Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi İslahatlar üzrə Köməkçisi Xidməti

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi
Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)
Fiskal
dayanıqlılığın
gücləndirilməsi
və davamlı
monetar siyasətin
qəbul edilməsi

Özəlləşdirmə və
dövlət
mülkiyyətində
olan
müəssisələrlə
bağlı islahatların
həyata
keçirilməsi

 Neft gəlirlərinin dövlət büdcəsinə köçürülməsini
tənzimləyəcək “qızıl qayda”nın qəbul edilməsi

 Xərc/investisiya intizamının təminatı üçün
mexanizmin yaradılması

 Yeni iqtisadi modeldə effektiv pul siyasəti
rejiminin tətbiq edilməsi

 İqtisadiyyatda dövlət sektorunun rolunun
səmərəliliyinin artırılması

 Özəlləşdirmə gündəliyinin uğurla icrası
 Prioritet sektorlarda özəlləşdirmənin həyata
keçirilməsi

 Özəlləşdirmə və birbaşa xarici investisiya üçün
uyğun investorların cəlb olunması

 Təhsilin bütün pillələrində keyfiyyətin
İnsan kapitalının
inkişaf etdirilməsi

Əlverişli biznes
mühitinin inkişaf
etdirilməsi

yüksəldilməsi

 Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi məqsədilə
insan kapitalının inkişafının stimullaşdırılması

 Əlverişli biznes mühitinin yaradılmasında
hökumətin aparıcı rolunun daha da
gücləndirilməsi

 Biznesin davamlılığının möhkəmləndirilməsi

Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)
 Makroiqtisadi koordinasiyanın təmin edilməsi məqsədilə Maliyyə
Sabitliyi Şurası yaradılmışdır;
 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin dövlət
büdcəsinə köçürülməsi ilə bağlı büdcə qaydaları (“qızıl qayda”)
təsdiq edilmişdir;
 Ortamüddətli xərclər çərçivəsi qəbul edilmişdir;
 Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair
orta və uzun müddət üçün Strategiya hazırlanaraq təsdiq
edilmişdir;
 Manatın kursunun sabit saxlanılması və makroiqtisadi sabitliyə nail
olmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Sabitliyi
Şurası tərəfindən hər il üzrə pul proqramı hazırlanaraq təsdiq
edilmişdir;
 Hərtərəfli vergi islahatları aparılmışdır;
 Gömrük rüsumlarının 7 pilləli sistemdən 3 pilləli sistemə keçirilməsi
təmin edilmişdir;
 Özəlləşdirmə gündəliyinin yaradılması və idarə olunması üzrə
tədbirlər həyata keçirilmişdir;
 İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi ilə bağlı normativ baza
hazırlanmış və dövr ərzində 313 şəxsə 362 investisiya təşviqi
sənədi verilmişdir;
 Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə ixrac
təşviqinin ödənilməsi ilə bağlı normativ baza işlənib hazırlanmış
və dövr ərzində 119 nəfərə 11,981 min manat ixrac təşviqi
məbləği ödənilmişdir;
 «Məşğulluq haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu və
“Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası (2019-2030cu illər)” təsdiq edilmişdir;
 İşsizlikdən sığorta sisteminin tətbiqi təmin edilmişdir;
 Dövlət xidmətlərinin çevikliyinin və səmərəliliyin
məqsədilə normativ bazada dəyişikliklər edilmişdir;

 Statistika infrastrukturunun
aparılmışdır;

təkmilləşdirilməsi

artırılması

istiqamətində

iş
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Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi
Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)
Fiskal
dayanıqlılığın
gücləndirilməsi
və davamlı
monetar siyasətin
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müəssisələrlə
bağlı islahatların
həyata
keçirilməsi

 Neft gəlirlərinin dövlət büdcəsinə köçürülməsini
tənzimləyəcək “qızıl qayda”nın qəbul edilməsi

 Xərc/investisiya intizamının təminatı üçün
mexanizmin yaradılması

 Yeni iqtisadi modeldə effektiv pul siyasəti
rejiminin tətbiq edilməsi

 İqtisadiyyatda dövlət sektorunun rolunun
səmərəliliyinin artırılması

 Özəlləşdirmə gündəliyinin uğurla icrası
 Prioritet sektorlarda özəlləşdirmənin həyata
keçirilməsi

 Özəlləşdirmə və birbaşa xarici investisiya üçün
uyğun investorların cəlb olunması

 Təhsilin bütün pillələrində keyfiyyətin
İnsan kapitalının
inkişaf etdirilməsi

Əlverişli biznes
mühitinin inkişaf
etdirilməsi

yüksəldilməsi

 Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi məqsədilə
insan kapitalının inkişafının stimullaşdırılması

 Əlverişli biznes mühitinin yaradılmasında
hökumətin aparıcı rolunun daha da
gücləndirilməsi

 Biznesin davamlılığının möhkəmləndirilməsi

Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)
 Mingəçevir şəhərinin, Yevlax və Ağdaş rayonlarının inzibati
ərazilərində icbari tibbi sığortanın tətbiqi pilot layihə olaraq həyata
keçirilməyə başlamışdır;
 Texniki şərtlərin “Bir Pəncərə” prinsipi ilə sadəcə 1 sorğu vasitəsi ilə
“ASAN Xidmət” mərkəzlərindən əldə olunması təmin edilmişdir;
 Elektrikə qoşulmaq məqsədilə “ASAN Xidmət” mərkəzlərində
aidiyyəti qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə Texniki Şuralar
yaradılmışdır;
 Sahibkarların tikinti obyektlərinin elektrik enerjisinə qoşulması
prosesi əvvəlki 7 prosedur (69) gündən sadələşdirilərək «ASAN
xidmət» vasitəsilə 2 prosedura (20 gün) endirilmişdir;
 Tikinti və istismar üçün icazələrin alınması “Bir Pəncərə” prinsipi
əsasında elektron şəkildə Şəhərsalma və arxitektura Komitəsinın
rəsmi internet saytı üzərindən həyata keçirilməsi təmin edilmişdir;
 Ekspertizası
tələb
olunmayan
obyektlərin
siyahısı
genişləndirilmişdir və icazə müddəti 15 günə endirilmişdir;
 İstismara qəbul müddətinin 10 günə endirilməsi təmin edilmişdir;
 Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən dövlət
reyestri çıxarışlarının («kupça») Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri
Xidmətindən kağız qaydada alınması prosesi ləğv olunaraq bütün
çıxarışların “Elektron Hökumət Portalı”ndan elektron qaydada əldə
edilməsi təmin edilmişdir;
 Daşınar əmlakın yüklülüyünə dair qanunvericilik təkmilləşdirilmiş və
daşınar əmlakın yüklülüyü reyestri yaradılmışdır;
 Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə
malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı elektron
qaimə - fakturaların verilməsinə başlanılmışdır;
 Qeyri-neft sektorunun stimullaşdırılması məqsədilə qeyri-neft
sektorunda fəaliyyət göstərən qeyri dövlət təşkilatlarında çalışan
işcilərin əmək haqlarının 8 min manatadək hissəsi gəlir vergisindən
tam azad edilmiş, habelə işəgötürənlərin məcburi dövlət sosial
sığortası üzrə öhdəliklərinin bir hissəsi azaldılaraq işçinin üzərinə
qoyulmuşdur;
 Əhəmiyyətli gömrük islahatları aparılmış və “Yaşıl Dəhliz” sistemi
tətbiqi təmin edilmişdir;
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Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)
 Azexport.az və Rəqəmsal Ticarət Qovşağı platformaları
yaradılmış, ticarət nümayəndəlikləri, onlayn ixrac ərizəsi, ixrac
missiyaları, ticarət evləri və ixrac subsidiyaları kimi təşviq
metodları istifadə edilmişdir;
 “Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı” yaradılmış və
elektron satınalma institutu yaradılmış və bu istiqamətdə
qanunvericilik bazası təkmilləşdirilmişdir;
 Dövlət satınalmalarında KOS subyektlərinin minimum iştirak payı
müəyyənləşdirilmişdir;
 Kredit məlumatlarının mübadiləsi sisteminin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə «Azərbaycan Kredit Bürosu» yaradılmış və MKR və özəl
kredit büroları arasında məlumat mübadiləsi təşkil edilmişdir;
 Kiçik iddiaların meyarları və kiçik iddialara münasibətdə
sadələşdirilmiş prosedur qanunvericilikdə təsbit edilmişdir;
 Məhkəmə prosedurlarının tənzimlənməsi standartları daha da
təkmilləşdirilmişdir;
 «Mediasiya haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul
edilmişdir;
 Vəkillərin istifadəsi üçün elektron iş idarəedilməsi sistemi üzrə
hüquqi baza və inzibatçılıq daha da yaxşılaşdılmışdır;
 Şikayətlərə dair məhkəmə prosesi xidmətlərinin elektron formada
aparılması istiqamətində qanunvericilik təkmilləşdirilmişdir;
 «Elektron məhkəmə» sisteminin tətbiqi genişləndirilmişdir;
 İpoteka predmetinin açıq bazarda (hərracda) satılması ilə yanaşı,
elektron qaydada keçirilən hərracda da satılması qanunvericilikdə
təsbit edilmişdir;
 İpoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi hüququ ilə bağlı ipoteka
üzrə öhdəliyin icrasının ümumi deyil, konkret müddətə (60 təqvim
günü və daha çox) gecikdirilməsi qanunvericilikdə təsbit
edilmişdir;
 İpoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi üzrə mexanizmlər
konkretləşdirilmiş
və
qeyri-müəyyənliklər
tam
aradan
qaldırılmışdır;
 Təkrar hərracın keçirilməsi üzrə gözlənilməli müddət həddi 45
gündən 20 günə azaldılmaqla, bu sahədə operativlik və
səmərəlilik artırılmışdır.
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Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol
Xəritəsi
Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)

 Ərzaq

təhlükəsizliyinin dayanıqlılığının təmin
edilməsi
üçün
institusional
potensialın
gücləndirilməsi

 Kənd

təsərrüfatı məhsullarının istehsal potensialının
dəyər zənciri üzrə artırılması

 Maliyyəyə çıxışın asanlaşdırılması
 Kənd

təsərrüfatı sahəsi üzrə istehsal vasitələri
bazarının
inkişafı
və
xidmətlərlə
təminatın
yaxşılaşdırılması

 Kənd

təsərrüfatı sahəsində elm, təhsil və
informasiya-məsləhət xidmətləri sisteminin inkişaf
etdirilməsi

 Kənd

təsərrüfatı
məhsulları
üzrə
bazar
infrastrukturunun inkişafı və istehsalçıların bazarlara
çıxışının asanlaşdırılması

 Ətraf mühitin qorunması, təbii resurslardan dayanıqlı
istifadə və təbii amillərin
təsirlərinin idarə olunması

 Aqrar

kənd

təsərrüfatına

sahə üzrə dövlət tənzimlənməsinin
effektivliyinin yüksəldilməsi və biznes mühitinin
təkmilləşdirilməsi

Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)
 Qida təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılmışdır;
 Qida təhlükəsizliyinə nəzarət sahəsində müxtəlif orqanların fəaliyyətində
paralellik aradan qaldırılmış və effektiv tənzimləmə sistemi qurulmuşdur;
 “Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişafına dair 2017–2022-ci
illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilmiş və tətbiqi nəticəsində dövr
ərzində pambıq lifi ixracı həcm baxımından 10 dəfə, dəyər baxımından
13 dəfə artmış, istehsalı 3 dəfəyədək artmış və pambıqçılığa ümumilikdə
dövr ərzində 30 milyon manata yaxın subsidiya verilmişdir;
 “Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair
2018–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilmiş və tətbiqi
nəticəsində barama istehsalı 7 dəfəyədək artmış, 3,7 milyon manata
yaxın subsidiya verilmişdir;
 “Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün inkişafına dair 2017–2021-ci illər
üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir və tətbiqi nəticəsində tütün
istehsalı və ixracı 2 dəfəyədək artmışdır;
 “Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər
üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir;
 “Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018–2027-ci illər
üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir;
 Aqrobiznesin inkişafına dəstək
istiqamətində
iş
aparılaraq
genişləndirilmişdir;

infrastrukturunun formalaşdırılması
ölkəmizdə
aqropark
şəbəkəsi

 Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların istifadəsiz saxlanılmasının qarşısını
almaq üçün müvafiq mexanizmlər işlənib hazırlanaraq tətbiqi təmin
edilmişdir;
 İstehsalçıların suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində
əsaslı iş aparılmışdır;

 Baytarlıq və fitosanitar xidmətləri üzrə laboratoriyaların modernləşdirilməsi
istiqamətində iş aparılmışdır;
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Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol
Xəritəsi
Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)

 Ərzaq

təhlükəsizliyinin dayanıqlılığının təmin
edilməsi
üçün
institusional
potensialın
gücləndirilməsi

 Kənd

təsərrüfatı məhsullarının istehsal potensialının
dəyər zənciri üzrə artırılması

Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)
 Aqrar sahədə ali təhsilin inkişafı, o cümlədən məzunların işlə təminatına
müvafiq köməkliyin göstərilməsi, «ikili diplom» proqramlarının tətbiqi,
Aqrar Universitetin maddi texniki bazasının təkmilləşdirilməsi
istiqamətində iş aparılmışdır;
 Aqrar təhsil müəssisələri ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları və
emalı müəssisələri arasında əməkdaşlıq gücləndirilmişdir;

 Maliyyəyə çıxışın asanlaşdırılması

 Paytaxt və regionlarda müasir standartlara uyğun ət kəsimi məntəqələri
şəbəkəsinin qurulması dəstəklənmişdir;

 Kənd

 Meyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsullarının saxlanılması üçün, eləcə
də taxılçılıq regionlarında kiçik və orta həcmli soyuducu anbarların
yaradılması dəstəklənmişdir;

təsərrüfatı sahəsi üzrə istehsal vasitələri
bazarının
inkişafı
və
xidmətlərlə
təminatın
yaxşılaşdırılması

 Kənd

təsərrüfatı sahəsində elm, təhsil və
informasiya-məsləhət xidmətləri sisteminin inkişaf
etdirilməsi

 Kənd

təsərrüfatı
məhsulları
üzrə
bazar
infrastrukturunun inkişafı və istehsalçıların bazarlara
çıxışının asanlaşdırılması

 Yükdaşıma xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi üzrə müvafiq tədbirlər
görülmüşdür;
 “Made in Azerbaijan” brendinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması
istiqamətində hədəf ölkələrə ixrac missiyaları təşkil edilmişdir;
 Nazirliyin tabeliyində publik hüquqi şəxs statuslu Aqrar Tədqiqatlar
Mərkəzi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat
İnstitutu açılmışdır və rayon (şəhər) kənd təsərrüfatı idarələrinin
əsasında Dövlət Aqrar İnkişaf mərkəzləri (DAİM) yaradılmışdır.

 Ətraf mühitin qorunması, təbii resurslardan dayanıqlı
istifadə və təbii amillərin
təsirlərinin idarə olunması

kənd

təsərrüfatına

 Aqrar

sahə üzrə dövlət tənzimlənməsinin
effektivliyinin yüksəldilməsi və biznes mühitinin
təkmilləşdirilməsi
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Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi
Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)

 Xarici ölkə vətəndaşlarının və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin
Bakı şəhərinin
turizm
potensialının
tam
gerçəkləşdiril
məsi

Əlverişli
mühitin
formalaşdırılm
ası

 Azərbaycan Turizm Bürosunun yaradılması və
turizm məkanlarına dair məlumatlılığın artırılması


 Bakı şəhərinin turizm infrastrukturunun inkişaf
etdirilməsi

 Turizm və rekreasiya zonalarının (TRZ) yaradılması



 Viza rəsmiləşdirilməsi proseslərinin və sərhəd keçid



prosedurlarının sadələşdirilməsi və sürətləndirilməsi

 Əsas

tələb
bazarları
təkmilləşdirilməsi

 Sağlamlıq
Regional
turizm
növlərinin
inkişaf
etdirilməsi

turizmi
formalaşdırılması

ilə

üçün

hava

tələbatın

əlaqəsinin

yenidən




 Qış turizminin inkişafının dəstəklənməsi



 Mədəni turizm marşrutlarının yaradılması



 İşgüzar turizmin inkişafının dəstəklənməsi

Milli turizm
keyfiyyət
sisteminin
yaradılması






 Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin


nəzdində yeni regional turizm peşə məktəblərinin
yaradılması
Turizm üzrə MBA proqramının yaradılması üçün
tədbirlərin görülməsi



Azərbaycanda aldıqları mallara görə ödədikləri əlavə dəyər
vergisinin qaytarılmasını özündə ehtiva edən «tax free» sistemi
yaradılmışdır;
Azərbaycan Turizm Bürosu yaradılmış və fəaliyyəti tam təmin
edilmişdir;
Azərbaycanın turizm potensialının tanıdılması məqsədilə ölkənin
brendi, loqosu və sloqanı hazırlanmışdır;
Təbliğat və təşviqatın aparılması məqsədilə hədəf ölkə və
şəhərlər müəyyənləşdirilmiş və ölkənin turizm üzrə Marketinq
strategiyası hazırlanmışdır;
Turizm və rekreasiya zonalarının hüdudları daxilində Baş inkişaf
planlarına daxil olan turizm xidməti obyektlərinin tikintisi, eləcə də
bəzi zonalarda «Hostel» tipli və 2 və 3 ulduzlu yerləşdirmə
vasitələrinin yaradılması məqsədilə investisiya təşviqi sənədinin
verilməsi ilə bağlı normativ bazada dəyişikliklər edilmişdir;
Xarici ölkələrdə keçirilən turizm sərgilərində turoperatorların
iştirakının təmin edilməsi istiqamətində iş aparılmışdır;
Təbliğat və təşviqatın effektiv təşkili məqsədilə müxtəlif ölkələrdə
Azərbaycan
Turizm
Agentliyinin
nümayəndəlikləri
yaradılmışdır;
2017-2018-ci illərdə müxtəlif vaxtlarda Bakıda ilk dəfə Ticarət
Festivalı təşkil edilmişdir;
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun tərəfindən turizm sektoruna
2018-ci ildə 11 sahibkarlıq subyektinə 3,085 min manat güzəştli
kredit vəsaiti ayrılmışdır;
Bakının turizm təqvimi hazırlanmışdır;
«e-viza» sisteminin əhatə dairəsi genişləndirilmiş, ölkəmizə
gələn xaricilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə həmin sistem
vasitəsilə adi qaydada 3 gün, sürətləndirilmiş qaydada isə 3
saat ərzində minimum sənəd tələbi ilə viza verilməsi təmin
edilmişdir;
«Buta airways» yerli uyğun qiymətə hava yolları şirkəti fəaliyətə
başlamışdır.
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Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına

Azərbaycan Respublikasında maliyyə
xidmətlərinin
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi
dair Strateji
Yol Xəritəsi
Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)

KOS fəaliyyəti
üçün biznes
mühitinin və
tənzimləyici
bazanın
yaxşılaşdırılması

KOS
subyektlərinin
maliyyə
resurslarına
sərfəli çıxışının
təmin edilməsi
KOS-un xarici
bazarlara
çıxışının
artırılması

KOS
subyektlərinin
bilik və
bacarıqlarının
artırılması

İnnovasiyaların
təşviqi

 Mərkəzləşdirilmiş KOS agentliyinin yaradılması
 KOS üzrə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi
 Dövlət-özəl tərəfdaşlığının və əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi
 Rəqabət mühitinin təkmilləşdirilməsi
 Yoxlama və lisenziyalaşdırma mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi
 Vergi islahatlarının davam etdirilməsi
 KOS üzrə xüsusi sənaye zonalarının və klasterlərin yaradılması
 Mübahisələrin alternativ həlli imkanlarının təkmilləşdirilməsi
 KOS subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının bütün dəstək
tədbirlərində
tətbiq
edilməsi,
statistik
məlumatların
sistemləşdirilməsi
 Müflisləşmə məsələlərinin həlli sahəsində islahatların aparılması
 Kreditlərə zəmanət fondunun yaradılması
 Əmlak məsələləri üzrə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və maliyyə
əlçatanlığının artırılması
 Azərbaycanda lizinq və alternativ maliyyə alətləri bazarının inkişaf
etdirilməsi
 KOS subyektlərinin beynəlxalq ticarət əməliyyatları üçün maliyyə
xidmətlərinin genişləndirilməsi və birbaşa xarici investisiyaların
təşviqi
 Ayrı-ayrı sektorlar üzrə ixrac assosiasiyalarının yaradılması

 Biznes inkubatorları və startap layihələrinin inkişaf etdirilməsi
 Model müəssisələrin yaradılması
 KOS subyektlərinin təlim və tədris imkanlarının artırılması
 Sahibkar düşüncə tərzinin təşviqi
 Qadın sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi
 Milli innovasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi
 Kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətini stimullaşdıran
infrastrukturunun formalaşdırılması

innovasiya

▪ Kiçik
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

və orta biznesin inkişafı agentliyi
yaradılmışdır;
Qanunvericiliyin təsiri analizinin tətbiq edilməsi
istiqamətində iş aparılmışdır;
Dövlət satınalmalarında KOS subyektlərinin
minimum iştirak payı müəyyənləşdirilmişdir;
Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və
İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi
yaradılmışdır;
Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların
2021-ci
ilədək
dayandırılması
barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul
edilmişdir;
KOS-un inkişafı məqsədilə stimullaşdırıcı vergi
islahatları aparılmışdır;
«Lisenziyalar və icazələr» portalı istifadəyə
verilmişdir;
Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin
kommunal xidmətlərə qoşulma prosesləri daha
da sadələşdirilmişdir;
Sənaye klasterlərinin rezidentlərinə verilən
güzəşt
və
imtiyazlar
daha
da
təkmilləşdirilmişdir;
«Mediasiya
haqqında»
Azərbaycan
Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir;
Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin
bölgüsü meyarları təsdiq edilmişdir;
Müflisləşmə
hallarında
kredit
ödənişləri
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə hüquqi
prosedurlar təkmilləşdirilmişdir;
Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit
Zəmanət Fondu yaradılmışdır;
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Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına

Azərbaycan Respublikasında maliyyə
xidmətlərinin
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi
dair Strateji
Yol Xəritəsi
Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)

KOS fəaliyyəti
üçün biznes
mühitinin və
tənzimləyici
bazanın
yaxşılaşdırılması

KOS
subyektlərinin
maliyyə
resurslarına
sərfəli çıxışının
təmin edilməsi
KOS-un xarici
bazarlara
çıxışının
artırılması

KOS
subyektlərinin
bilik və
bacarıqlarının
artırılması

İnnovasiyaların
təşviqi

 Mərkəzləşdirilmiş KOS agentliyinin yaradılması
▪
 KOS üzrə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi
 Dövlət-özəl tərəfdaşlığının və əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi
 Rəqabət mühitinin təkmilləşdirilməsi
 Yoxlama və lisenziyalaşdırma mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi
▪
 Vergi islahatlarının davam etdirilməsi
 KOS üzrə xüsusi sənaye zonalarının və klasterlərin yaradılması
 Mübahisələrin alternativ həlli imkanlarının təkmilləşdirilməsi
▪
 KOS subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının bütün dəstək
tədbirlərində
tətbiq
edilməsi,
statistik
məlumatların
sistemləşdirilməsi
▪
 Müflisləşmə məsələlərinin həlli sahəsində islahatların aparılması
 Kreditlərə zəmanət fondunun yaradılması
 Əmlak məsələləri üzrə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və maliyyə 
əlçatanlığının artırılması
 Azərbaycanda lizinq və alternativ maliyyə alətləri bazarının inkişaf
etdirilməsi

 KOS subyektlərinin beynəlxalq ticarət əməliyyatları üçün maliyyə
xidmətlərinin genişləndirilməsi və birbaşa xarici investisiyaların
təşviqi
 Ayrı-ayrı sektorlar üzrə ixrac assosiasiyalarının yaradılması

 Biznes inkubatorları və startap layihələrinin inkişaf etdirilməsi
 Model müəssisələrin yaradılması
 KOS subyektlərinin təlim və tədris imkanlarının artırılması

 Sahibkar düşüncə tərzinin təşviqi
 Qadın sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi

 Milli innovasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi
 Kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətini stimullaşdıran
infrastrukturunun formalaşdırılması

Azexport.az və Rəqəmsal Ticarət Qovşağı
platformaları
yaradılmış,
ticarət
nümayəndəlikləri, onlayn ixrac ərizəsi, ixrac
missiyaları, ticarət evləri və ixrac subsidiyaları
kimi təşviq metodları istifadə edilmişdir;
Daşınar
əmlakın
yüklülüyünə
dair
qanunvericilik təkmilləşdirilmiş və daşınar
əmlakın yüklülüyü reyestri yaradılmışdır;
Mühasibat
Uçotunun
Beynəlxalq
Standartlarının KOS subyektləri tərəfindən
tətbiqinin
stimullaşdırılması
məqsədilə
normativ bazada dəyişiklik edilmişdir;
Yeni sənaye məhəllələrinin və parkları
yaradılmışdır (cari tarixə ümumi say 9-dur);
İpoteka predmetinin açıq bazarda (hərracda)
satılması ilə yanaşı, elektron qaydada
keçirilən
hərracda
da
satılması
qanunvericilikdə təsbit edilmişdir;
İpoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi
hüququ ilə bağlı ipoteka üzrə öhdəliyin
icrasının ümumi deyil, konkret müddətə (60
təqvim günü və daha çox) gecikdirilməsi
qanunvericilikdə təsbit edilmişdir;
İpoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi
üzrə mexanizmlər
konkretləşdirilmiş və
qeyri-müəyyənliklər
tam
aradan
qaldırılmışdır;
Təkrar hərracın keçirilməsi üzrə gözlənilməli
müddət həddi 45 gündən 20 günə
azaldılmaqla, bu sahədə operativlik və
səmərəlilik artırılmışdır.

innovasiya
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Azərbaycan Respublikasında
ağır maliyyə
sənaye vəxidmətlərinin
maşınqayırmanın
inkişafına
dairStrateji
Strateji Yol
Yol Xəritəsi
Azərbaycan
Respublikasında
inkişafına
dair
Xəritəsi
Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)

 Sektorda məhsuldarlığın və səmərəliliyin artırılması
Mövcud
aktivlərin
optimallaşdırılması

 Aktivlərin və mövcud potensialın mərkəzi reyestrinin
yaradılması



Milli kontentlə bağlı müddəaların daha təfsilatlı
və dəqiq verilməsi məqsədilə «Satınalmalar
haqqında»
Azərbaycan
Respublikasının
Qanununda müvafiq dəyişiklik edilmişdir;



Alüminiuma tələbatın yerli xammal və istehsal
gücləri
hesabına
qarşılanmasına
dair
görüləcək tədbirlər müəyyənləşdirilmişdir;



«enterpriseazerbaijan.com»
məlumat bankı yaradılmışdır;



Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında əlvan
metallar və ferroərintilər zavodu istifadəyə
verilmişdir;



Polad boru istehsalı üçün xammalın, o
cümlədən polad çubuqların ölkədə istehsalı
təmin edilmiş və ilk dəfə olaraq 100 faiz yerli
polad boru istehsalına başlanılmışdır;

iştirakın təmin olunması

 İdxalın əvəzlənməsi fəaliyyətinin dəstəklənməsi
 Dağ-mədən sənayesi və metallurgiya kompleksinin
inkişaf etdirilməsi

 Xidmət sektorunun inkişaf etdirilməsi

Maliyyə
dəstəyinin
təmin edilməsi
və beynəlxalq
əməkdaşlığın
həyata
keçirilməsi

ehtiyaclara uyğun yeni təhsil proqramları
(kurikulumlar) hazırlanmış, bir sıra peşə təhsili
müəssisələrində proqramların pilot olaraq
tətbiqinə başlanmışdır;

 Enerjidən istifadədə optimal səmərəliliyə nail olunması

 Regional tələbat baxımından dəyər zəncirlərində
Rəqabətə
davamlı
sektorun
yaradılması

 Beynəlxalq layihələr çərçivəsində yerli bazarda

 Alternativ maliyyələşmə mexanizmlərinin təşviqi və
təcrübələrin ötürülməsi

investisiya

 Beynəlxalq standartlara və idarəçilik prosedurlarına
uyğunlaşmanın təmin edilməsi
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Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi
Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)



Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı
olmuşdur;



«Astara-Astara» dəmir yolu layihəsinin
açılışı olmuşdur;



rəqabətliliyin və iqtisadi səmərəliliyin artırılması
məqsədilə
logistika
sahəsində
əməliyyatların
təkmilləşdirilməsi

«Ələt azad iqtisadi zonası haqqında»
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
qəbul edilmişdir;



Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı
Limanının ərazisinin daxil olduğu azad
ticarət zonasında insan kapitalının
inkişafı
ilə
bağlı
müvafiq
təhsil
müəssisələri ilə əməkdaşlıq əlaqələri
qurulmuşdur;

 Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı ərazisində azad iqtisadi



Qaradağ
rayonunun
qəsəbəsində
Abşeron
Mərkəzi yaradılmışdır;



Hazırda Azərbaycanda hava yolu ilə
logistik daşımalar 100 faiz özəl
investisiya hesabına yaradılmış “Silk
Way Airlines” şirkəti tərəfindən
aparılır.

 Azərbaycanın

logistika sahəsi üzrə xüsusi hədəflərinin
(bütün yüklər və beynəlxalq marşrutlar üzrə ticarət
həcmləri və s.) müəyyən edilməsi

Azərbaycanda
tranzit
ticarətin
həcminin
artırılması

 Şərq-Qərb

və Şimal-Cənub dəhlizlərinə inteqrasiyanı
sürətləndirmək üçün üç əsas layihənin tamamlanması

 Azərbaycanda

zonasının yaradılması
Tranzit
ticarətdən
yüksək gəlir
əldə edilmesi

 Bakı

Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında ticarət-yönümlü
emal mərkəzlərinin yaradılması

 Bakıda

və ölkənin müxtəlif yerlərində logistika və ticarət
mərkəzlərinin yaradılması

Logistika
sahəsində özəl
sektorun iştirak
səviyyəsinin
yüksəldilməsi





Hava yolları sahəsində özəl sektorun iştirakının
artırılması;
Dəmir yolları sahəsində özəl sektorun iştirakının təmin
edilməsi;
Dəniz nəqliyyatı sahəsində özəl sektorun iştirakının
təmin edilməsi.

Lökbatan
Logistika
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Azərbaycan Respublikasında uyğun qiymətə mənzil təminatının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi
Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)

Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)


Mənzil İnşaatı
Dövlət Agentliyinə
müəyyən
strategiya və
hədəflərə
əsaslanan
səlahiyyətlərin
verilməsi

 Mənzil

İnşaatı Dövlət Agentliyinin təşkilati
strukturunun, vəzifələrinin və dəstək sahələrinin
müəyyən edilməsi

 Bakıda və regionlarda ümumilikdə 47,7 ha
münasib torpaq sahələri müəyyənləşdirilərək
mülkiyyət hüquqlarının «MİDA» MMC-yə
ötürülməsi təmin edilmişdir;

 Uyğun

qiymətə mənzil təminatı ilə bağlı hədəflərin
və dövlət dəstəyi mexanizmlərinin müəyyən
edilməsi



“Güzəştli mənzil” sistemi vasitəsi ilə 584
mənzil satışa çıxarılmışdır;



Yerli
investorlarla
əlaqə
yaradılaraq
əməkdaşlıq qurulmuşdur və 58 milyon
manat
məbləğində
investisiya
cəlb
edilmişdir;



Azərbaycan Respublikasının İpoteka və
Kredit Zəmanət Fondu ilə Mənzil İnşaatı
Dövlət Agentliyi arasında əməkdaşlığın və
tərəfdaşlığın
yaradılması
üçün
qanunvericilik
bazası
təkmilləşdirilmişdir;



İpoteka kreditinin verilməsi qaydalarına
“MİDA” MMC-nin benefisiarlarının seçilməsi
ilə bağlı meyarlar daxil edilmişdir.

 Torpaq
Uyğun qiymətə
mənzil bazarının
fəaliyyətinə
əlverişli şərait
yaradan əsas
mexanizmlərin
həyata keçirilməsi

sahələrinin mülkiyyət hüququnun “MİDA”
MMC-yə ötürülməsi

 Dövlət

mənzil fondunun benefisiarlarının müəyyən
edilməsi

Qanunvericilik bazasının nəzərdən keçirilmiş
və müvafiq səlahiyyətlərin Mənzil İnşaatı
Dövlət
Agentliyinə
ötürülməsi
təmin
edilmişdir;

 Yerli

və beynəlxalq özəl sektor iştirakçıları ilə
əməkdaşlığın qurulması

 İpoteka bazarının effektivliyinin təmin edilməsi
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Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi
Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)

 Müasir standartlara
İşəgötürənləri
n peşə təhsili
sisteminə
inteqrasiyası

cavab verən tam təchizatlı 10 pilot peşə  Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi yaradılmışdır;
təhsili müəssisəsinin qurulması:
 “İlk peşə-ixtisas təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı”
• Pilot peşə məktəblərinin seçilməsi, zərurət olarsa əsaslı təmir
əmək bazarının mövcud və proqnozlaşdırılan
edilməsi və ya tikilməsi;
tələblərinə uyğunlaşdırılmaqla yenilənmişdir;
• İşəgötürənlərlə tərəfdaşlıqlar qurulması və onların pilot  Ölkədə fəaliyyət göstərən dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili
məktəblərin yaradılmasına cəlb edilməsi;
müəssisələrinin infrastrukturu, maddi-texniki bazası,
• İşəgötürənlərin ixtisaslı mütəxəssislərinin tədris fəaliyyətinə
müəllim-pedaqoji
heyətinin
potensialı
cəlb edilməsi və s.
qiymətləndirilməklə
mövcud
vəziyyət
araşdırılmışdır;

Nəticələrə
əsaslanan
maliyyələşmə
sisteminin
yaradılması

Məqsədli peşə
proqramlarının
və sektorlar
üzrə spesifik
proqramların
yaradılması
Peşə təhsili
sisteminin
inkişafına
təkan verəcək
əlavə
vasitələrin
tətbiqi

 Peşə

təhsili müəssisələrində məhsul və xidmət istehsalı və
satışının təşkili
 Əlavə dövlət, özəl və beynəlxalq maliyyələşdirmə mənbələrinin
müəyyən edilməsi
 Məktəblərin əsas fəaliyyət göstəricilərinin seçilməsi və
nəticəəsaslı sistemin təşkili

 KOS

subyektləri üçün model müəssisələrin yaradılması
istiqamətində fəaliyyətin təşkili və əməkdaşlığın qurulması
 Müxtəlif sektorlar üzrə əmək bazarının tələblərinin
qarşılanmasına dəstək göstərilməsi
 Yaşlılar üçün peşə təliminin və ixtisasartırmanın təmin edilməsi

 İnformal

və qeyri-formal üsullarla əldə edilmiş səriştələrin



Koreya təhsil standartları əsasında 8 ixtisas
istiqamətləri üzrə kadrların hazırlanmasını təmin
edəcək Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət
Peşə Təhsil Mərkəzinin yaradılması üzrə iş aparılır;



Pilot peşə təhsili müəssisələri ilə işəgötürənlər
arasında tərəfdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur;



Pilot peşə təhsili müəssisələrində tədris ediləcək bəzi
ixtisaslar
üzrə
müvafiq
təhsil
proqramları
(kurrikulumlar) hazırlanmışdır;



Peşə təhsili müəssisələrinə qəbulun “ASAN peşə”
layihəsi çərçivəsində “ASAN xidmət” mərkəzlərində
aparılması təmin edilmişdir;



Peşə təhsili müəssisələrində çalışan ümumtəhsil fənn
müəllimlərinin və mühəndis-pedoqoji heyətin bilik və
bacarıqlarının qiymətləndirilməsi aparılmışdır;



Yeni müəllim heyətinin peşə təhsili və təlimi prosesinə
cəlb edilməsi ilə bağlı stimullaşdırıcı tədbirlər
müəyyənləşdirilmişdir;



«Peşə təhsili haqqında» Azərbaycan Respublikasının
Qanunu qəbul edilmişdir;



Dövr ərzində mövcud 78 peşə (işğal edilmiş ərazilərdə
olan peşə məktəbləri də daxil olmaqla) təhsil
müəssisəsindən 3-ü əsaslı təmir edilmiş, 4-ü isə
yenidən qurulmuşdur.
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tanınması

 Məlumatların
edilməsi

şəffaf monitorinqinin və vahid bazasının təmin

Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi
Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)
Dinamik və
sağlam
institutlardan
ibarət maliyyə
sisteminin
formalaşdırılması






Bank sisteminin kapitallaşması və likvidliyinin təmin edilməsi  Bank sektorunun hərtərəfli diaqnostikası aparılmışdır;
Qeyri-işlək aktivlərin restrukturizasiya planının hazırlanması



Sığorta bazarının inkişafı



Maliyyə inklüzivliyinin gücləndirilməsi



 Emitentlər və maliyyə vasitəçiləri üçün əlverişli mühitin
Maliyyə
bazarlarının
inkişafı

İnfrastrukturun
gücləndirilməsi

yaradılması

 İnvestorların maliyyə bazarlarına çıxış imkanlarının artırılması 
 Banklararası pul bazarında aktivliyin artırılması

 Kredit məlumatlarının mübadiləsi sisteminin təkmilləşdirilməsi

 Məhkəmə qərarlarının qəbulu və icrası proseslərinin
sürətləndirilməsi

 Banklarda daha sağlam risk idarəetməsinin təmin edilməsi
 Maliyyə xidmətləri sektorunda konsolidasiya edilmiş
Tənzimləmə və
nəzarət
mexanizminin
təkmilləşdirilməsi

riskəsaslı nəzarət modelinin tətbiqi

 Bankların rəqəmsal transformasiyasının sürətləndirilməsi
üçün tənzimləmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi

 Maliyyə xidmətləri sektorunun hesabatlılığında şəffaflığın
artırılması






 Sığorta fəaliyyətini tənzimləmə və ona nəzarət mexanizminin
gücləndirilməsi
Maliyyə bazarı
iştirakçılarının
bilik və
bacarıqlarının
artırılması



 Maliyyə sektorunda çalışan mütəxəssislərin bilik və
bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi

 İstehlakçıların maliyyə savadlılığının artırılması və
hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi



Problemli bankların restrukturizasiyası üzrə institusional
və hüquqi mexanizmlər yaradılmışdır;
Prudensial normativlər yenidən işlənərək təsdiq
edilmişdir;
«Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli
kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında»
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı təsdiq
edilmişdir;
Sığorta bazarının cari vəziyyətinin diaqnostikası
aparılmışdır;
Rezident və qeyri-rezident hüquqi və fiziki şəxslər üçün
məsafədən bank hesablarının açılmasının gücləndirilmiş
elektron imza ilə aparılması imkanı yaradılmışdır;
«Məhkəmə-hüquq
sistemində
islahatların
dərinləşdirilməsi haqqında» Azəraycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı ilə məhkəmə qərarlarının qəbulu
və icrası proseslərinin sürətləndirilməsi istiqamətində
tapşırıqlar verilmişdir;
Emitentlər və maliyyə vasitəçiləri üçün əlverişli mühitin
yaradılması
məqsədilə
listinq
prosedurları
təkmilləşdirilmişdir;
Sahiblik düşüncə tərzinin dəyişdirilməsi istiqamətində
təşviqat və maarifləndirmə işləri aparılmışdır;
«Nağdsız
hesablaşmalar
haqqında»
Azərbaycan
Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir;
İnvestorların maliyyə bazarlarına çıxış imkanlarının
artırılması istiqamətində fərdi və institusional investorlar
üçün stimullar differensiallaşdırılmışdır;
Kredit
məlumatlarının
mübadiləsi
sisteminin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə «Azərbaycan Kredit Bürosu»
yaradılmış və MKR və özəl kredit büroları arasında
məlumat mübadiləsi təşkil edilmişdir;
Daşınar əmlakın yüklülüyünə dair qanunvericilik
təkmilləşdirilmiş və daşınar əmlakın yüklülüyü reyestri
yaradılmışdır.
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Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair
Strateji Yol Xəritəsi
Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)


Sabit şəbəkədə istismardan çıxarılmış mis
xammaldan istifadə edilməsi ilə bağlı
atılacaq addımlar müəyyən edilmişdir;



“2018–2020-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin
genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”
təsdiq edilmişdir;



Rəqəmsal ödənişlərin daha geniş tətbiqi
üçün maarifləndirmə, təbliğat və təşviqat
işi aparılmışdır;



Vahid prinsiplər və standartlar əsasında
dövlət orqanlarının informasiya
sistemlərinin yaradılması üçün “Dövlət
informasiya ehtiyatları və sistemlərinin
formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası
və arxivləşdirilməsi Qaydaları” təsdiq
edilmişdir;



“Elektron hökumət” portalındakı xidmətlərə
“ASAN xidmət” standartlarının tətbiqi
təmin edilmişdir;



Elektron xidmət provayderləri
(təminatçıları) üçün texniki, texnoloji və
hüquqi tələblər müəyyən edilmişdir.

 Müstəqil tənzimləyici qurumun yaradılması;
İdarəetmə
strukturlarının
təkmilləşdirilməsi

 Telekommunikasiya bazarının liberallaşdırılması;
 Mobil infrastruktura investisiya qoyuluşlarının artırılması

 Rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi
 Sahibkarlıq subyektlərinin texnologiyaəsaslı əməliyyatlarının
Sahibkarlıq
subyektlərinin
fəaliyyətində
məhsuldarlıq və
əməliyyat
səmərəliliyinin
artırılması

genişləndirilməsi

 Texnoloji tədrisin yenilənməsi
 Dövlət qurumlarının elektron xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi
• mobil hökumət (mGov) konsepsiyasının hazırlanması
• “Hökumət bulud”un (G-cloud) yaradılması
 İKT sahəsində bilik və bacarıqların artırılması, təhsil sistemində
İKT-dən istifadə

 Dövlət
Hökumətin və
sosial mühitin
rəqəmsallaşdırılması

təşkilatlarında
təkmilləşdirilməsi

informasiya

sistemlərinin

 İnteqrasiya edilmiş fasiləsiz elektron səhiyyə infrastrukturunun
yaradılması

• Mərkəzi rəqəmsal qeydiyyat sisteminin formalaşdırılması
• Rəqəmsal reseptin verilməsi
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Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına
Azərbaycan Respublikasında maliyyə
xidmətlərinin
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi
dair Strateji
Yol Xəritəsi
Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:
(2016-2020)
Sektorun
tənzimlənməsində
dayanıqlılığın təmin
edilməsi
Tam şaxələndirilmiş və
ekoloji təmiz elektrik
enerjisi istehsalı
Dünya üzrə orta
səmərəlilik
standartlarının tətbiqi
Səmərəli qazpaylama
infrastrukturunun
yaradılması
Yüksəksəviyyəli su
idarəetmə strukturunun
yaradılması
Su təchizatında itkilərin
azaldılması və
səmərəliliyin təmin
edilməsi

Dayanıqlı və etibarlı
istilik təchizatı
infrastrukturunun
yaradılması

Görülmüş işlər
(2016-2018-ci illər)

 Müstəqil tənzimləyici orqanın və məqsədli fondun

 Energetika
Nazirliyinin
tabeliyində
Enerji
Məsələlərini
Tənzimləmə
Agentliyi
yaradılmışdır;
 Effektiv xidmət və yığım mexanizmlərinin, kadr
 Kommunal xidmətlər sektorunda dövlət qurumları
təminatının formalaşdırılması
arasında qarşılıqlı ödəməmə üzrə problem
aradan qaldırılmışdır;
 Milli istehsal portfelinin ehtiyat həcminin artırılması və

Kommunal xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi və
şaxələndirilməsi
genişləndirilməsi məqsədilə «ASAN Kommunal»
 Elektrik enerjisi ixracı imkanının nəzərdən keçirilməsi
mərkəzləri yaradılmışdır;
xəritə
üzərində
Şəbəkənin
 Elektrik stansiyalarının səmərəliliyinin artırılması və itkilərin  Elektron
Avtomatlaşdırılmış
İdarəetmə
Sistemi
yaradılmış
azaldılması
və fəaliyyəti təmin edilmişdir;
 İstehlakda səmərəliliyin yüksəldilməsi
 Qazpaylama infrastrukturu olmayan ərazilərdə
qazpaylama şəbəkəsinin yaradılması və ya
 Effektiv tənzimləmə və hərrac mexanizmlərinin yaradılması
modernləşdirilməsi üçün baş plan hazırlanmışdır;
 Rayon istilik qazanxanalarında istehsal edilən
 Təbii qazın paylanması ilə bağlı bütün növ itkilərin minimuma
istilik enerjisinin paylanması funksiyasını yerinə
endirilməsi
yetirən istilik məntəqələrinin, tədricən yenidən
qurulmaqla, məhəlli qazanxanalara çevrilməsi
layihələrinin iqtisadi təhlili aparılmışdır və
 İçməli və tullantı su infrastrukturunun tətbiqinin
görülməli tədbirlər müəyyən edilmişdir;
genişləndirilməsi
 Texniki şərtlərin “Bir Pəncərə” prinsipi ilə sadəcə 1
sorğu vasitəsi ilə “ASAN Xidmət” mərkəzlərindən
 İtkilərin minimuma endirilməsi,
əldə olunması təmin edilmişdir;
 Sudan istifadə tariflərinin optimallaşdırılması
 Tikinti və istismar üçün icazələrin alınması “Bir
Pəncərə” prinsipi əsasında elektron şəkildə
 Tələb olunan infrastruktur üçün investisiyalar cəlb etməklə su
Şəhərsalma və arxitektura Komitəsinın rəsmi
istehlakında səmərəliliyin yüksəldilməsi
internet saytı üzərindən həyata keçirilməsi təmin
 Ölkədə optimal istilik enerjisi və isti su təchizatı sisteminin
edilmişdir;
genişləndirilməsi
 Sahibkarların tikinti obyektlərinin elektrik enerjisinə
qoşulması prosesi əvvəlki 7 prosedur (69) gündən
 Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, institusional
sadələşdirilərək «ASAN xidmət» vasitəsilə 2
tədbirlərin görülməsi və istilik tariflərinin optimallaşdırılması
prosedura (20 gün) endirilmişdir.

yaradılması,

 Mərkəzləşdirilmiş istilik təchizatı sisteminin səmərəliliyinin
təmin edilməsi
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi İslahatlar üzrə Köməkçisi Xidməti

