ci yerdә 
qәrarlaşır. Azәrbaycan biznesin başlanması vә әmlakın qeydiyyatı üzrә nisbәtәn 
yüksәk göstәriciyә malikdir vә vergi ödәnişi vә müflis olma problemlәrinin hәll 
olunmasında bir sıra irәlilәyişlәr özünü göstәrir. Buna baxmayaraq, tikintiyә icazә 
verilmәsi vә sәrhәd ticarәti özәl sektorun inkişafında әsas problemlәr hesab olunur. 
2012-2013-cü illәr üzrә Qlobal Rәqabәtlilik Hesabatında - 4.41 әsasında Azәrbaycan 
bazarın effektivlik göstәricisinә görә 144 ölkә arasında 46-cı yer tutur. 
 
Digәr bir mәsәlә maliyyә vasitәlәrinin әldә olunmasının qeyri-qәnaәtbәxş olmasıdır. 
MKOM-lәrin әksәriyyәti xüsusәn ilk mәrhәlәlәrdә maliyyә vasitәlәrini әldә edә 
bilmir. Azәrbaycanda MKOM sektoruna xidmәt üçün istifadә olunan müxtәlif 
maliyyә vasitәlәrinin sayı çox mәhduddur vә kredit bürosunun olmaması bankların 
kiçik müәssisәlәri kreditlәşdirmәsinә imkan vermir 

                                                 
21İӘİT vә s. (2012), “Kiçik Sahibkarlıq Haqqında Qanun üzrә ölkә profili: Azәrbaycan” SME Siyasi 
İndeksi Şәrq Tәrәfdaşlığı Ölkәlәri 2012: Avropada Kiçik Sahibkarlıq Haqqında Qanunun Hәyata 
Keçirilmәsinin Gedişi, İӘİT-nin Nәşriyyatı. 
22Dövlәt Statistika Komitәsi vә İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 
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Mәslәhәt bazarı 
 
Azәrbaycanda mәslәhәt sektoru MKOM-lәr üzrә böyük keçid problemlәri ilә üzlәşir. 
Bu sәnaye sahәsi parçalanmış şәkildәdir vә bu xidmәtlәrin әldә olunması vә 
keyfiyyәti daha böyük inkişaf tәlәb edir. Mәslәhәt xidmәtlәrinә tәlәb xüsusilә 
Bakıdan kәnarda mәhdud dәrәcәdәdir. MKOM-lәrin sayına nisbәtdә yerli 
mәslәhәtçilәrin sayı adekvat hesab olunur vә ölkәdә bir neçә ikinci dәrәcәli 
beynәlxalq mәslәhәt şirkәti fәaliyyәt göstәrir. Buna baxmayaraq, yerli mәslәhәtçilәrin 
yalnız tәqribәn 2,8 %-i öz bizneslәrini internetlә reklam edir vә onların böyük 
әksәriyyәti Bakıda hәyata keçirilir. Azәrbaycan mәslәhәtçilәri bir neçә sahә üzrә 
xidmәt göstәrsә dә onların әksәr hissәsi әsasәn bazarın tәhlili vә planlaşdırılması, 
inkişafın planlaşdırılması vә RİT sahәlәri üzrә ixtisaslaşmışdır. Son illәrdә keyfiyyәtli 
idarәetmә xidmәtlәri göstәrәn mәslәhәtçilәrin sayı da artmışdır. Lakin 
kompüterlәşdirilmiş istehsal sistemlәri sahәsindә tәcrübә çatışmır vә enerjinin 
effektivliyi, ekoloji idarәetmә vә strateji inkişaf sahәlәri üzrә ixtisaslı mәslәhәtçilәrin 
sayı azdır. Xidmәtlәrin keyfiyyәti son illәrdә artmışdır, lakin bir sıra tәchizatçılarda 
hәlә dә ixtisaslaşma, innovasiya vә beynәlxalq bazar anlayışları çatışmır. Bazar 
parçalanmış şәkildәdir vә onun dәstәklәnmәsi vә inkişaf etdirilmәsi üçün heç bir 
peşәkar mәslәhәt idarәetmә assosiasiyası mövcud deyil. 
 
KOM-a dәstәk infrastrukturu 
 
Hazırda Azәrbaycanın MKOM sektorunun inkişafı üzrә aktiv strategiyası vә ya xüsusi 
qurumu yoxdur. Sektorun inkişafının önә çәkilmәsinә yönәlәn bir sıra tәdbirlәr 
hökumәt tәrәfindәn 2009-2013-cü illәr üzrә sosial-iqtisadi inkişafa dair Dövlәt 
Proqramı vә 2008-2015-ci illәr üzrә Azәrbaycan Respublikasında Yoxsulluğun 
Azaldılması vә Davamlı İnkişafa dair Dövlәt Proqramına daxil edilmişdir. Kiçik 
sahibkarlığın inkişafına mәsul qurum olan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nәzdindә üç 
qurum – Azәrbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömәk Milli Fondu, Bakı Biznes 
Tәdris Mәrkәzi vә Azәrbaycanda İxrac vә İnvestisiyaların Tәşviqi Fondu qeyri-neft 
müәssisәlәri üzrә maliyyә, tәlim vә mәslәhәt vә ixraca dәstәk xidmәtlәri yerinә 
yetirir. MKOM sektorunu irәli çәkәn digәr tәşkilatlar Azәrbaycan Respublikası 
Ticarәt vә Sәnaye Palatası, Azәrbaycan İnvestisiya Şirkәti vә Sahibkarlar 
Konfederasiyası hesab olunur. 
 
Azәrbaycanda KBD-nin davamı 
 
Bank Azәrbaycanda rәqabәtli vә davamlı özәl sektorun inkişafına töhfә vermәk 
mәqsәdilә KBD әmәliyyatları altında müәssisәlәrә birbaşa dәstәk göstәrilmәsi ilә 
KOM-lara dәstәyi davam etdirәcәk. KBD әmәliyyatları aqrobiznes, yerli istehsal, o 
cümlәdәn mebel vә tikinti materialları sektoru kimi prioritet sektorlar üzrә 
fәaliyyәtlәrә yönәlәcәk. 
 
Bank AYİB vә tәrәfdaş maliyyә institutları vasitәsilә KBD müştәrilәrinin maliyyә 
vasitәlәrini әldә edә bilmәsi prosesini asanlaşdıracaq. Regional inkişaf, gender 
bәrabәrliyi vә enerjinin effektivliyi kimi mәsәlәlәr dә hәmçinin nәzәrә alınacaq. 
 
MİP әmәliyyatları әsasında Bank idarәçilik bacarıqlarının ötürülmәsini daha da 
dәstәklәmәyi planlaşdırır. MİP tәşkilat vә idarәetmә sahәlәrindә mәslәhәtlәrin 
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verilmәsi, biznesin planlaşdırılması, satış vә marketinq vә mәhsulun inkişaf 
etdirilmәsinә yönәlәcәk. Bank eyni zamanda müәssisәlәrin tәşkilati vә idarәetmә 
bacarıqlarının artırılmasında vә әn yaxşı beynәlxalq tәcrübәlәrdәn istifadә etmәsindә 
onlara yardım edәcәk. 
 
BKX әmәliyyatları әsasında Bank yerli mәslәhәtçilәrlә layihәlәrin hәyata keçirilmәsi 
ilә MKOM-ların mәslәhәt xidmәtlәrini әldә etmәsinә yardım etmәyi planlaşdırır. 
Müdaxilәlәrin prioritetlәşdirilmәsi, birgә dәstәk prinsipinin tәmin olunması vә 
sәylәrin tәkrarlılığına yol verilmәmәsi üçün yerli donorlar vә hökumәt tәşkilatları ilә 
birgә Qrant Tәlimat Cәdvәlinin yenilәnmәsi ilә çevik qrant sxemi tәtbiq edilәcәk. 
Nisbәtәn yüksәk qrantlar әsasәn kiçik müәssisәlәr, elәcә dә әsas şәhәrlәrdәn kәnarda 
yerlәşәn müәssisәlәr vә bazar tәlәbatının daha az olduğu xidmәtlәri cәlb edәn 
layihәlәrә ayrılır. 
 
Bazar sәviyyәsindә Bank uğurlu sәrgilәr vә treninqlәr yolu ilә prioritet tәşkil edәn 
sektorlarda әn yaxşı beynәlxalq tәcrübәlәri irәli çәkәcәk. Bank tәlәbin 
stimullaşdırılması vә yerli mәslәhәtçilik sektorunun peşәkarlığının artırılması 
mәqsәdilә biznes mәslәhәt xidmәtlәrini ön plana çәkәcәk. Bank yerli mәslәhәtçilәrin 
dәstәyi vә yüksәlişi ilә MKOM-lara davamlı dәstәk infrastrukturunun 
tәkmillәşdirilmәsinә çalışacaq. 
 
Bundan әlavә Bank müştәrilәrin AYİB vә onun tәrәfdaş bankları, elәcә dә digәr 
maliyyә institutları vasitәsilә maliyyә vәsaitlәrini әldә edә bilmәsinә dәstәk göstәrmәk 
üçün müәssisәlәrin maliyyә idarәçiliyi vә hesabat tәcrübәlәrinin vә standartlarının 
tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә Mühasibat Uçotunun Tәkmillәşdirilmәsi Proqramını 
davam etdirәcәk. Bank eyni zamanda maliyyә vәsaitlәrinin әldә olunmasının 
asanlaşdırılmasına böyük diqqәt yönәltmәklә treninq vә mәslәhәt xidmәtlәri ilә 
bizneslәrinin genişlәndirilmәsindә qadın sahibkarlara dәstәk göstәrilmәsinә 
hәdәflәnәn xüsusi Qadın Sahibkarlığı proqramını da icra edәcәk. 
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ӘLAVӘ 5– TEXNİKİ ӘMӘKDAŞLIQ 
 
AYİB VASİTӘSİLӘ DONORUN TӘ ÖHDӘLİKLӘRİ, 2010-2013 (noyabrın 
sonu)  
 

Donor TӘ Öhdәliklәri (Avro) 
Avstriya 50,000  
BP 745,435  
Erkәn Keçid Dövrü Yaşayan Ölkәlәrin Fondu 845,956  
AYİB Sәhmdarlarının Xüsusi Fondu 1,834,056  
Aİ 6,076,453 
Almaniya 49,000  
Yaponiya 274,500  
Taybey, Çin 24,328  
Yekun mәblәğ 9,899,728 

 
AYİB VASİTӘSİLӘ SEKTORUN TӘ ÖHDӘLİKLӘRİ, 2010-2013 (noyabrın 
sonu)  
 

Sektor/Heyәt TӘ Öhdәliklәri 
(Avro) 

KOM İnkişafı* KBX 2,835,361 
  Müәssisәyә Dәstәk 51,320 
Maliyyә İnstitutları Maliyyә İnstitutları 2,667,547 

İnfrastruktur 
Nәqliyyat 3,900,000 
BEİ 274,500

Digәr Digәr 171,000 
Yekun mәblәğ 9,899,728

 
Qeyd: Hәr il üzrә ilin vә ya müddәtin sonuna әsaslanan öhdәlik dәyәrlәri 
 
* Bu sektor kateqoriyası KOM-a birbaşa dәstәk vә AYİB, hakimiyyәt orqanları vә kommersiya/biznes 
assosiasiyaları (mәs. İnvestisiya Şuraları) arasında siyasi dialoq yolu ilә dolayı dәstәyi әhatә edir. 
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ӘLAVӘ 6 – SEÇİLMİŞ İQTİSADİ GÖSTӘRİCİLӘR 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

        Layihәlәndirmә 

Hasilat vә mәsrәflәr (Real şәrtlәrlә faiz dәyişikliyi)   

ÜDM 34.5 25.0 10.8 9.3 5.0 0.1 2.2 3.5 
Şәxsi İstehlak 14.5 17 17.4 8.5 10.8 8.4 8.4  
İctimai İstehlak 437 3.9 4.9 4.6 3.4 3.4 3.1  
Mәcmu Kapitalın Formalaşması 14.5 6 20.7 -14 2 1 4  
Malların vә xidmәtlәrin ixracı 48.3 36.1 7.4 14.3 9.1 2 4.9  
Malların vә xidmәtlәrin idxalı 20.1 20.1 16.5 0.5 12.4 1.5 3.1  
Sәnaye istehsalının ümumi hәcmi 36.6 24.0 6.0 8.6 2.6 -5.0 -2.3  

Әmәk Bazarı1 (Faiz dәyişikliyi)   

İqtisadiyyatda orta aylıq gәlir (illik) 20.6 44.8 27.2 8.6 11.2 9.9 9.4  
Hәqiqi Yerli Valyuta üzrә әmәk haqqı artımı 11.4 24.2 5.3 7.2 5.3 1.9 7.6  
 (İşçi qüvvәsinin faizi)   
İşsizlik sәviyyәsi (ilin sonuna) 6.8 6.3 5.9 5.7 5.6 5.4 5.2  

Qiymәtlәr (Faiz dәyişikliyi)   

İstehlak qiymәtlәri (orta illik) 8.3 16.7 20.8 1.5 5.7 7.9 1.1 3.4 
İstehlak qiymәtlәri (ilin sonuna) 11.4 19.6 15.4 0.7 7.9 5.6 -0.3  

Maliyyә göstәricilәri (ÜDM faizi)   

Ümumi dövlәt balansı 0.6 2.6 20.3 7.0 14.6 13.3 4.3 -3.0 
Ümumi dövlәt gәlirlәri 28.0 28.2 51.1 41.6 46.7 46.1 41.4  
Ümumi dövlәt xәrclәri 27.4 25.6 30.8 34.6 32.1 32.8 37.1  
Ümumi dövlәt borcu 10.2 8.6 7.3 12.1 11.4 10.2 11.6  

Pul-kredit vә maliyyә sektoru (Faiz dәyişikliyi)   

Geniş pul kütlәsi (M2, ilin sonuna) 86.8 71.7 44.0 -0.3 24.3 32.1 20.7  
Özәl sektora verilәn kredit (ilin sonuna) 84.0 86.4 52.9 8.5 11.9 18.5 20.5  
 (ümumi kredit faizi)   
Problemli kreditlәrin әmsalı 3.6 2.3 2.1 3.4 5.0 5.1 MD  

Faiz vә valyuta mәzәnnәlәri (İllik faiz, ilin sonuna)   

Yerli valyuta üzrә depozit faizi 11.6 12.2 12.5 12.6 7.7 10.5 9.2  
Xarici valyuta üzrә depozit faizi 10.5 12.1 12.2 12.2 11.0 10.4 10.1  
Yerli valyuta üzrә kredit faizi 19.5 20.7 20.6 21.4 20.2 18.2 17.1  
Xarici valyuta üzrә kredit faizi 18.3 19.5 19.1 22.2 19.1 19.2 18.6  
Qısa müddәtli kreditlәr üzrә faiz dәrәcәsi/Güzәşt faizi/Tarif 
siyasәti 

9.5 13.0 8.0 2.0 3.0 5.3 5.0  

 ABŞ dolları üzrә manat   
Valyuta mәzәnnәsi (ilin sonuna) 0.87 0.85 0.80 0.80 0.80 0.79 0.78  
Valyuta mәzәnnәsi (orta illik) 0.89 0.86 0.82 0.80 0.80 0.79 0.79  

Xarici sektor    

 (ÜDM faizi)   
Cari hesab 17.7 27.3 33.7 23.0 28.4 26.0 27.7  
Ticarәt balansı 36.9 46.1 47.1 32.9 37.3 36.9 41.1  
Mal ixracatı 62.0 64.4 62.6 47.6 50.0 52.3 60.4  
Mal idxalatı -25.1 -18.3 -15.5 -14.7 -12.8 -15.4 -19.3  
Birbaşa xarici investisiya -6.2 -15.4 -1.1 0.3 0.6 1.4 1.2  
Qızıl istisna olmaqla ümumi ehtiyatlar (ilin sonuna) 11.9 10.2 12.6 11.7 12.1 15.9 17.0  
Xarici borc 28.1 21.3 20.2 20.8 21.3 MD MD  
Xarici dövlәt borcu 9.4 7.4 6.1 7.7 7.3 7.3 8.3  
Xarici şәxsi borc 18.7 13.6 13.7 12.9 11.1 MD MD  
 (Malların vә xidmәtlәrin idxal üzrә aylar)   
Qızıl istisna olmaqla ümumi ehtiyatlar (ilin sonuna) 3.7 5.4 6.8 6.5 7.9 7.9 8.0  

Memorandum bәndlәri (Göstәrildiyi kimi denominasiyalar)   

Әhali (ilin sonuna, milyonla) 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.4  
ÜDM (milyon manatla) 18.746 28.361 40.137 35.602 42.465 52.082 53.995  
Qeyri-neft üzrә ÜDM (milyard manatla) 8,176 

 
11,702 

 
17,054 

 
18,620 

 
21,364 

 
25,432 

 
28,475 

 
 

Adambaşına düşәn ÜDM (ABŞ dolları ilә) 4,471.6 
 

3,841.7 
 

5,603.35 
 

5,018.24 
 

5,922.0 
 

7,285.0 
 

7,490.5 
 

 

ÜDM-dә sәnaye bölgüsü (faizlә) 57.2 59.5 58.5 49.1 51.7 53.8 50  

ÜDM-dә kәnd tәsәrrüfatı bölgüsü (faizlә) 6.7 6.4 5.3 5.8 5.3 4.8 4.9  

BXİ (milyon dollarla) -1,305 -5,103 -545 146 329 912 811  

Xarici borc – ehtiyatlar (milyon dollarla) 16.2 11.1 7.6 9.1 9.2 MD MD  

Xarici borc/mallar vә xidmәtlәrin ixracı (faizlә) 14.1 11.3 9.4 15.0 13.6 MD MD  

Geniş pul kütlәsi (M2, ilin sonuna ÜDM faizi ilә) 18.3 20.8 21.2 23.8 24.8 26.7 31.1  
   

1 Verilәn rәqәmlәr xaricdә olan emiqrant işçilәri әhatә etmir.    
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ӘLAVӘ 7 – GENDER BӘRABӘRLİYİ 
 
Gender bәrabәrliyi vә insan İnkişafı 
 
BMTİP-nin 2012-ci il üzrә İnsan İnkişafı İndeksinә әsasәn Azәrbaycan yüksәk insan 
inkişafı indeksinә malik olan ölkәlәr arasındadır.23 Bu göstәrici ilә isә o, Şәrqi Avropa 
vә Qafqaz regionu üzrә regional orta sәviyyәdә olan 187 ölkә arasında 82-ci yerdә 
qәrarlaşır. İİİ üç ölçünü özündә birlәşdirir: Sәhiyyә, tәhsil vә uzun vә sağlam ömür 
Ölkә BMTİP-nin Gender Bәrabәrliyi İndeksi (GBİ) üzrә dünya ölkәlәri arasında 54-
cü yeri tutur. GBİ ölkә daxilindә gender bәrabәrliyinin olmaması sәbәbindәn nailiyyәt 
itkisini özündә әks etdirәn kompleks göstәrici olmaqla özündә üç ölçünü birlәşdirir: 
Reproduktiv sağlamlıq, sәlahiyyәtlәrin genişlәndirilmәsi, әmәk bazarında iştirak 
 
İşçi qüvvәsinin iştirakı vә әmәyin ödәnilmәsindә gender boşluğu 
 
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsindәn verilәn mәlumata görә yaşı 
15-dәn yuxarı olan qadınların 61,5 %-i, kişilәrin isә 67,5 %-i 2011-ci ildә iqtisadi 
cәhәtdәn fәallıq nümayiş etdirmişdir. Mәşğulluq sәviyyәsinә gәldikdә qadınların 48,6 
%-i, kişilәrin isә 51,4 %-i işlәmiş, müvafiq olaraq qadınların 6,4 %-i, kişilәrin isә 4,5 
%-i işsiz olmuşdur. 
 
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyasının mәlumatına görә 
2010-cu ildә orta aylıq gәlirlәr baxımından qadınlar kişilәrdәn 45,2% az gәlir әldә 
etmişdir. Azәrbaycan AYİB-in mәlumatlarına sahib olduğu ölkәlәr arasında әmәyin 
ödәnilmәsindә gender boşluğu baxımından yalnız Tacikistandan sonra ikinci yerdә 
qәrarlaşmışdır. Dövlәt Statistika Komitәsindәn verilәn mәlumata görә әn böyük 
gender boşluqlarından biri tәbii sәrvәtlәr, istehsal vә nәqliyyat sektorlarında müşahidә 
olunmuşdur. 
 
Azәrbaycanda ibtidai vә orta tәhsil müәssisәlәrinә qәbul göstәricilәri baxımından 
kiçik gender müxtәlifliklәri mövcuddur. Dövlәt Statistika Komitәsinin mәlumatına 
görә 2011-2012 tәdris illәrindә qadınların 46 %-i, kişilәrin isә 54 %-i ibtidai 
mәktәblәrә, qadınların 47 %-i, kişilәrin isә 53 %-i orta mәktәblәrә qәbul olunmuşdur. 
Gender bәrabәrliyinә ali tәhsildә nail olunmuşdur (50/50). Lakin qeyd etmәk lazımdır 
ki, tәhsil sahәsindә gender boşluqları olmuşdur ki, bu da aşağıdakı cәdvәldә 
göstәrildiyi kimi әmәk qüvvәsindә peşә ayrı-seçkiliyinә yol aça bilәr. 
 
İqtisadi fәaliyyәt; 2011 Qadınlar Kişilәr 

İnsan sağlamlığı vә sosial iş fәaliyyәtlәri 72,7 27,31 

Tәhsil 68,6 31,4 

İncәsәnәt, әylәncә vә istirahәt 61,9 38,1 

Daşınmaz әmlak fәaliyyәtlәri 47,1 52,9 

Peşә, elmi vә texniki fәaliyyәtlәr 62,5 37,5 

                                                 
23İnsan İnkişafı İndeksinә görә insan inkişafı ölkәlәr üzrә dörd kateqoriyaya bölünür: İnsan İnkişafının 
Çox Yüksәk Sәviyyәsi, İnsan İnkişafının Yüksәk Sәviyyәsi, İnsan İnkişafının Orta Sәviyyәsi, İnsan 
İnkişafının Aşağı Sәviyyәsi 
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Su tәchizatı; tullantıların tәmizlәnmәsi vә 
utilizasiyası 

48 52 

Maliyyә vә sığorta fәaliyyәtlәri 36,1 63,9 

İnformasiya vә kommunikasiya 80,3 19,7 

Ticarәt; nәqliyyat vasitәlәrinin tәmiri 57,4 42,6 

Digәr xidmәt fәaliyyәtlәri 55,7 44,3 

Dövlәt administrasiyası vә müdafiә: ictimai 
tәhlükәsizlik 

16,8 83,2 

İstehsal 28,1 71,9 

Yerlәşdirmә vә qida xidmәti fәaliyyәtlәri 36,8 63,2 

İnzibati vә dәstәk xidmәti fәaliyyәtlәri 63,7 36,3 

Kәnd tәsәrrüfatı, meşәçilik vә balıqçılıq 56,3 43,7 

Nәqliyyat vә saxlama 6,4 93,6 

Elektrik, qaz vә buxar istehsalı, bölüşdürmә vә 
hi

14,6 85,4 

Mәdәnçilik 21,4 78,6 

İnşaat 15,3 84,7 

 
Mәnbә: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin 2011-ci il üzrә statistikası 

 
Dünya Bankının Qadınlar, Biznes vә Hüquq mәlumat bazasına әsasәn Azәrbaycanda 
qadınlara 126 gün tam ödәnişli, 14 gün ödәnişsiz, 969 gün isә qismәn ödәnişli analıq 
mәzuniyyәti verilir. Qanunlar bәrabәr iş üzrә bәrabәr ödәnişi nәzәrdә tutur. Qadınlar 
eyni zamanda gender әsasında işә götürmә zamanı qeyri-diskriminasiya tәcrübәlәri ilә 
qanunla qorunur. 
 
Sahibkarlıq, maliyyә vәsaitlәrinin әldә olunması 
 
2009-cu il üzrә Biznes Mühiti vә Müәssisәlәrin Effektivliyi Sorğusuna (BMMES) 
әsasәn sorğu aparılmış 380 müәssisәnin 10,8 %-dә qadınlar sahibkarlıqda iştirak 
etmişdir ki, bu da Şәrqi Avropa vә Mәrkәzi Asiya regionu (36%) üzrә müqayisәdә 
aşağıdır. Müәssisәlәrin 4,7 %-dә qadınlar top-menecer olmuşdur ki, bu da regional 
orta sәviyyәdәn (18,9%) xeyli dәrәcәdә aşağıdır. Tam iş günü ilә daimi işlәyәn 
qadınlar isә 30,2% tәşkil etmişdir 


