


“Biz Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını  
bilavasitə sahibkarlıqla, onun inkişafı ilə bağlayırıq”.
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Əziz oxucular!

Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ölkəmizdə uğurla həyata 
keçirilən iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindəndir. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2017-ci il 28 dekabr 
tarixli Fərmanı ilə yaradılmış Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 
(KOBİA) başlıca fəaliyyət istiqamətləri də məhz mikro, kiçik və orta 
sahibkarlıq (KOB) sahəsində idarəçiliyin müasir tələblərə uyğunlaşdı-
rılmasından, KOB-ların inkişafının dəstəklənməsindən və onların ölkə 
iqtisadiyyatındakı rolunun artırılmasından ibarətdir. 

2020-ci ildə də Agentlik bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdir-
miş, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, biznesə dövlət xidmətlərinin 
və KOB sektorunda qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi prosesində ak-
tiv iştirak etmiş, yeni KOB subyektlərinin yaradılmasına və mövcud 
KOB-ların inkişafına, sahibkarların qanuni maraqlarının müdafiəsinə, 
KOB-ların bazarlara, bilik və innovasiyalara, maliyyə resurslarına çıxı-
şına dəstək göstərmişdir. 

Ötən il bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycan üçün də çətin keç-
mişdir. Ölkəmiz bir tərəfdən koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə, 
digər tərəfdən isə Azərbaycana qarşı növbəti dəfə hərbi təxribata əl at-
mış Ermənistana qarşı mübarizə aparmışdır. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin 
qətiyyəti, müzəffər Azərbaycan ordusunun şücaəti nəticəsində bu təx-
ribatın qarşısı alınmış, 44 gün davam edən Vətən müharibəsi ölkəmi-
zin möhtəşəm qələbəsi ilə başa çatmış, torpaqlarımız işğaldan azad 
olunmuşdur.



Təəssüf ki, Ermənistanın hərbi təxribatı nəticəsində mülki əhali 
və infrastruktur obyektlərinə, eləcə də KOB subyektlərinə ciddi ziyan 
dəymişdir. Pandemiya da 2020-ci ildə biznes üçün müəyyən çətinlik 
və məhdudiyyətlər yaratmışdır. 

Azərbaycan dövləti pandemiyadan və Ermənistanın hərbi təxri-
batından ziyan çəkmiş sahibkarların yanında olmuş, onlara müvafiq 
yardımlar göstərmişdir. KOBİA da biznes üçün çətin olan 2020-ci ildə 
müxtəlif dəstək və xidmətlər ilə sahibkarların yanında olmuşdur. 

Agentliyin 2020-ci il ərzindəki fəaliyyəti barədə bu nəşrdə ətraflı 
məlumat əldə edəcəksiniz. Bu nəşr həmçinin fəaliyyətini şəffaflıq və 
sahibkar məmnuniyyəti kimi prinsiplər üzərində qurmuş KOBİA-nın, 
bir növ, biznes ictimaiyyəti və digər maraqlı tərəflər qarşısında hesa-
batıdır. İnanırıq ki, KOBİA-nın 2020-ci ildəki fəaliyyətinin müxtəlif is-
tiqamətlərinin əks olunduğu bu nəşr sahibkarlar və Agentliyin fəaliy-
yəti barədə məlumat əldə etmək istəyən digər maraqlı tərəflər üçün  
əhəmiyyətli informasiya mənbəyi rolunu oynayacaqdır.

Hörmətlə,

Orxan MƏMMƏDOV

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri
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01. KOBİA  
HAQQINDA

Ölkəmizdə davamlı iqtisadi 
inkişaf əsasında iqtisa-
diyyatın rəqabətqabiliy-

yətliliyinin, inklüzivliyinin və sosial 
rifahın daha da artırılması məqsə-
di ilə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat 
və iqtisadiyyatın əsas sektorları 
üzrə strateji yol xəritələrinin təs-
diq edilməsi haqqında” 2016-cı 
il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli 
Fərmanı ilə milli iqtisadiyyat və 
iqtisadiyyatın 11 sektoru üzrə 
ümumilikdə 12 strateji yol xəritəsi 
hazırlanmışdır. 

Məhz sözügedən Fərmanın tət-
biqi ilə əlaqədar dövlət başçısının 
“Kiçik və orta sahibkarlıq sahə-
sində idarəetmənin daha da tək-
milləşdirilməsi haqqında” 2017-ci 
il 28 dekabr tarixli 1771 nömrəli 
Fərmanı əsasında Azərbaycan 
Respublikasının Kiçik və Orta Biz-
nesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) ya-
radılmışdır. Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 26 iyun 2018-ci 
il tarixli 148 nömrəli Fərmanı ilə 

Agentliyin nizamnaməsi və struk-
turu təsdiq edilmişdir.

Agentlik ölkədə mikro, kiçik 
və orta sahibkarlığın (KOB) inki-
şafını dəstəkləyən, onun tənzim-
lənməsində, KOB maraqlarının 
qorunmasında və problemlərinin 
həllində iştirak edən, sahibkarlara 
bir sıra xidmətlər göstərən, döv-
lət və özəl qurumların bu sahədə 
xidmətlərini əlaqələndirən və sə-
lahiyyətli qurum kimi çıxış edən 
publik hüquqi şəxsdir.

Məqsədimiz müvafiq sahədə 
beynəlxalq təcrübədə geniş tət-
biq olunan və müasir tələblərə 
cavab verən çevik idarəetmə sis-
teminin və səmərəli əlaqələndir-
mə mexanizminin tətbiqi yolu ilə 
KOB subyektlərinin ölkə iqtisa-
diyyatında rolunu möhkəmləndir-
mək, xüsusi çəkisini və rəqabət 
qabiliyyətini artırmaq, maliyyə re-
surslarına çıxış imkanlarını geniş-
ləndirmək və onlara institusional 
dəstək mexanizmlərini təkmilləş-

dirmək, dövlət və özəl qurumların 
bu sahədə fəaliyyətini əlaqələn-
dirmək, regionlarda sahibkarlığın 
inkişafına əlverişli şərait yarat-
maq, bu sahəyə yerli və xarici in-
vestisiyaların cəlb edilməsinə nail 
olmaqdır.

Üç ildir ki, ölkədə biznes mü-
hitinin inkişafında, KOB-ların 
dəstəklənməsində mühüm rol 
oynayan KOBİA əvvəlki illərdə ol-
duğu kimi, 2020-ci ildə də əsas 
vəzifə funksiyalarına uyğun ola-
raq mikro, kiçik və orta sahibkar-
lığın tənzimlənməsi, bu sahədə 
çevik idarəetmə sisteminin və 
səmərəli əlaqələndirmə mexa-
nizminin tətbiqi, KOB-ların ölkə 
iqtisadiyyatında rolunun möh-
kəmləndirilməsi və rəqabətqabi-
liyyətliliyinin artırılması, eləcə də 
KOB-ların inkişafı istiqamətində 
digər sahələrdə fəaliyyətini da-
vam etdirmişdir.
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KOB 
evləri

Dövlət-Sahibkar 
Tərəfdaşlığının 
İnkişafı Mərkəzi

02. KOBİA-nın  
STRUKTURU

1. KOBİA Aparatı

2. KOB evləri  
   “Xaçmaz KOB evi”

3. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Mərkəzləri (KOBİM)    
   Bakı KOBİM 
   Sumqayıt KOBİM 
   Xaçmaz KOBİM 
   Yevlax KOBİM

4. Dövlət-Sahibkar Tərəfdaşlığının İnkişafı Mərkəzi

5. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Fondları

KOB İnkişafı 
mərkəzləri KOB İnkişafı 

fondları
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03. KOBİA MÜŞAHİDƏ  
ŞURASI 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli 1771 nömrəli 
Fərmanına əsasən, Agentliyin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi ictimai əsaslarla  
fəaliyyət göstərən Müşahidə Şurası (7 üzv) həyata keçirir.  

Müşahidə Şurasının üzvləri:

• Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri – sədr;
• Azərbaycan Respublikasının maliyyə nazirinin müavini;
• Azərbaycan Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirini müavini;
• Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı nazirinin müavini;
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti;
• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi sədrinin müavini;
• Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli  

Konfederasiyasının prezidenti

Mikayıl Cabbarov
Sədr

İlqar Fəti-zadə
Üzv

Elçin Zeynalov 
Üzv

Ceyhun Salmanov
Üzv

Anar Əliyev
Üzv

Məmməd Musayev
Üzv
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2020-ci ilin 7 fevral tarixində Azərbaycan Respublikasının 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Müşahidə 
Şurasının ikinci iclası keçirilib. 

Müşahidə Şurasının sədri, 
Azərbaycan Respubli-
kasının iqtisadiyyat na- 

ziri cənab Mikayıl Cabbarovun 
sədrliyi ilə keçirilmiş iclasda 
Agentliyin İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov KOBİA-nın 
2019-cu ildəki fəaliyyəti üzrə 
görülmüş işlər barədə hesabat 
verib.

Müşahidə Şurasının üzvləri ic-
lasda müzakirə olunan məsələlər-
lə bağlı fikirlərini bölüşüblər.

İclasda Agentliyin 2020-ci il 
üzrə fəaliyyət gündəliyi qəbul 
edilib.  

Müşahidə Şurasının  
ikinci iclası
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STRATEJİ 
HƏDƏFLƏR VƏ 
PRİORİTETLƏR  



Strateji prioritetlər

Strateji hədəflər

Missiya və strateji baxış

KOB-lar rəqəmlərdə
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01. KOB-lar 
RƏQƏMLƏRDƏ

KOB sektorunun ölkə iqtisadiyyatında rolu

14,9% 52,1% 52,6%

ÜDM-də QEYRİ-NEFT 
ÜDM-də

MƏŞĞULLUQDA

2
0

1
9

QEYRİ-NEFT  
İXRACINDA

Ölkədə sahibkarlığın inkişafı sahəsində aparılmış dövlət siyasəti və 
həyata keçirilmiş işlərin nəticəsi olaraq 2020-ci il ərzində qeydiyyata alın-
mış sahibkarlıq subyektlərinin sayı ümumilikdə 13% artaraq 2021-ci ilin 
yanvarın 1-i tarixinə 1 217 972 olub. Onların 13%-i (155 435) hüquqi 
şəxslərin, 87%-i (1 062 537) fərdi sahibkarların payına düşür.

2020-ci il ərzində fərdi sahibkarlar istisna olmaqla statistik vahidlə-
rin sayı 6,3% artaraq 2021-ci ilin yanvarın 1-i vəziyyətinə 155 435 olub 
ki, onların da 9619-u 2020-ci il ərzində yaradılıb. Qeydiyyata alınmış 
statistik vahidlərin 127 517-si mikro, 7282-si kiçik, 2916-sı orta, 678-i 
isə iri sahibkarlıq subyektidir. 

6,5

11

8,3

16,2

3,2

4,9

29,4

10,4

39,4

Mikro

Kiçik

Orta

24,6%

KOB-ların ÜDM-də payı: 14,9%

KOB-ların məşğulluqda payı: 52,1%

Qeyri-neft sektoru üzrə KOB-ların ÜDM-də payı: 24,6%

KOB-ların qeyri-neft ixracında payı: 52,6%

6,6 1,9 6,4
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02. MİSSİYA VƏ 
STRATEJİ BAXIŞ

MƏQSƏD. Ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarların, xüsusilə KOB-ların inkişa-
fına nail olunması, onların ölkə iqtisadiyyatında rolunun möhkəmləndirilməsi.

MİSSİYA. Ölkədə fəaliyyət göstərən KOB-ların inkişafının dəstəklənməsi, KOB 
sahəsində uğurlu tənzimləmənin təşkili, rəqabətqabiliyyətliliyin artırılması, onların 
bazarlara çıxışının asanlaşdırılması.

STRATEJİ BAXIŞ. Agentlik öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-
publikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına 
dair Strateji Yol Xəritəsi” ilə müəyyən olunan strateji baxışlar əsasında qurub. 

• 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxış

Azərbaycanın KOB sektoru ilə bağlı 2025-ci ilədək olan dövr üçün 
uzunmüddətli baxışı KOB subyektlərinin rəqabət qabiliyyətinin daha 
da artırılmasına, gündəlik istehlak malları ilə təminatın, əsasən, KOB 
subyektləri vasitəsilə həyata keçirilməsinə, KOB-ların ÜDM-də və 
qeyri-neft ÜDM-də, məşğulluqda payının əhəmiyyətli dərəcədə artı-
rılmasına nail olmaqdır.
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03. STRATEJİ  
HƏDƏFLƏR

2025+

2025+

0

0

60

70

100

100

Mikro, kiçik və orta biznes subyektlərinin QEYRİ-NEFT ÜDM-də payı: 60%

60% 70%

QEYRİ-NEFT 
ÜDM-də

MƏŞĞULLUQDA

Mikro, kiçik və orta biznes subyektlərinin MƏŞĞULLUQDA payı: 70%
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04. STRATEJİ 
PRİORİTETLƏR

BAZARLARA 
ÇIXIŞ

MALİYYƏYƏ
ÇIXIŞ

BİZNES  
MÜHİTİ

BİLİYƏ
ÇIXIŞ

SMART 
İDARƏETMƏ

Qlobal 
bazarlara 

çıxış;
Rəqəmsal- 

laşma;

Yaşıl  
iqtisadiyyat.

Yeni maliyyə 
alətlərinin 

yaradılması;

Uğurlu maliyyə  
alətlərinin  

tətbiqi.

Sorğuların  
təşkili;

Tənzimləmə;

Dövlət  
xidmətlərinə 
əlçatanlığın  
yaxşılaşdırıl-

ması. 

E-hökumət;

Rəqəmsal 
infrastruktur və

şəffaflıq.

Yeni 
proqramlar 
hazırlamaq.

1 9



KOBİA-nın  
FƏALİYYƏT  

PRİNSİPLƏRİ VƏ  
PLATFORMALARI



Dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq 
platforması: Koordinasiya Qrupu

KOB-larla 4 təmas platforması

İctimaiyyətlə əlaqə: İctimai Şura

Beynəlxalq əməkdaşlıq platforması 

02

01

03
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01. Dövlət qurumları ilə 
əməkdaşlıq platforması: 
KOORDİNASİYA QRUPU

Koordinasiya Qrupu KOB ev-
lərində sahibkarlıq subyekt-
lərinə xidmət göstərilməsi 

zamanı dövlət qurumları ilə Agent-
lik arasında səmərəli əlaqələn-
dirmənin və operativliyin təmin 
edilməsi məqsədilə Nazirlər Kabi-
netinin 2018-ci il 21 sentyabr tarixli 
Qərarı ilə yaradılıb. Koordinasiya 
Qrupunda sahibkarlara müxtə-
lif xidmətlər göstərən 30-dan çox 
dövlət qurumunun nümayəndələri 
təmsil olunur.

Koordinasiya Qrupunun üzvləri:
• Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət 

Vergi Xidməti
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak 

Məsələləri Dövlət Xidməti
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyi 
• Bakı Nəqliyyat Agentliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 
• Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
• Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 
• “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi
• “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
• “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
• “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
• “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
• “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
• Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu
• Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu 

KOBİA yanında daimi 
fəaliyyət göstərən  
Koordinasiya Qrupunun 
tərkibi

Koordinasiya Qrupunun 
rəhbəri
• Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadiyyat nazirinin 
müavini

Koordinasiya Qrupu 
rəhbərinin müavini
• Azərbaycan Respublikasının 

Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyinin İdarə 
Heyətinin sədri
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02. KOB-larla 4 TƏMAS 
PLATFORMASI

KOBİA-nın strateji fəaliyyət istiqamətlərinin həyata keçirilməsi
məqsədilə sahibkarlarla 4 növ təmas platformasından istifadə
olunur.

TƏMAS PLATFORMALARI

Ərazi  
üzrə

Sektoral “Bir məkan”  
prinsipi

Elektron  
vasitə

01 02 03 04
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Ərazi üzrə

Elektron vasitə

Sektoral

Bir məkan

1. Biznesi 
planla 

3. Biznesi 
işlət

2. Biznesə 
başla

4. Biznesi 
inkişaf etdir

“KOB Dostu” şəbəkəsi (Bakı və regionlarda 25 
“KOB Dostu”) KOBİA-nın KOB-lara başlıca dəstək 
mexanizmlərindən olmaqla yanaşı, həm də Agentli-
yin inzibati ərazi vahidləri üzrə nümayəndələridir. KOB 
dostları sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı biznes sub- 
yektlərinə mövcud dövlət dəstəyi mexanizmləri və 
KOBİA-nın xidmətləri çərçivəsində hərtərəfli dəstək 
göstərir.

KOB İnkişafı Mərkəzlərində (Bakı və regionlarda 4 
KOB İnkişaf Mərkəzi) mikro, kiçik və orta sahibkarların 
bilik və bacarıqlarının artırılması üçün müasir çağırışla-
ra və sahibkarların ehtiyaclarına uyğun təlimlər təşkil 
olunur, praktik məsləhət xidmətləri göstərilir, KOB-ların 
şəbəkələşməsinə, maliyyə resurslarına çıxışına və s. 
dəstək təmin edilir.

KOBİA biznes assosiasiyaları ilə sıx əməkdaşlıq 
edir, yeni assosiasiyaların yaradılmasını təşviq edir, 
mövcud assosiasiyaların gücləndirilməsi üçün birgə 
görüşlər, forumlar və digər formatda tədbirlər təşkil 
edir.

Sahibkarlarla operativ təmasda olmaq, xidmətlə-
rin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və əhatə dairəsini ge-
nişləndirmək üçün rəqəmsal transformasiya proqramı 
çərçivəsində həyata keçirilən elektron xidmətlərdir.

KOB evləri sahibkarlara dövlət-biznes (G2B) və zə-
ruri biznes-biznes (B2B) xidmətlərinin göstərildiyi va-
hid məkandır.

• KOB Klub (sahəvi  
assosiasiyalar və fokus 
qruplar)

• KOB klaster şirkətləri

• “KOB Dostu” şəbəkəsi
• KOB İnkişafı mərkəzləri

• KOB evləri

• E-KOB evi platforması -  
www.e-smb.gov.az 

• Biznes naviqator
• KOB-lar üçün onlayn növbə
• Business İntelligence -  

hesabatlılıq və təhlil sistemi
• www.kobim.az - fərdi inkişaf 

platforması
• KOB Dostu platforması
• KOB-ların vahid reyestri 
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03. İctimaiyyətlə əlaqə: 
İCTİMAİ ŞURA 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
yanında İctimai Şura

2018-ci il noyabrın 
28-də KOBİA 
yanında İcti-

mai Şura yaradılıb.

Məqsəd Agentlikdə ictimai işti-
rakçılığın gücləndirilməsi, kiçik və 
orta biznesin inkişafı ilə bağlı gö-
rülən tədbirlər və KOBİA-nın fəa-
liyyəti üzərində ictimai nəzarətin 
təmin olunması, Agentliklə ictimaiy-
yət, o cümlədən biznes ictimaiyyəti 
arasında qarşılıqlı əlaqələrin ge-
nişləndirilməsidir.

KOBİA qarşısında qoyulmuş 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi zama-
nı vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə 
sıx əlaqələrin qurulmasına xüsusi 
önəm verir. Agentlik fəaliyyətinə 
ictimai nəzarətin təmin olunması, 
qurumun fəaliyyəti barədə işgü-
zar dairələrin məlumatlandırılması, 
KOBİA-nın fəaliyyət istiqamətləri 
üzrə ictimai fikrin öyrənilməsində 
xüsusilə maraqlıdır. İctimai Şura 
KOBİA-nın fəaliyyəti və göstərdiyi 
xidmətlər haqqında cəmiyyətin, o 
cümlədən biznes dairələrinin mə-

lumatlandırılması istiqamətində ef- 
fektiv tədbirlər həyata keçirir, sahib- 
karların rəy və təkliflərini araşdırır, 
xidmətlərin şəffaflığı sahəsində ic- 
timai rəyi təhlil edir, bu sahədə 
olan inkişaf çağırışlarını Agentliyə 
çatdırır, tövsiyələr hazırlayır, tək-
liflər verir. KOBİA yanında İctimai 
Şura mikro, kiçik və orta biznesin 
inkişafı sahəsində görülən tədbir-
lər üzərində ictimai nəzarəti təmin 
edir, cəmiyyət-sahibkar-dövlət 
orqanları münasibətlərində daha 
səmərəli tədbirlərin həyata keçiril-
məsinə dəstək olur.

Hazırda İctimai Şurada 15 qeyri- 
hökumət təşkilatı və sıralarında 
yüzlərlə sahibkarı birləşdirən biz-
nes assosiasiyalar təmsil olunur.

KOBİA yanında İctimai Şura 
2020-ci ildə də Agentliyin fəaliyyə-
ti üzərində ictimai nəzarətin təmin 
olunması, KOBİA ilə ictimaiyyət, o 
cümlədən biznes ictimaiyyəti ara-
sında qarşılıqlı əlaqələrin genişlən-
dirilməsi istiqamətində fəaliyyətini 
davam etdirib.
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KOBİA yanında İctimai Şuranın 
forumunda qida biznesi sahəsində 
müzakirələr aparılıb

KOBİA yanında İctimai Şuranın 
2020-ci ildə keçirdiyi ilk forum 
qida biznesinə həsr edilib. Yan-
varın 23-də “Qida biznesi foru-
mu: mövcud vəziyyət və pers-
pektivlər” mövzusunda təşkil 
olunmuş forumda KOBİA-nın, 
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin, 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və 
digər müvafiq dövlət qurumları-
nın nümayəndələri, eləcə də qida 
sektorunda fəaliyyət göstərən 
sahibkarlıq subyektlərinin təmsil-
çiləri iştirak ediblər.
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Tədbirdə qida sektoruna dair aktual məsələlər, bu sahədə qanunveri-
ciliyə edilmiş dəyişikliklər və görülən işlər, dövlət və özəl qurumlar ara-
sında əməkdaşlıq müzakirə edilib, sahibkarları maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb, biznes subyektlərinin təklifləri dinlənilib. Forumda səs-
ləndirilən fikirlərin, rəy və təkliflərin aidiyyəti üzrə müvafiq qurumlara 
təqdim olunacağı qeyd edilib.

“Qida biznesi 
forumu: mövcud 
vəziyyət və 
perspektivlər”
forumunda qida 
sektoruna dair 
aktual məsələlər
müzakirə edilib.

2 8



Fevralın 27-də KOBİA yanında 
İctimai Şuranın təşkilatçılığı ilə 
ilk dəfə olaraq mədəniyyət və 

incəsənət sahəsində biznesin inki-
şafına dair ictimai müzakirə təşkil 
edilib. “YARAT” Müasir İncəsənət 
Mərkəzində Mədəniyyət Nazirliyinin 
və KOBİA-nın dəstəyi, aidiyyəti döv-
lət qurumlarının, qeyri-hökumət təş-
kilatlarının, müvafiq sahədə fəaliyyət 
göstərən sahibkarların, mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə 
keçirilmiş “Mədəniyyət və incəsənət 
sahələri biznesi forumu: mövcud və-
ziyyət və perspektivlər” mövzusunda 
forumda müzakirələr aparılıb, iştirak-
çıların təklifləri dinlənilib, sualları ca-
vablandırılıb.

Mədəniyyət və incəsənət biznesinə dair 
Forum təşkil olunub



KOBİA pandemiya dövründə sahibkarların qarşılaşdıqla-
rı çətinliklərin öyrənilməsi, əlavə dövlət dəstəyi tədbirlərinə 
dair sahibkarların gözləntilərinin müzakirə edilməsi məqsə-
dilə Agentlik yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə videokon-
frans keçirib. Aprelin 27-də təşkil olunmuş onlayn tədbirə 
KOBİA-nın nümayəndələri və Agentlik yanında İctimai Şura-
ya daxil olan 15 qeyri-hökumət təşkilatı və sıralarında yüz-
lərlə sahibkarı birləşdirən assosiasiyaların rəhbərləri qatılıb.

KOBİA İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə koro-
navirus pandemiyası ilə mübarizə sahəsində görülən işləri, o 
cümlədən sahibkarlara göstərilən dəstək tədbirlərini videokon-
frans iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Qeyd olunub ki, pande-
miya ilə bağlı işgüzar aktivlik azalıb və sahibkarlar bir sıra çə-
tinliklərlə üzləşirlər. Dövlət sahibkarların bu çətinliklərdən daha 
az itki ilə çıxması üçün müxtəlif dəstək tədbirləri həyata keçirir. 
Sahibkarların Azərbaycan dövləti ilə sosial həmrəylik nümayiş 
etdirdiyini vurğulayan KOBİA sədri mövcud çətinliklərdən birgə 
səylərlə çıxacağımızı bildirib.

Videokonfransda iştirak edən sahibkarlar pandemiya 
ilə bağlı qarşılaşdıqları müxtəlif çətinlikləri və gözləntilə-

KOBİA yanında İctimai Şura 
üzvləri ilə videokonfrans 
keçirilib

rini qeyd ediblər. Onlayn tədbir 
zamanı səsləndirilən təkliflərin 
müvafiq dövlət qurumlarına təq-
dim ediləcəyi, eləcə də KOBİA 
yanında İctimai Şuranın müxtəlif 
mövzularda ictimai müzakirələ-
rinin videokonfrans formatında 
davam etdiriləcəyi bildirilib.

Pandemiya dövründə 
sahibkarların 
qarşılaşdıqları 
çətinliklərin və 
gözləntilərin 
öyrənilməsi, əlavə 
dövlət dəstəyi 
tədbirlərinə dair 
müzakirələr aparılıb. 
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KOBİA yanında İctimai Şuranın  
yeni tərkibi müəyyən olundu

2020-ci il noyabrın 26-da KOBİA yanında İctimai Şuranın növbəti iclası keçirilib. Onlayn 
iclasda növbəti iki il üçün Agentlik yanında İctimai Şuranın yeni üzvləri və sədri seçilib.

Müstəqil Sənayeçilər və İş Adam-
ları Təşkilatının (MÜSİAD) Azər-
baycan şöbəsi, Tikinti Materialları 
İstehsalçıları, Azərbaycanda Qadın 
Sahibkarlığının İnkişafı, Turizm, Süd 
və Süd Məhsulları İstehsalçıları və 
İxracatçıları, Azərbaycan Banklar, 
Arıçılar, Nar İstehsalçıları və İxra-
catçıları, “Kiçik və orta biznes sub- 
yektləri və klubları assosiasiyası” 
İctimai Birliyi, Turizm Agentlikləri, 
Maşın və Avadanlıq İstehsalçıları, 
Qida və İçki Sənayeçiləri assosia-
siyaları təmsil olunacaq. 

İclasda çıxış edən KOBİA İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
koronavirus pandemiyası ilə bağlı 
2020-ci ilin bütün dünyada olduğu 
kimi, Azərbaycanda da biznes icti-
maiyyəti üçün müəyyən çətinliklər 
yaratdığını bildirib. Qeyd olunub 
ki, sahibkarlar fəaliyyətlərini yeni 
iqtisadi reallıqlara və çağırışlara 
uyğunlaşdırmalıdır. Vətən müha-
ribəsi nəticəsində işğaldan azad 
olunmuş torpaqlarımızın zəngin 
iqtisadi potensialı biznes, xüsusilə 
də KOB-lar üçün yeni imkanlar 

İctimai Şurada təmsil olunan 
sahəvi assosiasiyaların və qeyri- 
hökumət təşkilatlarının rəh-

bərlərinin iştirakı ilə təşkil olun-
muş iclasda Nar İstehsalçıları və 
İxracatçıları Assosiasiyasının sədri 
Fərhad Qaraşov KOBİA yanında İc-
timai Şuranın sədri seçilib. Qarşıdakı 
iki ildə Agentlik yanında İctimai Şu-
rada Heydər Əliyev Fondunun Re-
gional İnkişaf İctimai Birliyi, Sahib- 
karlığa və Bazar İqtisadiyyatının 
İnkişafına Yardım Fondu, “Əlil sa-
hibkarlar təşkilatı” İctimai Birliyi, 
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Nar İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası

Azərbaycan Banklar Assosiasiyası

Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası

Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi

Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyası İctimai Birliyi

Azərbaycan Qida və İçki Sənayeçiləri Assosiasiyası

Azərbaycan Maşın və Avadanlıq İstehsalçıları Assosiasiyası

Azərbaycan Tikinti Materialları İstehsalçıları Assosiasiyası

Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyası

Azərbaycan Turizm Assosiasiyası

“Kiçik və orta biznes subyektləri və klubları assosiasiyası” 
İctimai Birliyi

Müstəqil Sənayeçilər və İş Adamları Təşkilatının (MÜSİAD) 
Azərbaycan şöbəsi

Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına  
Yardım Fondu

“Əlil sahibkarlar təşkilatı” İctimai Birliyi

Azərbaycan Süd və Süd Məhsulları İstehsalçıları və 
İxracatçıları Assosiasiyası

Sədr

Sədr 
müavini

Sədr 
müavini

Üzv

Üzv

Üzv

Üzv

Üzv

Üzv

Üzv

Üzv

Üzv

Üzv

Üzv

Üzv

Fərhad Qaraşov

Yunus Abdulov

Səkinə Babayeva

Məhəmməd 
Abdullayev

Bədrəddin Həsrətov

Emin Dostiyari

Emin Axundov

Elxan Bəşirov

Göydəniz 
Qəhrəmanov

Əhməd Qurbanov

Nigar Ələsgərova

Muhterem Öz

Sabit Bağırov

Mirzə Məmməd 
Vəliyev

Samir Eyyubov

Agentlik yanında İctimai Şuraya daxildir:

açır və sahibkarlar bu ərazilərdə 
biznesin qurulmasında aktiv işti-
rak etməlidirlər. KOBİA yanında 
İctimai Şura da fəaliyyətini yeni 
dövrün tələblərinə və çağırışlarına 
uyğun qurmalıdır. Agentliyin fəaliy-
yətində ictimai iştirakçılığın təmin 
olunması, KOBİA ilə ictimaiyyət, 
o cümlədən biznes ictimaiyyəti 

arasında qarşılıqlı əlaqələrin ge-
nişləndirilməsi, KOBİA-nın dəstək 
mexanizmlərinin sahibkarlara təq-
dim olunması və bu alətlərdən isti-
fadənin təşviqi, dövlət-özəl sektor 
dialoqunun müxtəlif mövzularda 
tədbirlərin təşkili ilə davam etdi-
rilməsi İctimai Şuradan gözləntilər 
sırasındadır.

İclasda KOBİA yanında İctimai 
Şuranın ötən iki il ərzindəki fəaliy-
yətinə dair hesabat təqdim olu-
nub, növbəti illərdə şura tərəfin-
dən həyata keçiriləcək tədbirlər, 
eləcə də pandemiya ilə bağlı sa-
hibkarların qarşılaşdığı çətinliklər 
barədə müzakirələr aparılıb. 
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KOBİA kiçik və orta biznes sahəsində qabaqcıl təcrübənin öyrənil-
məsi və ölkəmizdə tətbiqi, bu sahədə əlaqələrin qurulması və inkişaf 
etdirilməsi məqsədilə müxtəlif ölkələrin aidiyyəti qurumları, ticarət- 
sənaye palataları, ixracın və investisiyaların təşviqi qurumları, bey-
nəlxalq təşkilatlar və maliyyə institutları, assosiasiyalarla əməkdaşlıq 
etməklə beynəlxalq əlaqələrini inkişaf etdirir. Əvvəlki illərdə olduğu 
kimi, 2020-ci ildə də Agentliyin tərəfdaş qurumlarla əməkdaşlığı, im-
zalanmış sənədlər və keçirilmiş müxtəlif formatlı beynəlxalq tədbirlər 
KOB-lar üçün məlumat, marketinq və maliyyə dəstəyinin göstərilməsi-
ni, ixracyönümlü KOB-ların dəstəklənməsini, sahibkarlıq sahəsində və 
biznes proseslərinin reallaşdırılması üzrə təlim proqramlarının reallaş-
dırılmasını, biznesin idarə olunması sahəsində qabaqcıl təcrübə mü-
badiləsini, birgə layihələrin icrasını, yerli KOB-lar üçün potensial xarici 
tərəfdaşların tapılmasında dəstək göstərilməsini nəzərdə tutur. KOBİA 
həmçinin Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunda və yerli 
KOB-larla əməkdaşlıqda maraqlı olan xarici investorlarla yerli sahib-
karlar arasında vasitəçilik edir, xarici təşkilatlara və sərmayədarlara bu 
sahədə dəstək göstərir.

04. Beynəlxalq əməkdaşlıq 
PLATFORMASI
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1

2

3

15 yanvar 2020

KOBİA İtaliya Respublikası və 
Azərbaycan Respublikası ara-
sında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 
Hökumətlərarası Komissiyanın 
Romada keçirilmiş 5-ci iclasın-
da təmsil olunub. İki ölkə arasın-
da ticarət-iqtisadi, logistika, kənd 
təsərrüfatı, turizm və s. sahələrdə 
əməkdaşlığın müzakirə edildiyi ic-
lasda KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Agentliyin fəa-
liyyəti barədə məlumat verib, Azər-
baycan və İtaliya KOB-ları arasın-
da əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
üçün bir sıra təkliflər səsləndirib.

Səfər çərçivəsində KOBİA nü-
mayəndələri İtaliyanın Kiçik və 
Orta Müəssisələr üçün Beynəlxalq 
Şəbəkəsinin (INSME) prezidenti 
Sercio Arzeni və baş katibi Covanni 
Zazzerini ilə görüşüb. Görüşdə öl- 
kəmizdə KOB sektorunun inki- 
şafı, bu sahədə KOBİA-nın fəaliy-

yəti barədə məlumat verilib, Agent-
liyin beynəlxalq müstəvidə geniş 
əlaqələrə malik olduğu, İtaliyanın 
müvafiq qurumları ilə əməkdaşlı-
ğın qurulmasında maraqlı olduğu 
diqqətə çatdırılıb. KOBİA-nın təş-
kilata üzvlüyünə dair müzakirələrin 
aparıldığı görüşdə INSME-nin təd-
birlərində Agentliyin iştirakı, birgə 
tədbirlərin keçirilməsi, qarşılıqlı 
biznes missiyalarının təşkili, poten-
sial layihələr barədə məlumat mü-
badiləsi və digər mümkün əmək-
daşlıq imkanları da müzakirə edilib.

17 yanvar 2020

KOBİA İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Almaniya 
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiy-
yətinin (GİZ) Azərbaycan üzrə di-
rektoru Sonia Fontain ilə görüşüb. 
Görüşdə KOBİA və GİZ arasında 
kiçik və orta sahibkarlığın (KOB) 
inkişafı istiqamətində həyata ke-

çirilən əməkdaşlıq, Agentliyin 
reallaşdıracağı yeni tədbir və la-
yihələrdə GİZ-in iştirakı və dəstə-
yi məsələləri müzakirə olunub. 
GİZ-in KOBİA tərəfindən yaradıl-
maqda olan KOB inkişaf mərkəz-
lərinə texniki dəstək göstərməsi, 
aqrar sahə və regionlarda qadın 
sahibkarlığı üzrə təlimlərin təşkili, 
inkubator və akseleratorların in-
kişafı sahələrində əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə dair də fikir 
mübadiləsi aparılıb.

22 yanvar 2020 

KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədovla Malayziyanın 
Azərbaycandakı səfiri Yubazlan Bin 
Yusof arasında keçirilmiş görüşdə 
Agentliyin fəaliyyəti barədə məlumat 
verilib, ölkələrimiz arasında KOB sa- 
həsində əməkdaşlığa, müvafiq sa- 
hədə və alternativ maliyyələşdirmə 
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Malayziyanın Azərbaycandakı səfiri Yubazlan Bin Yusof  
ilə görüş. 22 yanvar 2020-ci il

KOBİA İtaliya Respublikası və Azərbaycan Respublikası  
arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 
Romada keçirilmiş 5-ci iclasında. 15 yanvar 2020-ci il

KOBİA-da Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi və Qərbi Asiya 
Departamentinin Baş iqtisadçısı Joao Pedro Farinhanın rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüş . 28 yanvar 2020-ci il

Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) Azərbaycan 
üzrə direktoru Sonia Fontain ilə görüş. 17 yanvar 2020-ci il

Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının (AHK) İdarə Heyətinin 
sədri Fərid İsayev və icraçı direktoru Tobias Bauman ilə görüş. 29 
yanvar 2020-ci il
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edilib. Görüşdə həmçinin KOB 
subyektlərinin bilik və bacarıqla-
rının artırılması, maliyyə resursla-
rına və bazarlara çıxış imkanının 
genişləndirilməsi, dövlət-özəl 
sektor tərəfdaşlığı layihələrinin 
inkişaf etdirilməsi və qarşılıqlı 
maraq kəsb edən digər sahələr 
üzrə əməkdaşlıq perspektivlə-
ri, eləcə də layihələrlə bağlı fikir 
mübadiləsi aparılıb.

29 yanvar 2020

KOBİA İdarə Heyətinin sədri  Orxan 
Məmmədov Alman-Azərbaycan 
Xarici Ticarət Palatasının (AHK) 
İdarə Heyətinin sədri Fərid İsayev 

və icraçı direktoru Tobias Bauman 
ilə görüşüb. Görüşdə ölkəmizdə 
KOB sektorunun inkişafı, KOBİA-nın 
və Alman-Azərbaycan Xarici Tica- 
rət Palatasının fəaliyyəti barədə 
məlumat verilib, KOB sahəsində 
Agentlik və palata arasında, eləcə 
də bazar araşdırmaları və startap-
lara dəstək sahəsində əməkdaş-
lıq, palataya üzv olan şirkətlərlə 
yerli KOB-lar arasında əlaqələ-
rin genişləndirilməsi, Agentliyin 
“KOB Dostu” şəbəkəsinə texniki 
dəstəyin göstərilməsi, birgə təd-
birlərin və Almaniyaya təcrübə 
səfərinin təşkili məsələlərinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb.

4

ilə bağlı təcrübə mübadiləsinə, 
KOB-ların iştirakı ilə birgə tədbirlərin 
təşkilinə, dövlət və özəl qurumların 
qarşılıqlı səfərlərinin intensivləşdiril-
məsinə, ticarət əlaqələrinin inkişafı-
na dair müzakirələr aparılıb.

28 yanvar 2020

KOBİA-da Asiya İnkişaf Ban-
kının Mərkəzi və Qərbi Asiya 
Departamentinin Baş iqtisadçısı 
Joao Pedro Farinhanın rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti ilə gö-
rüş keçirilib. Görüşdə ölkəmiz-
də kiçik və orta biznesin inkişafı 
istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlər barədə məlumat verilib, 
Asiya İnkişaf Bankının Azərbay-
can üzrə yeni Tərəfdaşlıq Stra-
tegiyası çərçivəsində KOBİA ilə 
əməkdaşlıq imkanları müzakirə 
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29 yanvar 2020

Macarıstanın ölkəmizdəki fövqə-
ladə və səlahiyyətli səfiri Viktor 
Szederkenyi KOBİA-da olub. İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədovla 
keçirilmiş görüşdə Azərbaycan və 
Macarıstan arasında KOB sahə-
sində əməkdaşlığa, bu sahədə bir-
gə tədbirlərin keçirilməsinə, hər iki 
ölkənin KOB-ları arasında əlaqələrin 
genişləndirilməsinə, eləcə də Azər-
baycan Respublikası Hökuməti və 
Macarıstan Respublikası Hökuməti 
arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 
Birgə Komissiyanın növbəti iclası 
çərçivəsində Macarıstanın müvafiq 
qurumları ilə görüşlərin təşkilinə dair 
müzakirələr aparılıb.

5 fevral 2020 

KOBİA ilə Asiya İnkişaf Bankı-
nın (AİB) ölkəmizdə səfərdə olan 

özəl sektorun maliyyələşdirilmə-
si missiyası ilə görüş keçirilib. 
Görüşdə kiçik və orta sahibkar-
lara (KOB) dövlət dəstəyi mexa-
nizmləri, eləcə də KOBİA-nın 
fəaliyyəti, həyata keçirilən layihə 
və proqramlar haqqında məlu-
mat verilib. Diqqətə çatdırılıb ki, 
Agentliyin prioritetlərindən biri 
də KOB-ların maliyyə mənbələ-
rinə çıxış imkanlarının genişlən-
dirilməsidir. Görüşdə bu sahədə 
mövcud maliyyələşdirmə mexa-
nizmlərinin təkmilləşdirilməsinə, 
yeni innovativ və alternativ ma-
liyyələşmə mexanizmlərinin ya-
radılmasına dair fikir mübadiləsi, 
əməkdaşlıq perspektivlərinə və 
mümkün birgə layihələrə dair 
müzakirələr aparılıb.

6 fevral 2020 

KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Azərbaycan- 

Fransa Ticarət Palatasının İdarə 
Heyətinin sədri Teybə Quliyeva 
və İdarə Heyətinin üzvləri ilə gö-
rüşüb. Görüşdə KOBİA-nın fəa-
liyyəti, kiçik və orta sahibkarla-
ra göstərdiyi dəstək tədbirləri, 
Agentliyin KOB sahəsində xarici 
təşkilatlarla əməkdaşlığı barə-
də məlumat verilib, KOBİA-nın 
ötən il Fransa Sahibkarlar Təş-
kilatı (MEDEF) ilə əməkdaşlığa 
başladığı vurğulanıb. KOBİA və 
Palata arasında əməkdaşlıq im-
kanlarına dair müzakirələrin apa-
rıldığı görüşdə qadın və gənc 
sahibkarların bilik və bacarıqları-
nın genişləndirilməsi, KOB-ların 
məşğulluqda rolunun artırılması, 
maliyyə resurslarına və xarici ba-
zarlara çıxışı, KOB-ların iştirakı ilə 
birgə forumun təşkili, Fransanın 
dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı 
sahəsində uğurlu təcrübəsinin 
öyrənilməsi perspektiv əmək-
daşlıq istiqamətləri kimi qeyd 
edilib.
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AİB-in ölkəmizdə səfərdə olan özəl sektorun 
maliyyələşdirilməsi missiyası ilə görüş. 5 fevral 2020-ci il

Macarıstanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Viktor Szederkenyi ilə KOBİA-da görüş. 29 yanvar 2020-ci il

Azərbaycan-Fransa Ticarət Palatasının İdarə Heyətinin sədri 
Teybə Quliyeva və İdarə Heyətinin üzvləri ilə görüş. 6 fevral 
2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Macarıstan Respublikası 
Hökuməti arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın 
Budapeştdə keçirilən 7-ci iclası çərçivəsində görüşlər.  
14 fevral 2020-ci il

Almaniyanın Kiçik və Orta Müəssisələr Federal 
Assosiasiyasının (BVMW) Bavariya üzrə nümayəndəsi Akim 
Mişel ilə görüş. 12 fevral 2020-ci il
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qurumdur. Almaniya tərəfi isə Bava-
riyada əczaçılıq və digər sahələrdə 
fəaliyyət göstərən klasterlərə dəstəyi 
diqqətə çatdırıb. Görüşdə startaplara 
məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi 
sahəsində təcrübə mübadiləsinə, ta-
nışlıq səfərlərinin təşkilinə dair müza-
kirələr aparılıb.

14 fevral 2020

Azərbaycan Respublikası Hö-
kuməti və Macarıstan Respubli-
kası Hökuməti arasında İqtisadi 
Əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissi-
yanın Budapeştdə keçirilən 7-ci 
iclası çərçivəsində KOBİA nü-
mayəndələri Macarıstanın müva-
fiq qurumlarında bir sıra görüşlər 

keçirib. KOBİA İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədovun Maca-
rıstanın İxracın Təşviqi Agentliyinin 
(HEPA) baş icraçı direktoru Balas 
Hendriç ilə təşkil olunmuş görü-
şündə birgə tədbirlərin keçirilmə-
sinə, ixracla məşğul olan KOB-lar 
üçün bazar araşdırmaları meto-
dologiyasına və maliyyələşdirmə 
mexanizmlərinə, kənd təsərrüfatı, 
sənaye, İKT və səhiyyə sahələrin-
də fəaliyyət göstərən KOB-lar ara-
sında əməkdaşlığa, birgə Tədbirlər 
Planının hazırlanmasına və HEPA 
nümayəndə heyətinin Bakıya səfə-
rinə dair müzakirələr aparılıb.

Macarıstanın Ticarət və Sənaye 
Palatasının Qərbi Balkan Komitə-
sinin prezidenti Atilla Qalambos ilə 

12 fevral 2020

KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Almaniyada bu 
ölkənin Kiçik və Orta Müəssisələr Fe-
deral Assosiasiyasının (BVMW) Bava-
riya üzrə nümayəndəsi Akim Mişellə 
görüşüb. Görüşdə hər iki qurumun 
fəaliyyəti, KOB-lara göstərilən dəstək 
tədbirləri barədə məlumat verilib, as-
sosiasiyanın KOBİA ilə əməkdaşlıqda 
maraqlı olduğu vurğulanıb. Tərəflər 
KOB-ların iştirakı ilə birgə tədbirlərin 
keçirilməsinə, turizm və İKT sahə-
sində layihələrin reallaşdırılmasına, 
KOB-ların maliyyələşdirilməsi üzrə 
təcrübəyə dair fikir mübadiləsi apa-
rıb. Almaniyanın “BioM Biotech” 
Klasterlərin İnkişafı Mərkəzinin rəhbə-
ri Hors Domdey ilə keçirilmiş görüş-
də klasterləşmə sahəsində təcrübə 
mübadiləsinə dair müzakirələr aparı-
lıb. Məlumat verilib ki, Azərbaycanda 
KOB klasterlər üçün bir sıra güzəştlər 
nəzərdə tutulur və KOBİA bu sahədə 
təsdiqedici sənədi verən səlahiyyətli 
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KOBİA nümayəndələri arasında-
kı görüşdə isə Agentliyin fəaliyyəti 
barədə məlumat verilib, birgə təd-
birlərin və qarşılıqlı missiyaların təş-
kilinə, ölkəmizdə kənd təsərrüfatı və 
qida sənayesi sahəsində Macarıstan 
şirkətləri ilə birgə müəssisələrin, 
eləcə də hər iki ölkənin KOB sub-
yektləri arasında əməkdaşlığın inki-
şafı məqsədilə ortaq platformanın 
yaradılmasına dair fikir mübadiləsi 
aparılıb, Macarıstan şirkətləri ölkə-
mizdə yaradılmış əlverişli biznes və 
investisiya mühitindən daha aktiv 
istifadə etməyə dəvət olunub.

17 fevral 2020

KOBİA İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Azərbay-
can Türkiyə İş Adamları Birliyinin 
(ATİB) İdarə Heyətinin sədri Cemal 
Yanqınla görüşüb. Görüşdə KOB 
sahəsində mövcud əməkdaşlığa, 

əlaqələrin daha da genişləndiril-
məsi perspektivlərinə, hər iki ölkə-
nin KOB-larının iştirakı ilə birgə 
layihələrin reallaşdırılmasına, elə-
cə də Azərbaycanın regionlarında 
KOB-ların dəstəklənməsinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb.

17 fevral 2020 

KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Müstəqil Sə-
nayeçi və İş Adamları Dərnəyinin 
(MÜSİAD) sədri Abdurrahman 
Uzunun rəhbərlik etdiyi nüma- 
yəndə heyəti ilə görüşüb. Gö-
rüşdə qarşılıqlı olaraq KOBİA və 
MÜSİAD-ın fəaliyyəti barədə mə-
lumat verilib, MÜSİAD üzvlərinin 
95%-nin KOB-lardan ibarət ol-
duğu və Azərbaycan şirkətlərinin 
də bu təşkilatda təmsil olunduğu 
diqqətə çatdırılıb. Görüşdə tərəf-
lər arasında əməkdaşlıq imkanla-

rına, birgə layihələrin və tədbirlərin 
reallaşdırılmasına, KOB-ların ixrac 
imkanlarının daha da artırılmasına 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

28 fevral 2020 

İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 
regional direktoru Saleh Jelasinin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyə-
ti Azərbaycana səfər çərçivəsində 
KOBİA-da olub. KOBİA İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədovla ke-
çirilmiş görüşdə təşkilatla əlaqələrin 
genişləndirilməsi, qurumun Azər-
baycanda alternativ maliyyələş-
dirmə sahəsində həyata keçirdiyi 
layihəyə yerli maliyyə institutlarının 
marağı nəzərə alınaraq bu sahədə 
texniki dəstəyin davam etdirilmə-
si, KOB klasterlərin dəstəklənmə-
sinə texniki yardımın göstərilməsi, 
məsələləri müzakirə edilib.

3 8



5

4

01

04

Müstəqil Sənayeçi və İş Adamları Dərnəyinin (MÜSİAD) 
sədri Abdurrahman Uzunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti ilə görüş. 17 fevral 2020-ci il

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin (ATİB) İdarə 
Heyətinin sədri Cemal Yanqınla görüş. 17 fevral 2020-ci il

İslam İnkişaf Bankı Qrupunun regional direktoru Saleh  
Jelasinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş.  
28 fevral 2020-ci il

Türkdilli Dövlətlərin Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) baş 
katibi Altınbek Mamayusupov ilə görüş. 3 mart 2020-ci il

KOBİA nümayəndələrinin Londonda Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankının rəhbər vəzifəli şəxsləri ilə görüşləri. 6-10 
mart 2020-ci il
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6-10 mart 2020

KOBİA nümayəndələri Böyük 
Britaniya və Şimali İrlandiya Bir-
ləşmiş Krallığına səfər çərçivəsin-
də Londonda Avropa Yenidənqur-
ma və İnkişaf Bankının (AYİB) 
rəhbər vəzifəli şəxsləri ilə görüşlər 
keçirib. KOBİA İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov və AYİB-in 
Davamlı İnfrastruktur Siyasəti 
Bölməsinin rəhbəri Con Sid, İnfra- 
struktur Layihələrin Hazırlanması 
Bürosunun səlahiyyətli təmsilçi-
si Markos Martinez, İnfrastruktur 
Fondlarının rəhbəri Sinner Karsten 
arasında təşkil olunmuş görüşlər-
də Agentliyin fəaliyyəti, ölkəmiz-

də KOB sektorunun inkişafı, bu 
istiqamətdə görülən işlər barədə 
məlumat verilib, AYİB-lə KOB və 
dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı 
(PPP) sahələrində əməkdaşlığa 
dair müzakirələr aparılıb. Görüşdə 
KOBİA-nın nəzdində yaradılmış 
Dövlət-Sahibkar Tərəfdaşlığının 
İnkişafı Mərkəzinin potensialının 
gücləndirilməsinə dəstək göstə-
rilməsi, banklar tərəfindən maliy-
yələşdirilə biləcək PPP layihələri, 
eləcə də KOB-lar üçün əməliyyat 
standartları, maliyyə mənbələ-
rinə çıxış, innovativ təcrübə və 
texnologiyaların tətbiqi, ticarə-
tin təşviqi, qadın sahibkarlığının 
inkişafı sahələrində əməkdaşlıq 
məsələləri xüsusilə vurğulanıb. 

3 mart 2020 

Türkdilli Dövlətlərin Parlament 
Assambleyasının (TÜRKPA) baş 
katibi Altınbek Mamayusupov 
KOBİA-da olub. KOBİA İdarə He- 
yətinin sədri Orxan Məmmədovla 
keçirilmiş görüşdə TÜRKPA-nın 
fəaliyyəti, ölkəmizdə KOB-lara 
göstərilən dəstək və KOBİA-nın 
bu istiqamətdə qanunvericilik 
təşəbbüsləri barədə məlumat 
verilib, Agentlik ilə assamble-
yaya üzv ölkələrin müvafiq qu-
rumları, o cümlədən Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası 
(TDƏŞ), Türkiyənin Kiçik və Orta 
Müəssisələrin İnkişafı Təşkilatı 
(KOSGEB), Qazaxıstanın “Damu” 
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu ara-
sında əməkdaşlığa dair fikir mü-
badiləsi aparılıb.
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KOBİA nümayəndələri səfər 
çərçivəsində Londonda Kiçik 
Biznes Federasiyasında olublar. 
KOBİA İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov və Kiçik Biznes Fede-
rasiyasının Avropa İttifaqı və Bey-
nəlxalq Əlaqələr İdarəsinin direktor 
müavini Ceyms Sibli ilə keçirilmiş 
görüşdə KOBİA-nın fəaliyyəti, xa-
rici ölkələrin, o cümlədən Böyük 
Britaniyanın müvafiq qurumları ilə 
əməkdaşlığı barədə məlumat veri-
lib, federasiya ilə əməkdaşlığa, qu-
rumun nümayəndələrinin ölkəmizə 
səfərinin təşkilinə, startaplara və 
KOB-lara xidmətlərin göstərilməsi 
sahəsində təcrübə mübadiləsinə 
dair müzakirələr aparılıb.

12 avqust 2020

KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov “Oğuz Aqro İn-
dustry” MMC-nin yaponiyalı inves-
toru Muneçika Tanio və müəssisənin 
direktor müavini Namiq Ələsgərovla 

görüşüb. Görüşdə “Azərbaycan Res-
publikasında tütünçülüyün inkişafına 
dair 2017-2021-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı” çərçivəsində Oğuz rayo-
nunun Sincan kəndində yaradılmış 
tütünçülük təsərrüfatının cari fəaliyyə-
ti, istehsal imkanlarının genişləndiril-
məsi və ölkəmizin digər rayonlarında 
bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməsi 
üçün lazım olan əlavə dövlət dəstəyi 
tədbirləri müzakirə edilib.

19 oktyabr 2020

Argentina Respublikasının 
Azərbaycan Respublikasındakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Serxio Osvaldo Perez Qunella 
KOBİA-da olub. KOBİA İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədovla keçi-
rilmiş görüşdə Ermənistanın 27 sent-
yabr tarixindən etibarən Azərbaycana 
qarşı hərbi təxribatı və bu təxribat 
nəticəsində mülki əhaliyə, eləcə də 
Azərbaycanın sahibkarlıq subyektlə-
rinə, xüsusilə də KOB subyektlərinə 

dəymiş ziyan barədə məlumat veri-
lib. KOBİA sədri görüşdə həmçinin 
Azərbaycan və Argentinanın sahib-
karlıq subyektləri arasında əlaqələrin 
qurulması və mövcud əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinin əhəmiyyətini 
vurğulayıb, hər iki ölkənin bu sahə-
də böyük potensiala malik olduğunu 
bildirib. Agentliyin kiçik və orta sahi-
bkarlığın inkişafı sahəsində ən yaxşı 
beynəlxalq təcrübələrin öyrənilmə-
sində Argentinanın bu sahədə fəa-
liyyət göstərən müvafiq qurumları ilə 
əməkdaşlıqda maraqlı olduğu qeyd 
edilib. Görüşdə pandemiya şəraitin-
də KOB-ların dəstəklənməsi məqsə-
dilə həyata keçirilən dövlət dəstəyi 
tədbirləri, KOBİA-nın bu sahədəki 
fəaliyyəti barədə də məlumat verilib.

29 oktyabr 2020

KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Türk Əmək-
daşlıq və Koordinasiya Agentliyinin 
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Argentina Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Serxio Osvaldo Perez Qunella  
ilə görüş. 19 oktyabr 2020-ci il

“Oğuz Aqro İndustry” MMC-nin yaponiyalı investoru
Muneçika Tanio ilə görüş. 12 avqust 2020-ci il

Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin (TİKA) Bakı 
nümayəndəliyinin koordinatoru Teoman Tiryaki ilə görüş.  
29 oktyabr 2020-ci il

Türkiyənin Kiçik Sahibkarlar və Sənətkarlar Konfederasi- 
yasının (TESK) rəhbəri Bendevi Palandöken  ilə görüş.  
2 noyabr 2020-ci il

02

03

mizdə yüksək qiymətləndirildiyini 
qeyd edib. Görüşdə TİKA ilə birgə 
ölkə regionlarında, o cümlədən 
işğaldan azad edilmiş rayonlarda 
KOB sektorunun inkişafı və məş-
ğulluğun artırılması istiqamətlərin-
də, eləcə də sosial sahibkarlıq və 
həssas kateqoriyadan olan sahib-
karlar üçün birgə layihələrin həyata 
keçirilməsi barədə fikir mübadiləsi 
aparılıb.

2 noyabr 2020

KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Türkiyənin 
Kiçik Sahibkarlar və Sənətkarlar 
Konfederasiyasının (TESK) rəhbəri 

Bendevi Palandöken arasında təş-
kil olunmuş görüşdə ölkəmizdə 
KOB sektorunun dövlətin diqqət 
mərkəzində olduğu, KOB-lara 
ümumilikdə və pandemiya dövrün-
də göstərilən dövlət dəstək tədbir-
ləri, bu sahədə KOBİA-nın gördü-
yü işlər barədə məlumat verilib. 
Türkiyənin müvafiq qurumları ilə 
kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində 
KOBİA-nın uğurlu əməkdaşlığı qeyd 
olunub. Azərbaycanda da müxtəlif 
sektorlar üzrə sahibkarların ictimai 
birlikləri, eləcə də KOBİA yanında 
15 QHT və sahibkarlar assosiasi-
yalarından ibarət İctimai Şuranın 
fəaliyyət göstərdiyi və bu təşkilatla-
rın KOB-ların təşkilatlanmasındakı 
əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb.

(TİKA) Bakı nümayəndəliyinin ko-
ordinatoru Teoman Tiryaki ilə görü-
şüb. KOBİA ilə TİKA arasında KOB 
sahəsində əməkdaşlıq imkanla-
rının müzakirə olunduğu görüş-
də Orxan Məmmədov Agentliyin 
fəaliyyəti, KOB-lara ümumilikdə 
və pandemiya dövründə göstə-
rilən dövlət dəstəyi tədbirləri, bu 
sahədə KOBİA-nın gördüyü işlər 
barədə məlumat verib, Agentliyin 
Türkiyənin müvafiq qurumları ilə 
də uğurla əməkdaşlıq etdiyini vur-
ğulayıb. Azərbaycanın və Türkiyə-
nin müvafiq qurumlarının iştirakı 
və dəstəyi ilə Cəbrayıl rayonunun 
erməni işğalından azad edilmiş 
Cocuq Mərcanlı kəndində həyata 
keçirilən layihələr xüsusilə qeyd 
olunub. KOBİA sədri 27 sentyabr 
tarixindən etibarən Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı hərbi təxribatı-
nın ölkə əhalisi, mülki infrastruktur 
və sahibkarlar üçün ağır nəticələri 
barədə məlumat verərək Türkiyə-
nin Azərbaycana dəstəyinin ölkə-
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16 noyabr 2020 

KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İslam Əməkdaş-
lıq Təşkilatının Gənclər Forumunun 
(İƏT GF) prezidenti Taha Ayhanla 
görüşüb. KOBİA və İslam Əmək-
daşlıq Təşkilatının Gənclər Forumu 
arasında birgə əməkdaşlığa dair 
ətraflı fikir mübadiləsinin aparıldığı 
görüşdə Orxan Məmmədov görü-
şün Azərbaycan üçün əlamətdar bir 
dövrə təsadüf etdiyini vurğulayıb. 
KOBİA sədri qonaqları Ermənistanın 
hərbi təxribatı nəticəsində sahibkar-
lıq subyektlərinə dəymiş ziyan, bu 
zərərin aradan qaldırılması istiqamə-
tində Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin Sərəncamına uyğun ola-
raq görülən işlər, eləcə də işğaldan 
azad olunmuş Azərbaycan ərazilə-
rinin zəngin iqtisadi və investisiya 
potensialı barədə məlumatlandırıb.

17 noyabr 2020

Azərbaycanda səfərdə olan Tür-
kiyənin İş adamları və Girişimçilər 

Dərnəyinin (TÜMKİAD) preziden-
ti Nihat Tanrıkulun rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti KOBİA-da olub. 
Agentliyin İdarə Heyəti sədrinin 
birinci müavini Natiq Həsənovla 
keçirilmiş görüşdə Nihat Tanrıkulu 
səfərin məqsədinin Azərbaycanla 
həmrəylik nümayiş etdirmək ol-
duğunu vurğulayıb, TÜMKİAD iş 
adamları adından qələbə münasi-
bətilə ölkəmizi təbrik edib və Azər-
baycana dəstək üçün TÜMKİAD-ın 
bütün imkanlarını cəlb etməyə ha-
zır olduqlarını bildirib. KOBİA İdarə 
Heyəti sədrinin birinci müavini 
Natiq Həsənov ölkəmizlə həmrəy-
liyə və bu məqsədlə təşkil olunmuş 
səfərə görə nümayəndə heyətinə 
təşəkkürünü bildirib, KOBİA-nın 
fəaliyyəti və KOB-lara göstərilən 
dəstək, KOB sahəsində Türkiyənin 
müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq, 
eyni zamanda Azərbaycanın biznes 
və investisiya imkanları, o cümlə-
dən işğaldan azad olunmuş ərazilə-
rimizin zəngin iqtisadi və investisiya 
potensialı barədə məlumat verib, 
birgə əməkdaşlığa dair fikirlərini 
bölüşüb.

19 noyabr 2020 

Türkiyəyə səfər çərçivəsində 
KOBİA İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov Türkiyə Respublika-
sı Prezidentinin İnvestisiya Ofisinin 
rəhbəri Burak Dağlıoğlu ilə görü-
şüb. Görüşdə Azərbaycanda KOB 
sektoru, Agentliyin fəaliyyəti və 
KOB-lara göstərdiyi dəstək barədə 
məlumat verilib, KOBİA-nın Tür-
kiyənin müvafiq sahədə fəaliyyət 
göstərən qurumları ilə əməkdaşlıq 
etdiyi vurğulanıb. Bildirilib ki, xari-
ci investisiyaların cəlb edilməsi də 
Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri sı-
rasındadır və KOBİA ölkəmizdə xa-
rici investisiyalar əsasında müxtəlif 
müəssisələrin yaradılması üçün yer-
li sahibkarlara dəstək və xidmətlər 
göstərir. KOBİA investisiyaların təş-
viqi sahəsində Türkiyə təcrübəsinin 
araşdırılması, bu sahədə Agentlik 
əməkdaşları üçün müvafiq təlimlə-
rin təşkili, müxtəlif sahələrdə birgə 
layihələrin həyata keçirilməsi, qarşı-
lıqlı sahəvi biznes missiyaların təşkili 
və müvafiq tərəfdaşların müəyyən-
ləşdirilməsi istiqamətlərində Türkiyə 
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Türkiyə Respublikası Prezidentinin İnvestisiya Ofisinin rəh-
bəri Burak Dağlıoğlu ilə görüş. 19 noyabr 2020-ci il

Türkiyənin İş adamları və Girişimçilər Dərnəyinin (TÜMKİAD) 
prezidenti Nihat Tanrıkulun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 
ilə görüş. 17 noyabr 2020-ci il

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Forumunun (İƏT GF) 
prezidenti Taha Ayhanla görüş. 16 noyabr 2020-ci il

Türkiyə Katılım Bankları Birliyi Assosiasiyasının (TKBB) sədri 
Metin Özdemirlə görüş. 20 noyabr 2020-ci il

İran İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Seyid Abbas 
Musəvi ilə görüş. 23 dekabr 2020-ci il

03

04

raq KOB-ların inkişaf etdirilməsində 
innovativ və alternativ maliyyələş-
dirmə alətlərinin tətbiqinə, işğaldan 
azad olunmuş Azərbaycan ərazilə-
rində Türkiyə banklarının potensial 
investisiya layihələrində iştirakına və 
təşviqinə dair müzakirələr aparılıb.

23 dekabr 2020 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov və İran İslam 
Respublikasının ölkəmizdəki səfiri 
Seyid Abbas Musəvi arasında görüş 
keçirilib. Görüşdə Orxan Məmmədov 
KOBİA-nın fəaliyyəti və dəstək 
mexanizmləri, pandemiya dövründə 
KOB-lara göstərilən dövlət dəstəyi 
barədə məlumat verib. Həmçinin iş-
ğaldan azad olunmuş ərazilərimizin 
dirçəldilməsinin dövlətin prioritet is-
tiqamətlərindən olduğu və KOBİA-nın 

bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər 
həyata keçirəcəyi vurğulanıb.

Səfir Seyid Abbas Musəvi ölkələ-
rimiz arasında bütün istiqamətlərdə, 
o cümlədən KOB sahəsində əmək-
daşlığın genişləndirilməsi üçün bö-
yük potensialın olduğunu bildirərək, 
işğaldan azad edilmiş sərhədyanı 
ərazilərdə birgə investisiya layihələ-
rinin həyata keçirilməsinin hər iki 
tərəfin KOB-ları üçün faydalı olaca-
ğını qeyd edib.

Görüşdə Azərbaycan və İran ara-
sında KOB sahəsində əməkdaşlığa, 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xa-
rici investorlarla birgə həyata keçirilə 
biləcək layihələrə, hər iki ölkənin 
KOB-ları arasında ticarət əlaqələri-
nin genişləndirilməsinə, KOBİA və 
İranın müvafiq qurumları arasında 
əməkdaşlığın yaradılmasına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Respublikası Prezidentinin İnvesti-
siya Ofisi ilə əməkdaşlıq edə bilər.

20 noyabr 2020 

KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İstanbulda keçi-
rilən “MUSİAD Expo-2020” sərgisi 
çərçivəsində Türkiyə Katılım Bank-
ları Birliyi Assosiasiyasının (TKBB) 
sədri Metin Özdemirlə görüşüb. Gö-
rüşdə ötən il Bakıda Türkdilli Dövlət-
lərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci Zirvə 
görüşü çərçivəsində alternativ ma-
liyyələşmə mexanizmləri sahəsində 
təcrübə mübadiləsini və KOB-ların 
investisiya layihələrinin dəstəklən-
məsi istiqamətində əməkdaşlığı 
nəzərdə tutan KOBİA və TKBB ara-
sında Anlaşma memorandumunun, 
“Ziraat Bank”, “Türk Exim Bank” 
və Agentlik arasında üçtərəfli niyyət 
protokolunun imzalandığı diqqətə 
çatdırılıb. Əməkdaşlığa dair ətraflı 
fikir mübadiləsinin aparıldığı gö-
rüşdə KOB-ların maliyyələşdirilmə-
sinə dair alternativ mexanizmlərə, 
TKBB-nin təcrübəsindən faydalana-
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İtaliya-Azərbaycan  
biznes forumu

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin İtaliya Res-
publikasına dövlət səfəri 

çərçivəsində Romada təşkil olun-
muş İtaliya-Azərbaycan biznes 
forumunda kiçik və orta sahibkar-
lıq (KOB) sahəsində əməkdaşlıq 
perspektivləri də müzakirə edilib. 
Tədbirdə çıxış edən KOBİA İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
ölkələrimiz arasında KOB sahə-
sində əlaqələrin genişləndirilməsi 
potensialını diqqətə çatdırıb, bu 

məqsədlə birgə əməkdaşlıq plat-
formasının yaradılması, texnologi-
ya və innovasiyalar üzrə layihələrin 
reallaşdırılması, potensial investisi-
ya layihələrinə dair məlumat mü-
badiləsinin aparılması, Azərbaycan 
KOB-larının İtaliyaya tanışlıq səfər-
lərinin, bu səfərlər çərçivəsində 
sahibkarların müəssisələrə baxış 
və təlimlərin təşkili, hər iki ölkənin 
KOB-larının iştirakı ilə Azərbaycan-
da birgə müəssisələrin yaradılması 
imkanlarını qeyd edib. 

21 fevral 2020 
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Biznes forum çərçivəsində  
KOBİA və Kiçik ve Orta Müəs-
sisələrin Beynəlxalq Şəbəkəsi 
(INSME) arasında Anlaşma me-
morandumu imzalanıb. Sənəd 
Azərbaycan KOB-ları üçün İNSME-yə 
üzv ölkələrin bazarlarına çıxış 
üçün geniş imkanlar yaradan təd-
birləri özündə ehtiva edir. 

KOBİA ilə İtaliyanın Milli 
Mikrokredit Agentliyi və İtaliya 
Beynəlmiləlləşdirmə Agentliyi 
(“Promos İtaliya”) arasında im-
zalanmış anlaşma memoran-
dumlarında isə KOB-lar üçün 
mikrokredit alətlərinin təşviqi 
mexanizmləri, innovativ kredit-
ləşmə, ixraca dəstək tədbirlə-

ri, təlim və məsləhət xidmət-
lərinin təşkili, KOB-ların peşə 
bacarıqlarının artırılması, birgə 
layihələrin həyata keçirilməsi 
kimi istiqamətlərdə əməkdaşlıq 
nəzərdə tutulur. 
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Azərbaycan-Ukrayna İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə 
Hökumətlərarası Komissiyanın 12-ci iclası

KOBİA nümayəndələri Kiyevdə 
keçirilmiş Azərbaycan-Ukrayna İq-
tisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlə-
rarası Komissiyanın 12-ci iclasında 
və tədbir çərçivəsində təşkil olun-
muş dəyirmi masada iştirak edib. 
Komissiyanın iclasında və Ukrayna- 
Azərbaycan dəyirmi masasındakı 
çıxışında KOBİA İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov hər iki ölkənin 
KOB sahəsində böyük potensiala 
malik olduğunu və KOB-lar arasın-
da əlaqələrin genişləndirilməsi üçün 
müxtəlif tədbirlərin təşkilinin önəmini 
vurğulayıb, ölkəmizdə KOB sekto-

runun inkişafına dövlət dəstəyi, bu 
sahədə KOBİA-nın fəaliyyəti barədə 
məlumat verib. KOBİA tərəfindən 
ölkələrimiz arasında KOB sahəsində 
əlaqələrin inkişafı məqsədilə əmək-
daşlıq sahələrinin müəyyənləşdiril-
məsinə, sahibkarlar arasında birba-
şa və sıx əlaqələrin qurulması üçün 
Azərbaycan-Ukrayna Biznes Şurası-
nın yaradılmasına, biznes assosiasi-
yaları arasında aktiv əlaqələrin qurul-
masına, dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı 
sahəsində Ukrayna təcrübəsinin öy-
rənilməsinə, birgə müəssisələrin ya-
radılmasına dair təkliflər səsləndirilib. 

Azərbaycan-Ukrayna İqtisadi Əmək-
daşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissi-
yanın 12-ci iclası çərçivəsində KOBİA 
və Ukrayna Ticarət və Sənaye Pala-
tası arasında Əməkdaşlığa dair me-
morandum imzalanıb. KOBİA İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və 
Ukrayna Ticarət və Sənaye Palatası-
nın prezidenti Gennadi Çijikov arasın-
da imzalanmış sənəddə KOB-lar ara-
sında əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
məqsədilə məlumat və təcrübə mü-
badiləsinə, birgə tədbirlərin təşkilinə 
dair məsələlər öz əksini tapıb.

31 yanvar 2020
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Türkiyənin Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı 
Təşkilatının (KOSGEB) nümayəndələri KOBİA-da  
27 fevral 2020 

KOBİA-nın dəvəti ilə ölkəmiz-
də səfərdə olan Türkiyənin Kiçik 
və Orta Müəssisələrin İnkişafı Təş-
kilatının (KOSGEB) nümayəndələ-
ri KOBİA-da olublar. KOBİA İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədovla 
KOSGEB sədri Cəvahir Uzkurt ara-
sında keçirilmiş görüşdə mövcud 
əməkdaşlığa və əlaqələrin genişlən-
dirilməsi perspektivlərinə dair mü-
zakirələr aparılıb, tərəflər qarşılıqlı 
olaraq fəaliyyətlərindəki yeniliklər, 
KOB-lara göstərilən dəstək və xid-
mətlər, bu sahədə nəzərdə tutu-
lan layihə və digər tədbirlər barədə 
məlumat veriblər. Görüşdə hər iki 
ölkənin KOB subyektləri arasında 
əlaqələrin genişləndirilməsinin, bu 
sahədə birgə tədbir və layihələrin 
reallaşdırılmasının, ölkələrimiz ara-
sında ticarət dövriyyəsinin artırılma-
sında KOB-ların rolunun aktivləşdi-
rilməsinin önəmi vurğulanıb.

Görüş çərçivəsində KOBİA və 
KOSGEB arasında Birgə Fəaliy-
yət Planı imzalanıb. KOBİA İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
və KOSGEB sədri Cəvahir Uzkurt 
tərəfindən imzalanmış sənəddə 
KOB-lar üçün dövlət dəstəyi me- 
xanizmlərinin təsirinin müəyyən 
edilməsi və effektivliyinin artırıl-
ması sahəsində Türkiyə təcrü-
bəsinin öyrənilməsi, Azərbaycan 
KOB-larına dair geniş məlumat 
bazasının hazırlanması üçün bir-
gə işçi qrupunun yaradılması, 
KOB sahəsində investisiya qo-
yuluşunun təmin edilməsi üzrə 
Türkiyənin İnkişaf və İnnovasiya 
Fondunun təcrübəsindən ya-
rarlanmaq, birgə KOB inkişafı 
fondlarının formalaşdırılmasında 
əməkdaşlıq kimi məsələlər öz 
əksini tapıb.
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4 mart 2020 

Azərbaycan və Rostov vilayəti arasında ticari-
iqtisadi və mədəni-humanitar əməkdaşlığın 
inkişafına dair biznes forum   

Rusiya Federasiyasının Ros-
tov vilayətinin qubernatoru 
Vasili Qolubevin başçılıq et-

diyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə 
səfəri çərçivəsində Azərbaycan və 
Rostov vilayəti arasında ticari-iqtisadi 
və mədəni-humanitar əməkdaşlığın 
inkişafına dair biznes forum keçi-
rilib. Biznes forumda Azərbaycan 
Respublikasının KOBİA və Rostov 
vilayətinin İxraca Dəstək Mərkəzi 

arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma 
memorandumu imzalanıb. Sənədə 
əsasən, tərəflər sahibkarlıq sahə-
sində təlim proqramlarının həyata 
keçirilməsi, ixracyönümlü KOB-ların 
dəstəklənməsi üçün müxtəlif tədbir-
lərin təşkili, turizm, logistika, ticarət, 
xidmət, kənd təsərrüfatı, sənaye, ti-
kinti, İKT sahələrində birgə layihələ-
rin reallaşdırılması və s. sahələrdə 
əməkdaşlıq edəcəklər.
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“MUSİAD Expo-2020” 

olunması, qarşılıqlı missiyaların 
təşkili və s. nəzərdə tutulur. İm-
zalanma çərçivəsində aparılmış 
müzakirələr zamanı MÜSİAD pre-
zidentinin müavini Mehmet Akif 
Özyurt “MUSİAD Expo-2020” sər-
gisində Azərbaycanın “Qarabağ 
Azərbaycandır!” stendi ilə təmsil 
olunmasından və stenddə işğal-
dan azad olunmuş ərazilərin iq-
tisadi və investisiya potensialının 
təqdim edilməsindən məmnun-
luqlarını ifadə edib, Azərbaycanın 
stendinin sərgi ziyarətçiləri və iş 
adamları tərəfindən maraqla qar-
şılandığını bildirib.

İstanbulda keçirilən “MUSİAD 
Expo-2020” beynəlxalq sərgi-
si çərçivəsində KOBİA və Tür-

kiyənin Müstəqil Sənayeçi və İş 
Adamları Dərnəyi (MÜSİAD) ara-
sında əməkdaşlığa dair Anlaşma 
memorandumu imzalanıb. Sənə-
di KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və MÜSİAD 
prezidentinin müavini Mehmet Akif 
Özyurt imzalayıblar. Anlaşma me-
morandumunda tərəflərin ticarət, 
sənaye, investisiya sahələrində 
əməkdaşlığı, birgə biznes tədbir-
lərinin təşkili, iş adamlarının hər 
iki ölkədə keçirilən sərgilərdə və 
digər tədbirlərdə iştirakının təşviq 

20 noyabr 2020 
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KOBİA və Türkiyənin İnvestisiya 
Ofisi arasında əməkdaşlıq

və Türkiyə Respublikasının Prezi-
denti yanında İnvestisiya Ofisinin 
sədri Burak Dağlıoğlu tərəfindən 
imzalanmış sənəddə qarşılıqlı in-
vestisiya qoyuluşu və bu sahədə 
əməkdaşlığın həyata keçirilməsi 
üçün müvafiq təşkilatlar və qu-
rumlar arasında danışıqların apa-
rılmasına dəstəyin göstərilməsi, 
informasiya və qabaqcıl təcrübə 
mübadiləsi, investisiya fəaliyyəti 
sahəsində nümayəndə heyətlə-
rinin qarşılıqlı səfərlərinin təşki-
li kimi əməkdaşlıq istiqamətləri 
nəzərdə tutulur. 

A zərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin və Türkiyə Res-

publikasının Prezidenti cənab 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə 
Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin 
imzalanması mərasimi çərçivə-
sində Azərbaycan Respublikası-
nın Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA) və Türkiyə Res-
publikasının Prezidenti yanında 
İnvestisiya Ofisi arasında əmək-
daşlığa dair Anlaşma memoran-
dumu imzalanıb. KOBİA İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 

10 dekabr 2020 
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“ZAVOD” biznes-oyunu
 

Bakı Olimpiya Stadionunda 
KOBİA-nın təşkilatçılığı, 
dövlət qurumlarının, sa-

hibkar və menecerlərin, iqtisa-
diyyat və idarəetmə sahəsində 
təhsil alan tələbələrin iştirakı ilə 
tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən  
KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Rusiya-
nın “Opora Rossii” təşkilatının 
vitse-prezidenti Eduard Omarov 
biznes-oyunun sahibkarlar üçün 
əhəmiyyəti barədə məlumat ve-
riblər. Qeyd edilib ki, praktik təlim-
lərin yeni formatı olan biznes-oyun 
ilk dəfədir ki, Rusiyadan kənarda – 

Azərbaycanda təşkil olunub. 
“Zavod” biznes-oyununun məq- 
sədi sahibkarlar arasında sahib- 
karlıq düşüncə tərzinin inkişaf et-
dirilməsi, biznes prosesləri barə-
də biliklərinin artırılması, koman-
da şəklində qərarların qəbulu və 
səmərəli danışıqların aparılması 
bacarıqlarının inkişaf etdirilmə-
sidir. Biznes-oyun real sənaye 
müəssisəsinin iş prosesini simul-
yasiya edir. Biznes-oyunun Bakı 
ilə yanaşı, ölkə regionlarında fəa-
liyyət göstərən sahibkarlar arasın-
da da təşkili nəzərdə tutulur.

24 fevral 2020 
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“World Net Summit”  
onlayn konfrans
 

“World Net Summit” 
onlayn konfransı 
çərçivəsində “Go-

vernment Address” tədbiri keçiri-
lib. Onlayn tədbirdə Azərbaycan 
Respublikasının nəqliyyat, ra-
bitə və yüksək texnologiyalar 
nazirinin müavini Elmir Vəlizadə, 
Litvanın maliyyə naziri Vilius Sapko,  
KOBİA İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov, BP-nin Azərbaycan, 
Gürcüstan və Türkiyə regionları 
üzrə əlaqələr, xarici işlər və strate-
giya üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar 
Aslanbəyli, Elektron Hökumətin 
İnkişafı Mərkəzinin direktoru Fariz 

Cəfərov çıxış ediblər. KOBİA İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
çıxışında Agentliyin başlıca fəa-
liyyət istiqamətlərindən birinin 
KOB-ların bilik və texnologiyalara 
çıxışının təmin edilməsi olduğunu 
bildirib, bu istiqamətdə KOBİA-nın 
təşəbbüs və dəstək mexanizmləri, 
o cümlədən KOB İnkişaf mərkəz-
ləri, yaradılmaqda olan “e-KOB 
evi” portalı, startap şəhadətnamə-
si barədə məlumat verib. Orxan 
Məmmədov çıxışında pandemi-
yadan zərər çəkmiş KOB-lara 
göstərilən dövlətin maliyyə-iqtisadi 
dəstəyi barədə də danışıb.

12 may 2020
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“Ukrayna-Azərbaycan: qlobal dəyişikliklər 
zamanı ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq” mövzusunda 
videokonfrans

Ukraynanın Ticarət və Sə-
naye Palatasının təş-
kilatçılığı ilə keçirilmiş 

“Ukrayna-Azərbaycan: qlobal də-
yişikliklər zamanı ticarət-iqtisadi 
əməkdaşlıq” mövzusunda video-
konfransda KOBİA da iştirak edib. 
Tədbirdə KOBİA İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov ölkə-
mizdə KOB inkişafı istiqamətində 
görülən işləri, bu sahədə Agent-
liyin fəaliyyətini diqqətə çatdı-
rıb, KOB sahəsində Ukraynanın 
müvafiq qurumları və sahibkarlıq 
subyektləri ilə əməkdaşlıq imkan-
larına toxunaraq, hər iki ölkənin 
KOB-larının iştirakı ilə birgə klas-
terlərin yaradılmasına, dövlət-özəl 

sektor tərəfdaşlığı sahəsində 
Ukrayna təcrübəsinin öyrənilmə-
sinə, Azərbaycan-Ukrayna İşgü-
zar Şurasının yaradılmasına dair 
fikir və təkliflərini bölüşüb. Təd-
birdə post-pandemiya dövründə 
Azərbaycan hökuməti tərəfindən 
prioritet olaraq müəyyən edilmiş 
turizm, telekommunikasiya, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsa-
lı və emalı və digər perspektiv-
li sahələrə Ukrayna investorları 
sərmayə yatırmağa dəvət edilib, 
bu sahədə Agentlik tərəfindən 
hərtərəfli dəstəyin göstəriləcəyi 
bildirilib.

11 iyun 2020
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“Post-COVID-19: KOB-ların fəaliyyətinə dəstək”     
  mövzusunda onlayn konfrans

“Miniboss  
  Business School”  
  proqramı

Azərbaycan-Fransa Tica- 
rət və Sənaye Palata-
sı (CCIAF) tərəfindən  

KOBİA-nın tərəfdaşlığı ilə təş-
kil edilmiş “Post-COVID-19: 
KOB-ların fəaliyyətinə dəstək” 
mövzusunda onlayn konfrans 
keçirilib. KOBİA İdarə Heyətinin 
sədr müavini Mehman Abbas 
onlayn konfransdakı çıxışında 

koronavirus pandemiyasının kiçik 
və orta sahibkarlığa təsiri, Azər-
baycan hökuməti tərəfindən hə-
yata keçirilən dəstək proqramı, 
eləcə də Agentliyin KOB-lar üçün 
həyata keçirdiyi tədbirlərdən, 
KOBİA-nın beynəlxalq təşkilat-
larla birgə əməkdaşlığından, bu 
əməkdaşlıq çərçivəsində reallaş-
dırılan layihələrdən danışıb.

KOBİA Böyük Britaniyanın 
Avropanın Biznesin İnkişafı Bü-
rosu Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin 
“Miniboss Business School” 
proqramının ölkəmizdə həyata 
keçirilməsinə dəstək göstərib.

30 iyun 2020

31 avqust 2020
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“KOB KONFRANS-2020 
“Şərq tərəfdaşlığı”: ümumi problemlər və həll yolları” 
mövzusunda onlayn tədbir 

Moldova Respublikasının 
İqtisadiyyat və İnfrast-
ruktur Nazirliyinin və bu 

ölkənin Kiçik və Orta Sahibkarlıq 
Sektorunun İnkişafı Təşkilatının 
təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “KOB 
konfrans-2020. Şərq tərəfdaşlığı: 
ümumi problemlər və həll yolla-
rı” mövzusunda onlayn tədbir-
də KOBİA da iştirak edib. Şərq 
tərəfdaşlığı ölkələrindən olan rəs-
mi şəxslərin, KOB və investisiya 
sahəsində müvafiq qurumların 
və sahibkarların iştirakı ilə təş-
kil olunmuş onlayn konfransda  
COVID-19 pandemiyası ilə əlaqə-
dar özəl sektorun, xüsusilə də 
KOB subyektlərinin qarşılaşdığı 
çətinliklər, Şərq tərəfdaşlığı ölkələ-
rinin hökumətlərinin pandemiyanın 

KOB-lara neqativ təsirlərinin mini-
muma endirilməsi istiqamətində 
gördükləri qabaqlayıcı tədbirlər 
və verdikləri dəstək, bu sahədə 
ölkələrin uğurlu təcrübələri, Avropa 
İttifaqının dəstəyi, post-pandemiya 
dövründə görüləcək işlər barə-
də məlumat verilib, həll yolları, 
yeni texnologiyalar müzakirə edi-
lib. KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov beynəlxalq 
konfransdakı çıxışında Agentliyin 
fəaliyyəti, pandemiya dövründə 
Azərbaycan hökuməti tərəfindən 
KOB-lara göstərilən dəstək təd-
birləri, KOBİA-nın dəstək mexa-
nizmləri barədə məlumat verib.

11 dekabr 2020
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Nəqliyyat, Rabitə və Yük-
sək Texnologiyalar Nazirliyi, 
BMT-nin İnkişaf Proqramı 

və “FA International Trade Events” 
MMC-nin birgə təşkilatçılığı ilə “In-
noWeek – İnnovasiya həftəsi 2020” 
çərçivəsində keçirilən “World Net 
Summit” beynəlxalq onlayn konf-
ransında KOB-ların innovasiyalara 
çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, 
bu sahədə dövlət dəstəyi tədbir-
ləri və mexanizmlərindən də bəhs 
olunub. KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov Agentli-
yin KOB-ların innovasiyalara çıxı-
şının yaxşılaşdırılması istiqamətin-
də göstərilən dəstək və xidmətlər, 
innovativ sahibkarlığın inkişafına 
yönəlmiş və biznesin bilik və baca-
rıqlara çıxışını təmin edən KOB İn-
kişaf mərkəzləri və bu mərkəzlərdə 

fəaliyyət göstərən biznes inkuba-
torlar barədə məlumat verib. Orxan 
Məmmədov həmçinin KOB-ların 
innovativ fəaliyyətə təşviq edilməsi, 
startapların stimullaşdırılması üçün 
Agentliyin həyata keçirdiyi maarif- 
ləndirici və təşviqedici tədbirlər 
barədə məlumat verib, tədbir çərçi-
vəsində sualları cavablandırıb.

18 dekabr 2020

Avropa İttifaqının maliyyələş-
dirdiyi “Azərbaycan regionla-
rında dayanıqlı mikro sahib-

karlığın inkişafının sürətləndirilməsi” 
layihəsi çərçivəsində 100-ə yaxın 
sahibkarın 20-dək sahə üzrə 500 
çeşiddən çox məhsullarının nümayiş 
olunduğu Virtual Sahibkarlar Yarmar-
kasının açılışı olub. Virtual yarmarka 

ilə bağlı Azərbaycan Mikromaliyyə 
Assosiasiyası, Azərbaycan Sahib- 
karlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə 
istehsalçı, təchizatçı, istehlakçı və 
müvafiq qurumların məlumatlandırıl-
ması məqsədilə təşkil olunmuş on-
layn tədbirə KOBİA da qatılıb. Təd-
birdəki çıxışında KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
Agentliyin mikro sahibkarlığın inki-
şafına dəstəyi nəzərdə tutan plat-
formaları dəstəklədiyini, yarmarkaya 
qatılan iştirakçıların əksəriyyətinin 
qadın sahibkarlar olmasının, platfor-
manın pandemiya şəraitində təşkili-
nin əhəmiyyətini qeyd edib.  

“INNOWEEK – İNNOVASİYA HƏFTƏSİ 2020” 
“World Net Summit” beynəlxalq onlayn konfrans

14-19 dekabr 2020
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«KOB DOSTU»
ŞƏBƏKƏSİ



“Kiçik və Orta Biznesin Dostu” 
şəbəkəsi

“Kiçik və Orta Biznesin Dostu” 
rəqəmlərdə
Yeni KOB-ların yaranması və 
mövcud KOB-ların inkişafına 
dəstək: uğur hekayələri

02

01

03



01. “KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN 
DOSTU” ŞƏBƏKƏSİ

Agentlik qarşıya qoyulmuş 
hədəflərin reallaşdırılması 
məqsədilə yeni idarəetmə 

modelləri tətbiq etməkdədir. Ha-
zırda ölkə üzrə formalaşdırılmaq-
da olan “Kiçik və Orta Biznesin 
Dostu” (“KOB Dostu”) şəbəkəsi 
Agentliyin sahibkarlara başlıca 
və effektiv dəstək mexanizmlə-
rindən biridir və KOBİA-nın re-

gionlardakı fəaliyyəti bu şəbəkə 
vasitəsilə həyata keçirilir.

KOB dostları yeni KOB-ların 
yaranmasına və mövcud KOB-ların 
inkişafına hərtərəfli dövlət dəstə-
yini yerində təmin edir. KOB-lara 
onların dayanıqlı inkişaf tələblə-
rinə uyğun dəstəyin verilməsi bir 
tərəfdən mövcud dövlət dəstək 
mexanizmlərindən istifadə im-

kanlarının genişləndirilməsi, bu 
dəstəklərə KOB-ların maneəsiz 
və rahat çıxışının təmin edilmə-
si, digər tərəfdən isə Agentli-
yin göstərəcəyi çoxsaylı dəstək 
mexanizmlərinin tətbiqi vasitəsilə 
təmin edilir. 

“KOB Dostu” şəbəkəsinin fəa-
liyyətinin digər mühüm istiqaməti 
KOB-ların hüquqlarının müdafiəsi 



Şəki

Qusar

Şəmkir Quba

Şamaxı

Siyəzən

Sumqayıt

Bakı

Abşeron

Füzuli

İmişli
Masallı

Lənkəran
Cəlilabad

Xaçmaz

Gəncə

Yevlax

Qəbələ

Mingəçevir

Кürdəmir

ilə bağlıdır. KOB-ların hüquqlarının müdafiəsi, ya-
rana biləcək problemlərin həlli dövlət-sahibkar 
əməkdaşlığı platformasında həyata keçirilir. 

“KOB Dostu” şəbəkəsinin fəaliyyətinin daha 
bir mühüm istiqaməti sorğu və monitorinqlərin 
keçirilməsidir. Sahibkarlarla sıx əlaqədə olan 
KOB dostları onların inkişaf ehtiyaclarını sorğu-
lar vasitəsilə öyrənir. Eyni zamanda bu şəbəkə 
vasitəsilə yerlərdə KOB-lara göstərilən xidmət-
lərin monitorinqi aparılır. 
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02. “KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN DOSTU”  
RƏQƏMLƏRDƏ

• Hazırda Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Yevlax, Şəki, Lənkəran şəhərlərində, Ab-
şeron, Qəbələ, Şamaxı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən, Masallı, Füzuli, İmişli, Şəmkir, 
Cəlilabad və Kürdəmir rayonlarında 25 “KOB Dostu” fəaliyyət göstərir.

• “KOB Dostu” ofislərinin 7-si 2018-ci ildə, 12-si 2019-cu ildə, 2-si isə 2020-ci ildə fəaliy-
yətə başlayıb. 

2018 2019 2020
1. Masallı rayonu

2. Siyəzən rayonu

3. Xaçmaz rayonu

4. Gəncə şəhəri

5. Yevlax şəhəri

6. Quba rayonu

7. Qusar rayonu

1. Mingəçevir şəhəri

2. Kürdəmir rayonu

1. Qəbələ rayonu

2. Abşeron rayonu

3. Füzuli rayonu

4. Sumqayıt şəhəri

5. Şəki şəhəri

6. Şamaxı rayonu

7. Bakı şəhəri (Xəzər rayonu)

8. İmişli rayonu

9. Şəmkir rayonu

10. Bakı şəhəri  
Bakı Baş Gömrük İdarəsi

11. Lənkəran şəhəri

12. Cəlilabad rayonu
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Yanvarın 27-də Kürdəmir 
rayonunda “KOB Dos-
tu” fəaliyyətə başlayıb. 

Bununla əlaqədar sahibkarların 
iştirakı ilə təşkil edilmiş tədbir-
də KOBİA İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov KOB-lara 
dəstək tədbirləri və mexanizm-
ləri, “KOB Dostu” konsepsiyası 
barədə məlumat verib, sahibkar-
ları “KOB Dostu” ilə fəal əmək-
daşlığa dəvət edib. 

Heydər Əliyev Mərkəzində 
yerləşən ofislə tanışlıq zamanı 
burada sahibkarların müraciətlə-
rinin qəbulu, onlara dövlət dəstə-
yi mexanizmləri çərçivəsində xid-
mətlərin göstərilməsi üçün hər 
cür şərait yaradıldığı, digər “KOB 
Dostu” ofislərində olduğu kimi, 
Kürdəmir rayonundakı ofisdə də 
“KOB könüllüləri”nin fəaliyyət 
göstərdiyi diqqətə çatdırılıb. 

Kürdəmirdə “KOB Dostu”  
fəaliyyətə başlayıb

Dostu

6 3



KOBİA-ya mikro, kiçik və orta 
sahibkarlardan daxil olan müra-
ciətlər və regionun biznes po-
tensialı nəzərə alınaraq Mingə-
çevir şəhərində də “KOB Dostu” 
fəaliyyətə başlayıb. Mingəçevir 
“KOB Dostu” Gənclər Evində 
fəaliyyət göstərir və Mingəçevir 
şəhəri ilə yanaşı, ətraf rayon və 
şəhərlərə də xidmət edir. 

Martın 2-də sahibkarların və 
biznes subyektlərinə müvafiq 
xidmətlər göstərən dövlət qurum- 
larının iştirakı ilə təşkil olunmuş 
tədbirdə Mingəçevir “KOB Dos-
tu” Ayaz Ədilov sahibkarlara təq- 
dim olunub, KOBİA-nın fəaliyyə-
tinə və “KOB Dostu” mexaniz-
minə dair videoçarxlar nümayiş 
etdirilib. 

“KOB Dostu” Mingəçevirdə

Dostu
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Sahibkarlığın inkişafı üçün ölkədəki 
biznes mühitinin dəyərləndirilməsi, 
sahibkarların qarşılaşdığı çətinliklər, 

onların şikayət və təkliflərinin öyrənilməsi, 
biznes mühitindəki problemlərlə tanışlıq on-
ların gələcək fəaliyyətinin biznes ehtiyacları-
na uyğun qurulması baxımından əhəmiyyət 
kəsb edir. Bu istiqamətdə KOB subyektləri 
arasında sorğular keçirilir.

2020-ci ildə “KOB Dostu” şəbəkəsi tərə-
findən KOB-ların ehtiyacları nəzərə alınmaqla 
ümumilikdə 1554 sahibkarlıq subyektinin işti-
rakı ilə yerlərdə 11 mövzu üzrə sorğular keçi-
rilib. Sorğular biznes mühiti ilə bağlı mövcud 
vəziyyətin qiymətləndirilməsi, ənənəvi qida 
məhsullarının təşviqinin və marketinqinin inki-
şafı, pandemiya və post-pandemiya dövrün-
də ölkədə biznes mühitinin qiymətləndirilməsi 
mövzularını əhatə edib.

Monitorinq, sorğu və müşahidələrin 
aparılması üzrə fəaliyyət
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İqtisadiyyatın ticarət, istehsal, 
turizm, tikinti, nəqliyyat, ictimai 
iaşə və digər sektorlarını təm-
sil edən 450 sahibkarlıq sub- 
yekti arasında təşkil edilmiş sor-
ğunun məqsədi COVID-19 pan-
demiyasının təsirlərinin minimuma 
endirilməsi ilə əlaqədar dövlətin 
sahibkarlara göstərdiyi dəstək 
tədbirlərinə dair məlumatların 
əldə olunması, biznesin cari prob-
lemlərinin aşkar edilməsi, həyata 
keçirilən preventiv və profilaktik 
tədbirlərin xidmət və məhsulların 

maya dəyərinə təsirinin qiymətlən-
dirilməsi, post-pandemiya döv-
ründə sahibkarların iqtisadi ehti-
yaclarının, şikayət və təkliflərinin 
öyrənilməsindən ibarət olub.

COVID-19 pandemiyasının 
biznes fəaliyyətinə təsirinin öy-
rənilməsi məqsədilə aparılmış 
sorğularda isə ümumilikdə 632 
sahibkar iştirak edib. Sorğu çər-
çivəsində pandemiyanın biznes 
fəaliyyətinə təsirini minimuma en-
dirmək, sahibkarların və muzdlu 

işçilərin maraqlarının müdafiəsi 
və s. məsələlərin həllinə dəstək 
məqsədilə sahibkarların təklifləri 
öyrənilib və aidiyyəti üzrə təqdim 
edilib.

İmişli və Qusar rayonlarında 
“Biznes mühitinin qiymətləndi-
rilməsi” mövzusunda keçirilmiş 
sorğularda ümumilikdə 40 sahib-
kar iştirak edib. “Qida məhsulla-
rının təşviqinin və marketinqinin 
inkişafı” mövzusunda sorğu isə 
Gəncə şəhərində təşkil edilib.

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayo-
nunda ixrac əməliyyatları ilə bağlı 
sorğu təşkil edilib, bu sahədə sa-
hibkarların ehtiyacları və təklifləri 
öyrənilib. Sorğunun nəticələrinə 
görə, sahibkarlar bütün xidmətlə-
rin vahid məkanda cəmlənməsini, 
xidmətlərin göstərilməsi zamanı 
operativliyin və obyektivliyin tə-
min edilməsini, vaxt itkisinin mi-
nimuma endirilməsini, əlavə ma-
liyyə itkilərindən azad olmalarını 
təmin edən xidmət mərkəzinin 
KOB evinin fəaliyyətə başlaması-
nı əhəmiyyətli hesab ediblər.



Bakı şəhərində və regionlarda fəaliy-
yət göstərən sahibkarlıq subyektlə-
rinin aktual istiqamətlər üzrə maarif-

ləndirilməsi üçün 6 onlayn maarifləndirmə 
tədbiri təşkil olunub. Bunlar aşağıdakılardır: 

• Vergi qanunvericiliyi (yanvar)

• Dövlət satınalmaları (may) 

• Pandemiyadan zərər çəkmiş 
sahibkarlar üçün maarifləndirici 
tədbirlər (üç görüş, aprel)

• Elektron vergi portalındakı  
yeniliklər (sentyabr)

Həmçinin İqtisadiyyat Nazirliyinin təşəb- 
büsü, KOBİA-nın təşkilatçılığı, Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfede-
rasiyasının və özəl sektorun (“Mətanət A”, 
Neftçala Avtomobil Zavodu, “A.M.O.” MMC) 
dəstəyi ilə vətəndaşların koronavirus infek-
siyasının profilaktikasına dair maarifləndiril-
məsi tədbirlərinə dəstək məqsədilə sosial 
aksiya keçirilib. Dövlət-biznes əməkdaşlığı 
çərçivəsində həyata keçirilən maarifləndirici 
aksiya iyulda başlayıb və ölkənin 11 şəhər 
və rayonunu əhatə edib. Aksiya çərçivəsində 
KOB dostları və könüllülər tərəfindən ticarət 
və xidmət obyektlərinə yaxın yerlərdə, park-
larda vətəndaşlarla karantin rejimi qaydala-
rına dair maarifləndirici söhbətlər aparılıb, 
onlara 16 minə yaxın tibbi maska paylanılıb.

Sahibkarların maarifləndirilməsi 
üzrə fəaliyyət
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“KOB Dostu” mexanizmi çər-
çivəsində 37 üzbəüz və onlayn 
görüş təşkil edilib. Bu görüşlərin 
23-ü sahəvi olmaqla 13 inzibati 
ərazi vahidini əhatə edib və 400-ə 
yaxın sahibkarın iştirakı ilə keçi-
rilib. Sahəvi görüşlərdə, əsasən, 
kənd təsərrüfatı, çayçılıq, üzüm-
çülük, heyvandarlıq, quşçuluq, 

istixana fəaliyyəti, şərabçılıq, 
mebel istehsalı, turizm, nəqliy-
yat, logistika və poçt daşımala-
rı, ictimai-iaşə, ticarət, reklam 
fəaliyyəti üzrə sahibkarlıq sub-
yektlərinin iştirakı təmin olunub. 
Bu görüşlərdə aidiyyəti dövlət qu-
rumlarının nümayəndələri də işti-
rak edib, səsləndirilən problem və 

Keçirilmiş tədbirlər və görüşlər
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Keçirilmiş tədbirlər və görüşlər

təkliflər dövlət-sahibkar əmək-
daşlıq platformasında müzakirə 
olunub. Görüşlər zamanı səslən-
dirilən təkliflər ümumiləşdirilərək 
aidiyyəti dövlət qurumlarına təq-
dim edilib.

Sahəvi görüşlərlə yanaşı, mü-
vafiq dövlət qurumları, biznes as-
sosiasiyaları və sahibkarların işti-
rakı ilə 14 onlayn görüş keçirilib. 
Bu görüşlər, əsasən, pandemiya 

ilə bağlı müxtəlif sektorlarda 
fəaliyyət göstərən sahibkarlıq 
subyektlərinin fəaliyyətində ya-
ranmış çətinliklər və məhdudiy-
yətlər, özünüməşğulluq proqra-
mı çərçivəsində əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi, dövlət qurum-
ları ilə KOB subyektləri arasında 
əlaqələrin inkişafı və s. mövzula-
rın müzakirəsinə həsr olunub.
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Özünüməşğulluq proqramı mikro və 
kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinə başla-
maq istəyənlər üçün əlverişli imkan-

lar yaradır. KOBİA özünüməşğulluq proq-
ramına cəlb olunan vətəndaşları potensial 
mikro və kiçik sahibkarlar kimi dəyərlən-
dirir və proqram çərçivəsində öz təsərrü-
fatını – mikro biznesini qurmuş şəxslərə 
bizneslərinin inkişafı üçün dəstək göstərir. 
Agentlik proqram çərçivəsində müvafiq 
aktivlər əldə edərək mikro biznes qurmuş 
iştirakçılara sonrakı mərhələdə bizneslə-
rinin inkişafı üçün biznesin planlaşdırılma-
sı, məsləhət xidmətləri, güzəştli maliyyə 
resurslarına, satışa və bazarlara çıxış kimi 
istiqamətlərdə dəstək və xidmətlər təqdim 
edir. 2020-ci ildə də özünüməşğulluq proq-
ramı çərçivəsində müxtəlif aktivlərlə təmin 
olunmuş proqram iştirakçıları bizneslərini 
genişləndirmək üçün KOBİA-nın dəstək və 
xidmətlərindən yararlanıb.

KOBİA proqram iştirakçılarına biznes 
planların hazırlanmasında da dəstək göstərir. 
Pandemiya ilə əlaqədar 2020-ci ildə proqram 
iştirakçıları təlimlərə cəlb edilmədən, biznes 
planlar əsasında müvafiq avadanlıqlarla tə-
min olunduğundan Agentlik bu prosesdə daha 
aktiv iştirak edib. Belə ki, avqust-sentyabr 
ayları ərzində Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzi-
nin mütəxəssisləri və Quba-Xaçmaz iqtisadi 
rayonu üzrə KOB dostları tərəfindən Xaçmaz, 
Quba və Qusar rayonlarından olan 70-dən çox 
vətəndaşa biznes planların hazırlanmasında 
dəstək göstərilib.

Özünüməşğulluq proqramına qoşulmaq  
istəyən vətəndaşlar Dövlət Məşğulluq Agent-
liyinin yerli məşğulluq mərkəzlərinə müraciət 
etməklə və ya elektron qeydiyyat sistemindən 
istifadə etməklə yanaşı, KOBİA-nın dəstək və 
xidmətlərindən də faydalana bilərlər. KOBİA 
proqrama qoşulmaq istəyən vətəndaşlara məlu-
matlandırma və əlaqələndirmə, təlim prosesində 
iştirak, biznes planların hazırlanmasına dəstək, 
prosesin təşkilində iştirak xidməti göstərir. İn-
diyədək 400-ə yaxın vətəndaş proqrama qoşul-
maq üçün KOBİA-nın dəstəyindən faydalanıb.

KOBİA özünüməşğulluq proqramının tər-
kib hissəsi olan “Sosial bağlar” layihəsinə də 
dəstək göstərir. 2020-ci ildə Lənkəran, Quba, 
Qusar, Xaçmaz və Şamaxı rayonlarında yaşa-
yan 40-a yaxın vətəndaşa bağların salınmasın-
da dəstək göstərilib.

KOBİA-nın özünüməşğulluq 
proqramına dəstəyi
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Məlumatlandırma

Özünüməşğulluq proqramına  
KOBİA TƏRƏFİNDƏN  

GÖSTƏRİLƏN DƏSTƏK

Qeydiyyat üçün 
texniki dəstək, 

məşğulluq 
mərkəzləri ilə 
əlaqələndirmə

Uyğun  
namizədlərin 
təsərrüfatına 
birgə baxış

Proqrama 
cəlb olunmuş 
şəxslərin təlim 

prosesində 
iştirakı

Aktivlərin  
verilməsi  

prosesində  
iştirak

Biznes  
fəaliyyətinin 
inkişafına  

dəstək
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Oğuz rayonunun Sincan  
kəndində fəaliyyət göstə- 
rən və Kiçik və Orta Biz-

nesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) 
dəstək və xidmətlərindən yararla-
nan tütünçülük müəssisəsinin inki-
şaf perspektivlərinə və müəssisəyə 
əlavə dəstəyin göstərilməsi imkan-
larına dair müzakirələr aparılıb.

03.
Yeni KOB-ların yaranması 
və mövcud KOB-ların 
inkişafına dəstək:  
UĞUR HEKAYƏLƏRİ

Avqustun 5-də KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədovun, Oğuz Rayon İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı Eyvaz Qur-
banovun, “Oğuz Aqro İndustry” 
MMC-nin direktor müavini Namiq 
Ələsgərovun və müəssisənin Ya-
poniyadan olan investoru Mune-
çika Tanionun iştirakı ilə aparılmış 
müzakirələr zamanı müəssisənin 

fəaliyyətinin genişləndirilməsi və 
əməkdaşlıq imkanları nəzərdən 
keçirilib.

Qeyd edək ki, layihə “Azərbay-
can Respublikasında tütünçülüyün 
inkişafına dair 2017-2021-ci illər 
üçün Dövlət Proqramı” çərçivə-
sində icra olunur. Xarici investisiya 
əsasında qurulmuş müəssisədə 
tütünün becərilməsi, tədarükü və 
qurudulması həyata keçirilir. Oğuz, 
Qəbələ və Tovuz rayonlarında yer-
ləşən 210 hektar ərazidə tütün əki-

KOBİA ölkə regionlarına xarici 
investisiyaların cəlb olunmasına
dəstək göstərir
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lib və məhsulun qurudulması üçün 
Avropa ölkələrindən 50 ədəd tam 
avtomatlaşdırılmış tütünqurutma 
kamerası gətirilib. 2020-ci ildə 
2000 ton yaş tütün tədarük olun-
maqla 800 tona yaxın hazır məhsul 
əldə olunması planlaşdırılıb. 

Layihəyə yaponiyalı investor 
tərəfindən 2,2 milyon ABŞ dolla-
rı həcmində investisiya yatırılıb. 
Qeyd olunan tarixə müəssisədə 
150 daimi, 300-dən çox mövsümi 
işçi çalışıb.

KOBİA müəssisənin qurulması 
və fəaliyyətinin genişləndirilmə-
si üçün dövlət və özəl qurumlar-
la əlaqələndirmə, sahibkarlığa 
göstərilən dövlət dəstəyi mexa-
nizmlərindən istifadə istiqamət-
lərində müəssisəyə dəstək və 
xidmətlər göstərib. Müəssisəyə 
investisiya təşviqi sənədi də veri-
lib ki, bu, müəssisəni 7 il müddə-
tinə mənfəət vergisinin 50%-dən, 
əmlak, torpaq vergilərindən, idxal 
olunan avadanlıq və qurğular üçün 
ƏDV-dən və gömrük rüsumların-
dan azad edir.

Növbəti illərdə istehsalın ge-
nişləndirilməsi, Oğuz, Tovuz və 
Qəbələ rayonları ilə yanaşı, Şəki, 
Zaqatala, Qax, İsmayıllı, Masallı və 
Balakəndə də tütünçülük təsərrü-
fatlarının yaradılması nəzərdə tu-
tulur. Bundan başqa, tütünçü fer-
merlərin maarifləndirilməsi üçün 
KOBİA ilə birgə təlimlərin keçiril-
məsi, turizm, kənd təsərrüfatı və 
müxtəlif istehsal sahələrinə ma-
raq göstərən yapon investorların 
ölkəmizə səfərinin təşkili planlaş-
dırılır.
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Astara şəhərində yeni turizm 
kompleksi fəaliyyətə başlayıb. 
Turizm kompleksinin istifadəyə 

verilməsi post-pandemiya dövründə 
ölkəmizdə turizmin, xüsusilə də daxi-
li və sərhədyanı turizmin inkişafında 
əhəmiyyətli olacaq. Kompleks Lənkə-
ran iqtisadi rayonunun inkişafına, re-
gionda yeni iş yerlərinin açılmasına 
və məşğulluğun təmin edilməsinə, 
sahibkarlığın təşviqinə də öz töhfəsini 
verəcək.

KOBİA İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov, Dövlət Turizm Agentli-
yinin sədri Fuad Nağıyev və Astara 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Qəzənfər Ağayev sentyabrın 22-də tu-
rizm kompleksinin fəaliyyəti və bura-
da həyata keçiriləcək digər layihələrlə 

tanış olub, kompleksin fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi imkanları, regionda 
turizm sahəsində mikro, kiçik və orta 
biznesin inkişafı istiqamətində müza-
kirələr aparıblar.

Turizm kompleksinin yaradılmasına 
dövlət dəstəyi KOBİA vasitəsilə tə-
min edilib. Belə ki, KOBİA tərəfindən 
kompleksin yaradılmasına məsləhət, 
dövlət və özəl qurumlarla əlaqələndir-
mə, peşəkar kadr potensialının forma-
laşdırılması, marketinq, sahibkarlığa 
göstərilən dövlət dəstəyi mexanizm-
lərindən istifadə istiqamətlərində dəs- 
tək və xidmətlər göstərilib.

Gənc sahibkar tərəfindən yaradılmış 
turizm kompleksi dörd mərtəbəli ho-
teldən, fitnes, atçılıq mərkəzi, kartinq, 

Astarada turizm kompleksi 
istifadəyə verildi
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restoran, uşaq əyləncə mərkəzi və çimər-
liklərdən ibarətdir. Burada 60-dan çox iş 
yeri yaradılıb. Turizm kompleksinin yara-
dılmasına sahibkar tərəfindən 4 milyon 
manatdan çox investisiya qoyulub.

Hazırda KOBİA tərəfindən turizm 
kompleksinə investisiya təşviqi sənədinin 
alınması prosesində dəstək göstərilir. Tu-
rizm kompleksinin fəaliyyətinin genişlən-
dirilməsi və daha çox iş yerləri yaradıla-
raq yerli sakinlərin məşğulluğunun təmin 
olunması, eləcə də kompleksin regionda 
fəaliyyət göstərən digər KOB subyektlə-
rinin müvafiq xidmətlərindən istifadə et-
məsi məqsədilə KOBİA tərəfindən müəs-
sisəyə dövlət dəstəyi davam etdiriləcək.



KOBİA -nın dəstəyi ilə Lənkə-
ran və Qəbələ rayonlarından olan 
sahibkarlar tərəfindən lavanda 
tərkibli çayın istehsalına başla-
nılıb. KOBİA-nın Qəbələ-Oğuz 
və Lənkəran KOB dostlarının 
məsləhət və əlaqələndirmə xid-
mətləri nəticəsində Qəbələdəki 
lavanda təsərrüfatından toplanan 
məhsullardan Lənkəranın “Yaşıl 

çay” fermer təsərrüfatına məx-
sus müəssisədə lavanda tərkibli 
çay istehsal olunur. Hər iki sahib- 
karlıq subyekti qarşılıqlı əmək-
daşlıqdan və bu əməkdaşlıq 
çərçivəsində yeni çay brendinin 
yaradılmasından məmnundur. 
Lavanda tərkibli çay artıq satışa 
çıxarılıb. 

Lənkəranda yeni çay brendinin 
istehsalına başlanıldı
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Sentyabrın 22-də Lənkəranın 
“Yaşıl çay” fermer təsərrüfatın-
da olan KOBİA İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov və Döv-
lət Turizm Agentliyinin sədri Fuad 
Nağıyev istehsal prosesi, eləcə 
də fermer təsərrüfatında aqro- 
turizm yönümlü digər layihələrlə 
tanış olub, müəssisənin inkişaf eh-
tiyacları ilə maraqlanıblar.

Qeyd edək ki, KOBİA tərəfindən 
Qəbələnin Çuxur Qəbələ kəndin- 

də yerləşən lavanda təsərrüfatına 
və Lənkəranın “Yaşıl çay” fermer 
təsərrüfatına müxtəlif istiqamət-
lərdə dövlət dəstəyi təmin edilib. 
Belə ki, KOBİA lavanda təsər-
rüfatına müvafiq sertifikatların 
alınması, satış üzrə əlaqələndir-
mə, yerli tərəfdaşların tapılması, 
eləcə də sahibkarlara göstərilən 
dövlət dəstəyi mexanizmləri üzrə 
məsləhət xidmətləri göstərib. 
“Yaşıl çay” fermer təsərrüfatı isə 

Agentliyin aqroturizmin inkişafı 
üçün kənd hotelinin yaradılması 
ilə bağlı sənədləşmə və biznes 
planın hazırlanması, özəl qurum-
larla əlaqələndirmə xidmətlərin-
dən yararlanıb. KOBİA lavanda 
tərkibli çay istehsalının genişlən-
dirilməsi, satışı və yeni bazarlara 
çıxarılması istiqamətində sahi-
bkarlıq subyektlərinə dəstəyini 
növbəti mərhələdə də davam et-
dirəcək.
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KOB evləri

KOB evində göstərilmiş  
xidmətlərin statistikası02

01
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01. KOB  
EVLƏRİ

“K OB evi” – biznes sub- 
yektləri üçün ope-
rativlik, nəzakətlilik 

və rahatlıq prinsiplərinə uyğun, 
müasir innovasiyalara əsaslanan 
dövlət-biznes (G2B) və zəruri 
biznes-biznes (B2B) xidmətləri-
nin göstərildiyi vahid məkandır. 
Bu mexanizm KOB-lara göstə-
rilən dövlət dəstəyi tədbirləri-
nin davamı olmaqla, sahibkarlar 
üçün dövlət xidmətlərinin yax-

şılaşdırılması, vaxta və xərclərə 
qənaət olunması baxımından da 
əlverişli platformadır.

İlk KOB evi 7 fevral 2020-ci 
il tarixində Xaçmaz şəhərində 
fəaliyyətə başlayıb. Hazırda bu-
rada 9 dövlət qurumu tərəfindən 
16 xidmət masasında 150-dək 
G2B, 8 özəl qurum tərəfindən 8 
xidmət masasında 100-dək B2B 
xidmətləri göstərilir.
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2020-ci ildə “Xaçmaz KOB evi”ndə sahib- 
karlıq subyektlərinə 20759 xidmət göstərilib. 
Bu xidmətlərdən 19649-u G2B, 1110-u B2B 
xidmətlər olub.

“Xaçmaz KOB evi”ndə xidmət
göstərən qurumlar:

G2B xidmətlər üzrə:

B2B xidmətlər üzrə:

İqtisadiyyat Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi 
Xidməti

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak 
Məsələləri Dövlət Xidməti

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və  
İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Dövlət Gömrük Komitəsi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

Dövlət Reklam Agentliyi

“Azəriqaz” İB

“Azərişıq” ASC

“Azərsu” ASC

“Azərpoçt” MMC

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

1 “Kapital Bank” ASC

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC

“Rabitə Bank” ASC

“Paşa Sığorta” ASC

“Global Leasing” QSC

“Shams Group” MMC

“Gate Baku” MMC

“Azercell Telecom” MMC
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G2B qurumların xidmət sayı:

TOPLAM:

1110  
xidmət (5%)

19649  
xidmət (95%)

G2B

1 Antiinhisar və İstehlak Bazarında Nəzarət Dövlət Xidməti

B2B

2 Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, AZPROMO,  lisenziyaların
verilməsi

AİBNDX1 – MƏNŞƏ SERTİFİKATI

DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ

“AZƏRİQAZ” İB

“AZƏRPOÇT” MMC

ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT  
XİDMƏTİ

QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

“AZƏRİŞIQ” ASC

İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ2

“AZƏRSU” ASC

DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ

DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ

AZEXPORT-İİTKM

13752

4034

441

404

268

181

180

152

134

49

31

17

6

19649

70.0%

20.5%

2.2%

2.1%

1.4%

0.9%

0.9%

0.8%

0.7%

0.2%

0.2%

0.1%

0.03%

100%
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G2B qurumların xidmət sayı:

B2B qurumların xidmət sayı:

“AZERCELL TELECOM” MMC

“RABİTƏ BANK” ASC

“PRİOR LEASİNG” ASC

“KAPİTAL BANK” ASC

“AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ  
BANKI” ASC

“GLOBAL LEASING” QSC

“LOGİSTİKA VƏ TƏCHİZAT ZƏNCİRİ 
BİZNESİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ” MMC

“PAŞA SIĞORTA” ASC

“GATE BAKU” MMC

“ŞƏMS” TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ

ASAN İMZA ÜÇÜN SİM KART

BANK

LİZİNQ

BANK

BANK

LİZİNQ

LOGİSTİKA

SIĞORTA

BROKER

TƏRCÜMƏ

TOPLAM:

686

101

83

70

51

43

38

28

5

5

1110

61.8%

9.1%

7.5%

6.3%

4.6%

3.9%

3.4%

2.5%

0.5%

0.5%

100%

1574 (8%)

4975 (24%)

14210 (68%)

Hazır sənəd
Sənəd qəbulu
İnfo xidmət

Xidmətlərdən 4975-i 
sənəd qəbulu, 14210-u 
hazır sənəd, 1574-ü in-
formasiya xidmətləri üzrə 
olub. 
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DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ

“AZERCELL TELECOM” MMC

“AZƏRPOÇT”  MMC

QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

“AZƏRİQAZ” İB

KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

“AZƏRİŞIQ” ASC

“AZƏRSU” ASC

“ŞƏMS” TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ

“PAŞA SIĞORTA” ASC

“PRİOR LEASİNG” ASC

TOPLAM:

3671

654

381

71

75

52

32

27

7

2

2

1

73.8%

13.1%

7.7%

1.4%

1.5%

1.0%

0.6%

0.5%

0.1%

0.0%

0.0%

0.02%

4975 100%

G2B və B2B qurumların 
göstərdiyi xidmətlərin statisti-
kasına əsasən sənəd qəbulu 
xidməti 24% təşkil edib. 

AİBNDX-MƏNŞƏ SERTİFİKATI

DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ

“AZƏRİQAZ” İB

QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

“PRİOR LEASİNG” ASC

“AZERCELL TELECOM” MMC

“AZƏRİŞIQ” ASC

ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

“AZƏRSU” ASC

“PAŞA SIĞORTA” ASC

TOPLAM:

13752

272

70

44

28

25

10

4

4

1

96.8%

1.9%

0.5%

0.3%

0.2%

0.2%

0.1%

0.03%

0.03%

0.01%

14210 100%

G2B və B2B qurumların 
göstərdiyi xidmətlərin statis-
tikasına əsasən hazır sənəd 
xidməti 68% təşkil edib.
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“AZƏRİQAZ” İB

ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ

KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

“RABİTƏ BANK” ASC

DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ

“AZƏRİŞIQ” ASC

“KAPİTAL BANK” ASC

QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

“PRİOR LEASİNG” ASC

“BEYNƏLXALQ BANK” ASC

“GLOBAL LEASING” QSC

“LOGİSTİKA VƏ TƏCHİZAT ZƏNCİRİ BİZNESİNİN 
İDARƏ EDİLMƏSİ” MMC

“AZƏRSU” ASC

DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ

“PAŞA SIĞORTA” ASC

“AZƏRPOÇT”  MMC

DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ

AZEXPORT-İİTKM

“GATE BAKU” MMC

“AZERCELL TELECOM” MMC

“ŞƏMS” TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ

TOPLAM:

296

232

134

128

101

91

115

70

66

54

51

43

38

38

31

25

23

17

6

5

7

3

18.8%

14.7%

8.5%

8.1%

6.4%

5.8%

7.3%

4.4%

4.2%

3.4%

3.2%

2.7%

2.4%

2.4%

2.0%

1.6%

1.5%

1.1%

0.4%

0.3%

0.4%

0.2%

1574 100%

G2B və B2B qurumların göstərdiyi xidmətlərin statistikasına 
əsasən informasiya xidməti 8% təşkil edib. 
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Xidmətlərin aylar üzrə statistikası

Fevral Mart Aprel May İyun İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr

1
0

6 1
4

2

1
1

4
5

2
5

5

5
7

6

5
9

3

1
4

2

7
4

1

6
9

7

1
0

1

3
9

4

1
5

2
0

1
2

8
7

2
3

7
7

9
3

51
1

9
8 1
5

2
0

1
9

4
7

1
9

4
2

5
7

7

9
2

0

2
7

4

1
7

3

1
0

91
8

3

1
3

4

7
3

1
3

4

1
1

6

1
3

3

1
7

9

Hazır sənəd İnfo xidmətSənəd qəbulu
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Sahibkar 
məmnunluğu 

98%  

“Xaçmaz KOB evi”ndə 
sahibkarlara təqdim olunan 
xidmətlərdən məmnun-
luq səviyyəsinin ölçülməsi 
üçün elektron sistem tət-
biq edilir və hər bir xidmət 
üzrə yerindəcə məmnunluq 
səviyyəsi ölçülür. “Xaçmaz 
KOB evi” tərəfindən sahib- 
karlara göstərilən xidmət-
lərdən məmnunluq səviyyə-
si hazırda 98% təşkil edir.

KOB evləri üçün onlayn növbə tətbiqi

KOBİA-nın rəqəmsal trans-
formasiya proqramı çərçivəsin-
də KOB evləri üçün onlayn növ-
bə imkanı yaradılıb. Sahibkarlar 
“KOB növbə” tətbiqini “Android” 
əməliyyat sistemləri ilə çalışan 
mobil qurğular üzərindən yük-
ləyə bilər. Bu tətbiq sahibkarlara 
KOB evlərinə getmədən onlayn 
növbə götürməklə yanaşı, növ-
bə sayı və növbənin bitmə vax-
tı ilə tanış olmaq, müvafiq KOB 
evini seçmək, müraciəti daha 
yaxın ərazidə olduğu zaman ak-
tivləşdirmək imkanı verir. Mobil 

tətbiqin yaradılmasında məqsəd 
KOB evlərinə müraciət edən sa-
hibkarlar üçün operativ xidmətin 
təmin edilməsi və əlavə vaxt it-
kisinə yol verməməkdir. “KOB 
növbə” tətbiqi həmçinin, KOB 
evlərinə müraciət edəcək sahib-
karların növbə sıxlığının aradan 
qaldırılması məqsədini daşıyır. 

2020-ci ildə həmçinin Yevlax 
şəhərində KOB evinin yaradılma-
sı istiqamətində işlərə başlanılıb 
və yekunlaşmaq üzrədir.
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BİZNES MÜHİTİ  
VƏ DƏSTƏK 

MEXANİZMLƏRİ 



Kiçik və orta biznesin 
tənzimlənməsi

Biznes mühit indikatorları

KOBİA tərəfindən 
keçirilmiş sorğular

Birbaşa dəstək mexanizmləri

Maarifləndirici tədbirlər

Sərgilər

Dövlət-özəl sektor  
tərəfdaşlığı

Qadın sahibkarlığının 
inkişafı
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2018

57

2019

25

2020

28

01. BİZNES MÜHİT 
İNDİKATORLARI

Dünya Bankının “Doing Business” hesabatıDünyada biznes mühiti-
nin qiymətləndirilməsi 
istiqamətində ənənəvi 

olaraq hər il dərc olunan he-
sabatlarda ölkəmizdə reallaş-
dırılan iqtisadi islahatlar daim 
diqqət mərkəzində saxlanı-
lır. Belə hesabatlardan biri də 
Dünya Bankı tərəfindən hazır-
lanan, biznes mühitinin əlve-
rişliliyi üzrə qiymətləndirməni 
özündə əks etdirən “Doing Bu-
siness” hesabatıdır.

Biznes mühit indikatorları

BİZNESƏ 
BAŞLAMA

TİKİNTİ ÜÇÜN  
İCAZƏLƏRİN ALINMASI

ELEKTRİK TƏCHİZATI  
ŞƏBƏKƏLƏRİNƏ QOŞULMA

ƏMLAKIN  
QEYDİYYATI

KREDİTLƏRİN  
ALINMASI

KİÇİK İNVESTORLARIN  
MARAQLARININ QORUNMASI

VERGİLƏRİN  
ÖDƏNİLMƏSİ

XARİCİ TİCARƏTİN  
APARILMASI

MÜQAVİLƏLƏRİN İCRASININ  
TƏMİN EDİLMƏSİ

MÜFLİSLƏŞMƏNİN  
HƏLLİ

18

161

102

21

122

10

35

83

38

47

9

61

74

17

22

2

28

84

40

45

9

59

1

105

40

28

47

190 ölkə arasında 57 25 28

İndikator

“Doing 
Business  
2018” 

hesabatı

“Doing 
Business  
2019” 

hesabatı

“Doing 
Business  
2020” 

hesabatı
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02. KOBİA TƏRƏFİNDƏN
KEÇİRİLMİŞ SORĞULAR

Elektrik şəbəkəsinə qoşulma sahəsində 
aparılmış islahatlara dair sahibkarlar 
arasında sorğuların keçirilməsi

Məhkəmə sistemi üzrə aparılmış 
islahatlarla bağlı sahibkarlar arasında 
sorğuların keçirilməsi

KOB subyektlərinin fəaliyyətlərində 
qarşılaşdıqları risklər və onların idarə 
edilməsi, o cümlədən qanunvericiliyin 
yaratdığı çətinliklərin (maneələr) və 
problemlərin öyrənilməsi

KOB sahəsində aparılan yoxlamaların 
sayının azalması və KOB subyektlərinin 
rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə 
aparılan yoxlamaların monitorinqi və 
qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi

Təsərrüfat cəmiyyətlərində korporativ 
idarəetmənin qiymətləndirilməsi üzrə 
bülletenin KOB subyekti olan təsərrüfat 
cəmiyyətləri tərəfindən cavablandırılaraq 
onların korporativ idarəetmə 
vəziyyətlərinin təhlil edilməsi

Sahibkarlıq subyektlərinin biznes 
mühitindən məmnunluq səviyyəsinin 
ölçülməsi 

Əhali arasında biznes mühitindən 
gözləntilər

7 iqtisadi rayon üzrə

6 iqtisadi rayon üzrə

6 iqtisadi rayon üzrə

6 iqtisadi rayon üzrə

3 iqtisadi rayon üzrə

7 iqtisadi rayon üzrə

Bakı şəhəri və 7 
iqtisadi rayon üzrə

Oktyabr 2020

Noyabr 2020

Sentyabr 2020

Oktyabr 2020

Sentyabr 2020 

Oktyabr 2020

Oktyabr  2020

470

500

540

500

200

500

560

23 mövzu və 8 minə yaxın 
respondent üzrə 

Sorğunun  
mövzusu

Əhatə  
dairəsi

Tarix Respondentlərin  
sayı
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KOB subyektlərinin rəqəmsal texnologiyalarının 
tətbiqi forma və metodlarının, eyni zamanda 
KOB subyektlərinin bu sistemlərdən faydalanma 
səviyyəsinin izlənilməsi

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektlərinin klasterləşmə imkanlarının 
araşdırılması

Xarici ticarət (idxal və ixrac) əməliyyatlarından 
istifadə edən subyektlərin ölkədə bu sahədə 
mövcud vəziyyətə dair fikirlərinin öyrənilməsi

Tikintiyə icazələrin verilməsi icraatı ilə bağlı 
sahibkarlıq subyektlərinin məlumatlılıq və 
məmnunluq səviyyəsinin və yeni elektron 
sistemin tətbiqi nəticələrinin ölçülməsi

“Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək 
dayanıqlı inkişaf sahəsində gündəlik”lə müəyyən 
edilmiş məqsədlər

Biznes mühitinin qiymətləndirilməsi

Qida məhsullarının təşviqinin və  
marketinqinin inkişafı

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər

Dövlət dəstək mexanizmlərindən yararlanma

Gənclərin sahibkarlıq bacarıqlarına  
yiyələnməsində ehtiyacların öyrənilməsi

İxrac əməliyyatları ilə bağlı mövcud vəziyyətin 
öyrənilməsi 

Biznes mühitinin qiymətləndirilməsi

Dönər satışı ilə bağlı sahibkarlarla  
keçirilmiş sorğu 

Koronavirus infeksiyasının biznes fəaliyyətinə 
təsirinin qiymətləndirilməsi

Koronavirus pandemiyasından zərər çəkmiş 
sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi 
mexanizmlərinin hazırlanması 

Post-pandemiya dövründə ölkədə istehsal 
sahələrində biznes mühitinin qiymətləndirilməsi 

6 iqtisadi rayon üzrə

3 iqtisadi rayon üzrə

3 iqtisadi rayon üzrə

3 iqtisadi rayon üzrə

6 iqtisadi rayon üzrə

Qusar, İmişli 

Gəncə

ölkə üzrə

ölkə üzrə

Lənkəran, Yevlax 

Qusar, Xaçmaz 

Kürdəmir, Mingəçevir

Bakı, Lənkəran, 
Cəlilabad, Şamaxı, 

Sumqayıt

ölkə üzrə

ölkə üzrə

ölkə üzrə

Noyabr 2020

 Sentyabr 2020

 Sentyabr 2020

Noyabr 2020

Noyabr 2020

Yanvar 2020

Fevral 2020

Yanvar 2020

Yanvar 2020

Fevral 2020

Yanvar 2020

Yanvar-mart 2020

Fevral 2020

Mart 2020

Mart 2020

İyun 2020

500

106

1352

500

500

40

5

169

50

38

50

80

40

120

512

450

Sorğunun  
mövzusu

Əhatə  
dairəsi

Tarix Respondentlərin  
sayı
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03. KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN 
TƏNZİMLƏNMƏSİ

Təsdiq edilib:  

2 layihə 
Razılaşdırılıb:   

5 layihə 

Normativ  
sənədlərə rəy və 
təkliflər təqdim 

edilib:    

48 layihə 

Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 
29.01.2020-ci il tarixli 21 

nömrəli Qərarı ilə “Mikro, kiçik 
və orta sahibkarlıq subyektlərinə 
göstərilən dövlət xidmətlərinin 
“KOB indeksi” üzrə qiymətləndi-
rilməsi Qaydası” təsdiq edilib.

Məqsəd: mikro, kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektlərinə göstə-
rilən vahid G2B (dövlət-biznes) 
elektron reyestrinə daxil edilmiş 
dövlət xidmətlərinin hər birinin 
“KOB indeksi” üzrə  qiymətləndi-
rilməsidir.

Sənəd KOB subyektlərinə 
göstərilən və vahid G2B (döv-
lət-biznes) elektron reyestrinə 
daxil edilmiş dövlət xidmətlərinin 
hər birinin “KOB indeksi” üzrə 
qiymətləndirilməsi qaydasını 
müəyyən edir. Qaydaya əsasən, 
hər bir xidmət təminatçısı KOB 
subyektlərinə göstərilən dövlət 
xidmətinin bu Qayda ilə müəyyən 
edilmiş “KOB indeksi”ni təşkil 
edən parametrlərə və meyarlara 
uyğunluğunu yoxlamalıdır. Hər 
bir dövlət xidmətinin qiymətlən-
dirilməsi Azərbaycan Respubli-
kasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərə-

findən qanunçuluq, obyektivlik, 
şəffaflıq, sahibkar məmnunluğu 
və peşəkarlıq prinsipləri əsasın-
da dövlət xidmətinin KOB sub-
yektlərinin inkişafına təsiri, dövlət 
xidmətinin sadələşdirilməsinin 
və ya ləğvinin insan həyatına və 
sağlamlığına, ətraf mühitə, döv-
lətin iqtisadi maraqlarına təsiri 
parametrləri üzrə aparılır.

Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə 
göstərilən dövlət xidmətlərinin “KOB indeksi” 
üzrə qiymətləndirilməsi

2020-ci ildə Agentlik sahib-
karlıq sahəsində yeni qanunve-
riciliyin, normativ hüquqi aktların 
hazırlanması, mövcud normativ 
aktların yenilənməsi istiqamətin-
də öz səlahiyyətləri çərçivəsində 
fəaliyyətini davam etdirib.
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Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə  
əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək  
layihələrinin maliyyələşdirilməsi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30.09.2020-ci il ta-
rixli 364 nömrəli Qərarı ilə ilə “Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın 
inkişafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin 

maliyyələşdirilməsi Qaydası” təsdiq edilib.

Məqsəd: Azərbaycan Respublikasında mikro, kiçik və orta sahibkar-
lığın inkişafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin  ma-
liyyələşdirilməsidir.

Agentlik mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar la-
yihələrin maliyyələşdirilməsini “Qrant haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununa və bu Qaydaya uyğun olaraq Agentlik tərəfindən ke-
çirilən müsabiqələr yolu ilə həyata keçirəcək. KOB subyektlərinə aid 
olan istənilən hüquqi şəxs və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs müsabiqədə iştirak etmək hüququ-
na malikdir. Agentliyə təqdim olunmuş hər bir layihə üzrə maliyyələşdi-
rilmə məbləği 20 000 manata qədərdir.

Həmçinin, Əsasnaməyə uyğun 
olaraq, KOB subyektləri “Sahib- 
karın elektron kabineti” vasitə-
silə KOB evlərində göstərilən 
xidmətlərlə bağlı sahibkarların 
müraciətlərinin elektron qayda-
da qəbul edilməsi, aidiyyəti qu-
ruma yönləndirilməsi və cavab-
landırılması, Elektron Hökumət 
İnformasiya Sisteminə inteqrasi-
ya olunmuş G2B (dövlət-biznes) 
xidmətlərindən istifadə olunması 
və həmin xidmətləri təmin edən 
qurumlarla əlaqələrin yaradılma-
sı, portalda mövcud olan B2B 
(biznes-biznes) xidmətlərindən 
istifadə edilməsi və həmin xid-
mətləri təmin edən qurumlarla 
əlaqələrin qurulması, KOB evlə-
rində göstərilən xidmətlərdən is-
tifadə etmək üçün elektron növ-
bənin əldə edilməsi, sahibkarlar 

haqqında müxtəlif məlumatla-
rın əldə olunması və normativ 
hüquqi aktlarda edilən dəyişik-
liklər haqqında məlumatların 
əldə edilməsi xidmətlərindən is-
tifadə edə biləcəklər.

“Mikro və kiçik sahib-
karlıq subyektləri-
nin istehsal etdikləri 

məhsulların ticarət şəbəkələrin-
də satışının genişləndirilməsinə 
dəstək Qaydası” layihəsi hazırla-
nıb. Qaydaya əsasən, dəstək iki 
formada həyata keçiriləcəkdir:

1.mikro və kiçik sahibkarlıq 
subyektlərinin istehsal et-

dikləri məhsulların ölkə ərazi-
sində fəaliyyət göstərən ticarət 
şəbəkələrində satışının geniş-
ləndirilməsi

2. mikro və kiçik sahibkarlıq 
subyektləri tərəfindən is-

tehsal edilmiş məhsulların satışı 
ilə bağlı ticarət fəaliyyətinin təş-
kilinə çəkilən xərclərin ödənilmə-
si yolu ilə. 

Qaydaya əsasən, Bakı və 
Abşeron rayonu istisna olmaq-
la, digər regionlarda fəaliyyət 
göstərən, ticarət şəbəkələrində 
satış təcrübəsi olmayan mik-
ro və kiçik sahibkarların idxalı 
əvəzləyən və Azərbaycanda ilk 
dəfə istehsal edilən məhsulları-
nın ticarət şəbəkələrində satışı-
na dəstək göstəriləcəkdir. Ha-
zırda qaydanın təsdiq edilməsi 
istiqamətində müvafiq tədbirlər 
görülür.

A zərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Azərbaycan 
Respublikasının Kiçik və 

Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi-
nin fəaliyyətinin təmin edilmə-
si haqqında” 2018-ci il 26 iyun 
tarixli 148 nömrəli Fərmanının 
6.6-cı bəndində ““e-KOB evi” 
portalı haqqında Əsasnamə”nin 
təsdiq edilməsi tapşırığı müəy-
yən edilib. Sözügedən tapşırı-
ğa uyğun olaraq, ““e-KOB evi” 
portalı haqqında Əsasnamə” 
hazırlanıb. Əsasnamədə portalın 
fəaliyyətinin hüquqi, təşkilati və 
texnoloji əsasları müəyyən edi-
lir, həmçinin daxilində portalın 
altsistemi kimi fəaliyyət göstərə-
cək “Elektron sahibkar” sistemi 
və hər bir KOB subyekti üçün 
“Sahibkarın elektron kabineti”nin 
formalaşdırılması nəzərdə tutulur. 
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Daxili bazar 
araşdırmaları

04. BİRBAŞA DƏSTƏK 
MEXANİZMLƏRİ

80

50

Dövlət

Dövlət

Mikro sahibkar

Kiçik sahibkar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu 
il 29 may tarixli 713 nömrəli Fərmanı ilə təs-
diq edilmiş “Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinin rəqabətqabiliyyətli istehsalının stimul-
laşdırılması məqsədilə daxili bazar araşdırmalarına 
dövlət dəstəyi göstərilməsi Qaydası”na uyğun olaraq, 
KOB-lara dəstək tədbirləri davam etdirilib. Qeyd edək 
ki, bu dəstək mexanizminin məqsədi mikro, kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektlərinin rəqabətqabiliyyətli is-
tehsalının stimullaşdırılması üçün onlara daxili bazarın 
mövcud vəziyyətinin öyrənilməsində maliyyə və infor-
masiya dəstəyinin göstərilməsi, özəl sektorda məhsul 
istehsalının artırılmasına, rəqabətqabiliyyətli məhsullar 
istehsal edən yeni müəssisə və obyektlərin yaradılma-
sına nail olmaqdır.

Mikro sahibkarlıq subyektinin müraciəti əsasında 
aparılan hər bir daxili bazar araşdırmasına çəkilən xər-
cin 80 faizi, kiçik sahibkarlıq subyektinin müraciəti ilə 
aparılan daxili bazar araşdırmasına çəkilən xərcin 50 
faizi dövlət tərəfindən qarşılanır. Orta sahibkarlıq sub- 
yektləri isə bu dəstək mexanizmi çərçivəsində ödəniş-
siz təlim və seminarlardan, informasiya dəstəyindən 
yararlana bilər.

Ümumilikdə hər bir daxili bazar araşdırmasının apa-
rılmasına görə ödəniləcək dəstək məbləği 20 000 ma-
nata qədərdir.

2020-ci ildə daxili bazar araşdırmalarına dövlət 
dəstəyinin göstərilməsi ilə əlaqədar sahibkarların mü-
raciətləri əsasında 7 sahə üzrə Agentlik tərəfindən qə-
rarlar qəbul edilib. Agentliyin təşəbbüsü ilə daxili bazar 
araşdırmalarının aparılması üzrə 21 fəaliyyət sahəsi üzrə 
qərarlar qəbul olunub. Həmçinin 2019-cu ildə daxili ba-
zar araşdırması ilə əlaqədar sahibkarların müraciətləri 

əsasında hazırlanmış 5 hesabat aidiyyəti üzrə KOB sub-
yektlərinə təqdim edilib. 

Eyni zamanda daxili bazar araşdırmaları barədə sa-
hibkarların məlumatlandırılması istiqamətində tədbirlər 
davam etdirilib, o cümlədən biznes subyektlərinin, sa-
hibkarlar assosiasiyalarının və digər maraqlı tərəflərin 
iştirakı ilə onlayn görüşlər və digər maarifləndirmə təd-
birləri təşkil edilib.
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Beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsinə dəstək

Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Al-
maniyanın Federal İqtisa-

diyyat və Enerji Nazirliyi arasında 
12 oktyabr 2009-cu il tarixində 
imzalanmış Anlaşma memoran-
dumuna müvafiq olaraq, KOBİA 
Almaniyanın Beynəlxalq Əmək-
daşlıq Cəmiyyəti (GİZ) ilə birlikdə 
“Azərbaycanın biznes ictimaiyyə-
tində menecerlərin ixtisasının artı-
rılması üzrə Almaniya-Azərbaycan 
birgə Proqramı”nı həyata keçirir.

Proqramın məqsədi Azərbay-
canda kiçik və orta sahibkarlığın 
inkişafına dövlət dəstəyinin güc-
ləndirilməsindən, ölkə iqtisadiy-
yatının müxtəlif sahələrində fəa-
liyyət göstərən sahibkarların və 
menecerlərin Almaniyanın tədris 
mərkəzlərində nəzəri biliklərinin 
artırılmasından, Almaniya müəs-

sisələrində innovativ texnologiya-
lar və idarəetmə metodları, müəs-
sisələrin fəaliyyət mexanizmi ilə 
tanış olmasından, peşə-hazırlıq 
səviyyələrinin yüksəldilməsindən, 
Almaniya müəssisələri ilə iqtisadi 
kooperasiya əlaqələrinin yaradıl-
masından ibarətdir. İxtisasartırma 
kursu üzrə zəruri xərclər (yol xərc-
ləri istisna edilməklə) Almaniya 
tərəfindən ödənilir.

Proqram çərçivəsində 2020-ci 
ilin fevral-mart aylarında ölkəmiz-
də iqtisadiyyatın müxtəlif sahələ-
rində fəaliyyət göstərən 20 sa-
hibkar və menecer Almaniyanın 
Münhen və Yuxarı Bavariya üçün 
Ticarət və Sənaye Palatası Tədris 
Mərkəzində təlimlərdə, müvafiq 
müəssisələrdə istehsalat təcrü-
bəsində iştirak edib, ixtisaslaş-
mış şirkətlərdə işgüzar görüşlər 
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keçirib. Almaniyada ixtisasartırma 
kursu keçmiş sahibkar və mene-
cerlər turizm, şəkər çuğunduru 
istehsalı, məişət tullantılarının 
təkrar emalı və satışı, logistika, 
mebel istehsalı, tikinti sahələrində 
fəaliyyət göstərir. 2020-ci ildə ko-
ronavirus pandemiyası ilə əlaqə-
dar proqram onlayn formatda 
davam etdirilib. Avqust-noyabr 
aylarında proqram çərçivəsində 
təşkil olunmuş onlayn təlimlərə 
Azərbaycandan 9 sahibkar və 
menecer qatılıb.

Ümumilikdə isə 2009-2020-ci 
illərdə Azərbaycan iqtisadiyya-
tının müxtəlif sahələrində fəa-
liyyət göstərən 451 sahibkar və 
menecer Proqram çərçivəsində 
Almaniyada ixtisasartırma kursu 
keçib.
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KOB İnkişaf mərkəzləri

Mikro, kiçik və orta sahib-
karların maarifləndirilmə-
si, bilik və bacarıqlarının 

artırılması və bu məqsədlə onlara 
müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi, 
müasir çağırışlara və KOB-ların 
ehtiyaclarına uyğun təlimlərin təş-
kili, praktik məsləhət xidmətlərinin 
göstərilməsi KOBİA-nın fəaliyyət 
istiqamətlərindən biridir.

2020-ci ildən etibarən bu is-
tiqamətlər üzrə fəaliyyət, əsasən, 
KOBİA-nın strukturuna daxil olan 
KOB İnkişaf mərkəzləri tərəfindən 
həyata keçirilir. Bu mərkəzlərdə 
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq sub- 
yektlərinin, eləcə də yeni biznesə 
başlamaq istəyənlərin biznes sahə-

sində bilik və bacarıqlarının artı-
rılması üçün təcrübəli və peşəkar 
ekspertlər tərəfindən təlimlər ke-
çirilir (üzbəüz və ya onlayn format-
da), fərdi və qrup halında məsləhət 
xidmətləri, KOB-ların şəbəkələşmə-
sinə, beynəlxalq proqramlarda işti-
rakına, maliyyə resurslarına çıxışına 
və s. dəstək göstərilir. KOB inkişaf 
mərkəzlərində göstərilən təlim və 
məsləhət xidmətləri biznesin plan-
laşdırılması, marketinq, bazar araş-
dırması, satış, biznes sahəsində 
qanunvericilik, idarəetmə, maliyyə 
savadlılığının artırılması, maliyyəyə 
çıxışa dəstək, dövlət xidmətləri 
barədə məlumatlandırma və digər 
istiqamətləri əhatə edir.

2020-ci ildə Bakı, Sumqayıt, 
Xaçmaz və Yevlax şəhərlərində 4 
KOB inkişaf mərkəzi fəaliyyətə baş-
layıb. Bu mərkəzlər fəaliyyət göstər-
dikləri şəhərlə yanaşı, ətraf şəhər və 
rayonlara da xidmət edir. KOB inki-
şaf mərkəzlərində göstərilən bütün 
xidmətlər ödənişsizdir. KOB inkişaf 
mərkəzlərinin vahid onlayn plat-
forması – www.kobim.az saytı da 
2020-ci ildə KOB-ların istifadəsinə 
verilib. Saytda ay ərzində KOBİM-lər 
tərəfindən təşkil olunan təlimlərə və 
digər tədbirlərə dair məlumatlar ve-
rilir. KOB-lara ehtiyaclarına uyğun 
təlimlərdə iştirak etmələri üçün sayt 
üzərindən elektron müraciət etmək 
imkanı yaradılıb.
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2020-ci ildə KOBİA və KOB 
İnkişaf mərkəzləri tərəfindən 
müxtəlif mövzularda (biznes pla-
nın hazırlanması, biznesin inkişafı, 
marketinq, satış, maliyyə, korpo-
rativ hüquq, sahibkarlıq sahəsin-
də qanunvericilik, sığorta, effektiv 
ünsiyyət bacarıqları və s.) 120-yə 
yaxın təlim keçirilib, 2500 saata 
yaxın məsləhət xidməti göstəri-
lib ki, bu xidmətlərdən 1200-dək 
KOB subyekti, startap və biz-
nesə yeni başlayanlar yararlanıb. 
Həmçinin 2020-ci il ərzində KOB 
İnkişaf mərkəzləri tərəfindən ödə-
nişsiz olaraq sahibkarlara 150-yə 
yaxın biznes planının hazırlan-
masında dəstək göstərilib. KOB 
inkişaf mərkəzlərinin dəstəyi ilə 
ötən il Quba-Xaçmaz iqtisadi ra-
yonu və Sumqayıt şəhərində ol-
maqla, kənd təsərrüfatı və xidmət 
sahələrində 10 yeni KOB subyekti 
yaradılıb. KOB İnkişaf mərkəzləri 
tərəfindən bu KOB-lara dəstək 
tədbirləri hazırda da davam et-
dirilir. Eyni zamanda KOB inkişaf 
mərkəzlərinin təlim və məsləhət 
xidmətlərindən yararlanmış qadın 
sahibkarlara beynəlxalq layihə 
çərçivəsində qrant ayrılmasına 
dəstək göstərilib, mərkəzlərin 
xidmətlərindən istifadə etmiş 50-
dən çox vətəndaş özünüməşğul-
luq proqramı ilə əlaqələndirilərək 
müvafiq aktivlərlə təmin olunub.



05. MAARİFLƏNDİRİCİ 
TƏDBİRLƏR

23 yanvar 2020

KOBİA sahibkar və menecerlər 
üçün “Beynəlxalq ticarətdə bazar 
araşdırması və biznes tərəfdaş-
lığı” mövzusunda təlim təşkil edib. 
Sahibkarların ixrac sahəsində mə-
lumatlandırılması məqsədilə keçiril-
miş təlimdə “My Broker” MMC-nin 
əməkdaşları sahibkarlara ixrac sahə-
sində əlaqələrin genişləndirilməsi, 
yeni satış bazarlarının tapılması, 
elektron ticarət, biznes tərəfdaşlığı 
barədə ətraflı məlumat verib, onları 
maraqlandıran sualları cavablandı-
rıblar. Təlimdə 20-yə yaxın sahibkar 
və menecer iştirak edib.

15 fevral 2020

Sahibkar və menecerlər üçün 
“Effektiv satış texnikaları” möv-
zusunda təlim keçirilib. Tədbirin ke-
çirilməsində məqsəd sahibkar və 
menecerlərin satış və satıcı, müxtəlif 
satış texnikaları, satış təmsilçisinin 
xüsusiyyətləri, bu sahədə şikayətlə-
rin idarə olunması və digər bu kimi 
mövzularda maarifləndirilməsi olub. 
“AZAKA” Təlim-Tədris Mərkəzinin 
təlimçisi Asəf Zeynal fərq yaradaraq 
müştərinin rəqiblərə yönəlməsinin 
qarşısını almaq, müştərilərlə əlaqələri 
inkişaf etdirmək, müştəri dəyəri ya-
ratmaq, yeni müştərilər tapmaq və s. 

mövzular üzrə məlumat verib, işti-
rakçıları maraqlandıran sualları ca-
vablandırıb. Təlimdə 26 sahibkar və 
menecer iştirak edib.

19 fevral 2020

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzin-
də startap layihələrinin yaradıcıları 
və mikro sahibkarlar üçün “Effek-
tiv işgüzar ünsiyyət bacarıqları” 
mövzusunda təlim keçirilib. Təlimdə 
KOB-lar peşəkar mühitdə ünsiyyət, 
anlaşılmazlıq və empatiya, əks- 
əlaqə texnikaları, emosional vəziy-
yətin idarəolunması, davranış tipləri 
kimi mövzularda məlumatlandırılıb, 
onları maraqlandıran suallar cavab-
landırılıb. Təlimdə 26 sahibkar və 
menecer iştirak edib.

22 fevral 2020

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzində 
startaplar və mikro sahibkarlar üçün 
“Biznes planın hazırlanması” möv-

zusunda təlim keçirilib. Dörd gün da-
vam edən təlimdə Quba-Xaçmaz iq-
tisadi rayonunda fəaliyyət göstərən 
30-a yaxın startap və mikro sahibkar 
iştirak edib. Təlimdə iştirakçılara biz-
nes planın hazırlanması, nağd pul 
axını, bazar araşdırması, marketinq, 
satış, alış və tədarük, gəlir və xərclər 

planının müəyyən edilməsi, biznesin 
hüquqi formaları və s. barədə ət-
raflı məlumat verilib, təlimçi tərəfin-
dən KOB-ları maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb. Həmçinin KOB-lar 
təlim çərçivəsində əldə etdikləri bi-
likləri praktiki tətbiq edərək biznes 
ideyalarının reallaşması istiqamətin-
də ilk addımlarını atıblar.

11 mart 2020

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayo-
nunda fəaliyyət göstərən KOB-ların 
rəqəmsal marketinqdən istifadə et-
məklə potensial müştəriləri cəlb et-
məsi, məhsul və ya xidmətləri daha 
geniş auditoriyaya təqdim etməsi 
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üçün Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzin-
də sosial media marketinq (SMM) 
mövzusunda təlim keçirilib. Təlimdə 
iştirakçılar sosial şəbəkələr və onla-
rın effektiv idarə olunması, biznesin 
inkişafında SMM-dən istifadə barə-
də məlumatlandırılıb.

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkə-
zində həmçinin “Sosial layihələr, 
dövlət proqramları ilə iş” möv-
zusunda təlim keçirilib. İki gün 
davam edən təlimdə iştirakçılar 
layihələrin yazılması və idarə edil-
məsi, layihələr üçün maliyyə mən-
bələrinin araşdırılması, layihələrin 
hesabatlılığı barədə ətraflı məlu-
matlandırılıb, onları maraqlandıran 
suallar cavablandırılıb.

25 aprel 2020

“EY Azərbaycan” tərəfindən 
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq keçi-
rilən “EY ilin iş adamı” müsabiqə-
sinin qalibi elan edilib. KOBİA-nın 
strateji tərəfdaşlığı ilə keçirilən “EY 
İlin iş adamı” müsabiqəsinə BP və 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı spon-
sor dəstəyi göstərib. Müsabiqənin 

qalibini biznes ictimaiyyətinin, döv-
lət şirkətlərinin top-menecerlərinin 
və beynəlxalq maliyyə qurumlarının 
nümayəndələrindən ibarət müstəqil 
münsiflər heyəti seçib. Müsabiqəyə 
kənd təsərrüfatı, mebel, tikinti, də-
mir məmulatları, boru, şüşə istehsalı, 
neft-qaz sənayesi, onlayn biznes və 
s. sahələrdə fəaliyyət göstərən on-
larla kiçik və orta sahibkar müraciət 
edib. Qalib seçim mərhələsindən 

keçən və sahibkarlıqda liderlik key-
fiyyətləri nümayiş etdirən 12 namizəd 
arasından müəyyənləşib. Pandemi-
ya ilə bağlı mükafatlandırma mərasi-
mi 25 aprel 2020-ci il tarixində onlayn 
formatda keçirilib. Müsabiqə işti-
rakçılarının müraciətlərini hərtərəfli 
qiymətləndirdikdən sonra münsiflər 
fərqli kateqoriyalar üzrə nominantları 
elan ediblər. Beləliklə, aqrar sahə-
də dayanıqlı inkişaf kateqoriyasında 
“Geotelmal Aqro” şirkətindən Rasim 
Əliyev, regional inkişaf nominasi-
yasında “Woodpecker” şirkətindən  
Əliyar Əliyev, innovasiyalar kateqo-

riyası üzrə “GoldenPay” şirkətindən 
Fərid İsmayılzadə və sosial təsir no-
minasiyası üzrə “Prometal” şirkə-
tindən Rüfət Əzizov təltif olunublar. 
“HORECA” şirkətinin təsisçisi və rəh-
bəri Rəşxan Qaraşlı isə “EY İlin iş ada-
mı” müsabiqəsinin qalibi elan edilib.

03 iyun 2020

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzin-
də mikro, kiçik və orta sahibkarlar 
üçün “Korporativ hüquq” mövzu-
sunda fərdi məsləhət xidmətləri ke-
çirilib. İki gün davam edən məsləhət 
xidmətlərindən, əsasən, Quba, Xaçmaz 
və Şabran rayonlarından olan KOB-lar 

yararlanıblar. KOB-lara biznes hü- 
ququ, işəgötürmənin hüquqi əsas-
ları, MMC-lərin yaradılması üçün 
elektron müraciət, fərdi sahibkar-
lıqdan MMC-yə keçid və digər 
mövzular üzrə məsləhət xidmətləri 
göstərilib.

Sahibkarların təsərrüfatlarında ke-
çirilən kənd təsərrüfatı (bitkiçilik) üzrə 
məsləhət xidmətləri çərçivəsində isə 
KOB-lar meyvə bağlarında torpağın 
münbitliyi, yüksək məhsuldarlıq üçün 
əkin və suvarma sistemlərinin tətbiqi, 
gübrələrdən istifadə kimi məsələlərlə 
bağlı peşəkar ekspertlərin məsləhət-
lərindən yararlanıblar.
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23 iyun 2020

KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə startap 
layihələrinin yaradıcıları, sahibkar və 
menecerlər üçün “Dəyişikliklərin 
idarə olunması və innovasiyalar” 
mövzusunda onlayn təlim keçirilib. 
“Zoom” proqramı vasitəsilə təşkil 
olunmuş onlayn tədbirdə təlimçi 
Leyla Sultanlı tərəfindən idarəetmə 
prosesindəki dəyişikliklər, bu dəyi-
şikliklərin idarə edilməsi üsulları, in-
novasiyaların tətbiqi, startap və inno-
vasiya ekosistemi ilə bağlı məlumat 
verilib, iştirakçıları maraqlandıran 
suallar cavablandırılıb. Onlayn təd-
birdə turizm, konsaltinq, kənd təsər-
rüfatı, qida və digər sahələrdə fəa-
liyyət göstərən 30-a yaxın startap, 
sahibkar və menecer iştirak edib.

12 avqust 2020

İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, 
KOBİA və Azərbaycanda İxracın və 
İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun 
(AZPROMO) təşkilatçılığı ilə sahibkar-
lıq subyektləri üçün “Malların daxil-
də emal xüsusi gömrük proseduru 
ilə rəqabətqabiliyyətli ixrac imkan-
ları” mövzusunda onlayn təlim keçi-
rilib. 60-dan çox xarici ticarət fəaliy-
yəti iştirakçısı olan KOB subyektinin 
iştirakı ilə keçirilmiş onlayn təlimdə 
İqtisadiyyat Nazirliyinin və Dövlət 
Gömrük Komitəsinin nümayəndələri 
Azərbaycan Respublikasının ticarət 
qanunvericiliyi, malların daxildə emal 
xüsusi gömrük proseduru ilə yerləş-
dirilməsi və müvafiq icazənin veril-
məsi, hüquqların və öhdəliklərin digər 
şəxslərə verilməsi qaydaları, idxal- 
ixrac əməliyyatları zamanı tətbiq olu-
nan vergi və gömrük güzəştləri, bir 
sıra inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən 
təqdim olunan ümumiləşdirilmiş pre-
ferensiyalar sistemi (GSP) haqqında 
məlumat verib, sahibkarları maraq-
landıran sualları cavablandırıb.

axını, bazar araşdırması, marketinq, 
satış, alış və tədarük, gəlir və xərclər 
planının müəyyən edilməsi, biznesin 
hüquqi formaları və s. barədə ət-
raflı məlumat verilib, təlimçi tərəfin-
dən KOB-ları maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb. Həmçinin KOB-lar 
təlim çərçivəsində əldə etdikləri bi-
likləri praktiki tətbiq edərək biznes 
ideyalarının reallaşması istiqamətin-
də ilk addımlarını atıblar.

22-23 sentyabr 2020

Sentyabrın 22-də KOBİA-nın 
dəstəyi ilə koronavirus (COVID-19) 
pandemiyası şəraitində və post-
pandemiya dövründə sahibkarla-
rın motivasiya edilməsi, beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsi və mövcud 
pandemiya dövründə sahibkarların 
qarşılaşdıqları çətinliklərin müzakirə 
edilməsi məqsədilə Sahibkarların 
I beynəlxalq onlayn forumu keçiri-
lib.  “Sahibkarların I beynəlxalq 
onlayn forumu – Bakı 2020” “SA 
Consulting” MMC-nin təşkilatçılığı, 
“Odlar Yurdu” Gənclər İctimai Birliyi, 
“SAT Group”, Sosial Biznes Gənc-
lər mərkəzi, “Networking.az” biznes 
klubu, “Majlis Business Network” və 
“Avrasya Ekonomik İlişkiler Derne-

ği”nin tərəfdaşlığı ilə təşkil olunub. 
Onlayn forum çərçivəsində mövcud 
pandemiya şəraitində fəaliyyətini 
davam etdirən sahibkarlar uğur he-
kayələrini, beynəlxalq spikerlər xarici 
təcrübəni bölüşüblər. Forum çərçi-
vəsində “Böhranın gətirdiyi imkanlar 
və çətinliklər”, “Beynəlxalq təcrübə 
və Azərbaycanda sahibkarlıq” və s. 
mövzularda panel iclaslar da təşkil 
edilib. 

30 sentyabr 2020 

KOBİA-nın təşkilatçılığı və Azər-
baycan Mərkəzi Bankının dəstəyi 
ilə sahibkarlar üçün “Korpora-
tiv idarəetmə və səhmdarların 
hüquqlarının qorunması” möv-
zusunda vebinar keçirilib. Onlayn 
tədbirin təşkilində məqsəd səhm-
darların hüquqlarının qorunması 
və müdafiəsi istiqamətində hüquqi 
baza, səhmdarların hüquqlarının 
müdafiəsinin formaları və digər 
məsələlərdə sahibkarların maarif-
ləndirilməsidir. 20-yə yaxın KOB su-
byektinin iştirakı ilə keçirilmiş vebi-
narda Azərbaycan Mərkəzi Bankının 
nümayəndəsi tərəfindən mövzuya 
dair təqdimat keçirilib, praktiki mə-
lumatlar verilib və sahibkarları ma-
raqlandıran suallar cavablandırılıb.

06 oktyabr 2020

KOBİA-nın təşkilatçılığı və Azər-
baycan Mərkəzi Bankının dəstəyi ilə 
“KOB subyektlərinin maliyyə sa-
vadlılığının artırılması” və “Daşınar 
Əmlakın Yüklülüyünün Dövlət Re-
yestrinin (DƏYDR) sahibkarlıq fəa-
liyyətində rolu” mövzularında vebinar 
keçirilib. Sahibkarların iştirakı ilə təşkil 
olunmuş onlayn tədbirdə DƏYDR-in 
mahiyyəti, təminat predmeti olan da-
şınar əmlaklar, daşınar əmlakı girov  

16 sentyabr 2020

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzində 
startaplar və mikro sahibkarlar üçün 
“Biznes planın hazırlanması” möv-
zusunda təlim keçirilib. Dörd gün da-
vam edən təlimdə Quba-Xaçmaz iq-
tisadi rayonunda fəaliyyət göstərən 
30-a yaxın startap və mikro sahibkar 
iştirak edib. Təlimdə iştirakçılara biz-
nes planın hazırlanması, nağd pul 
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qoyaraq kreditin əldə olunması im-
kanları, müraciət proseduru, infor-
masiya resursunun üstün cəhətləri 
barədə məlumat verilib, sahibkarları 
maraqlandıran suallar cavablandırılıb. 
Eyni zamanda KOB subyektlərinin 
diqqətinə çatdırılıb ki, DƏYDR-dən 
aktiv istifadəni təşviq etmək məqsə-
dilə xidmət haqqının aşağı salınma-
sı istiqamətində mövcud hüquqi- 
normativ bazaya dəyişikliklər edilib.

08 oktyabr 2020

Cəmiyyətin həssas kateqoriya-
sından olanların, o cümlədən əlilliyi 
olan şəxslərin öz bizneslərini qurma-
sı və inkişaf etdirməsi üçün Sumqayıt 
KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən bu 
kateqoriyadan olan sahibkarlar üçün 
“Öz biznesinə başla” mövzusunda 
təlim keçirilib. Pandemiya ilə əlaqə-
dar zəruri qaydalara əməl edilməklə 
təşkil olunmuş tədbirdə təlimçi- 
ekspert Araz Paşayev tərəfindən biz-
nesə başlamaq və mövcud biznesi 
genişləndirmək üçün zəruri addım-
lar, o cümlədən biznes üçün müvafiq 
istiqamətin seçilməsi, marketinq, sa-
tış, tərəfdaşlığın qurulması, mövcud 
maliyyə alətləri, vergi güzəştləri və 
digər istiqamətlər üzrə məlumat veri-
lib, iştirakçıları maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb, mövzu ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

20 oktyabr 2020

Biznes planların düzgün hazır-
lanması, maliyyənin idarə edilməsi 
və hesabatlılığın təmin olunması, 
KOB-ların maliyyə savadlılığının 
artırılması mikro, kiçik və orta sa-
hibkarlıq subyektlərinin maliyyə re-
surslarına çıxışının yaxşılaşdırılması 
baxımından əhəmiyyətlidir. Bakı 
KOB İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılı-
ğı, müxtəlif bankların kredit və satış 
departamentlərinin rəhbərlərinin iş-
tirakı ilə bu istiqamətdə vebinar təş-
kil olunub. Tədbirdə KOB subyekt-
lərinin maliyyə resurslarına çıxışı, 

KOB-lar üçün mövcud maliyyə alət-
ləri, kredit müraciətlərinə dair müa-
sir tələblər, müvafiq sahədə banklar 
və KOB-lar arasında əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə edilib.

22 oktyabr 2020

Sahibkarların maarifləndirilmə-
si, onlara zəruri biliklərin, praktiki 

bacarıqların, beynəlxalq təcrübə-
nin aşılanması məqsədilə Sumqayıt 
KOB İnkişaf Mərkəzində “Biznes 
ideyanın yaradılması və təkmil-
ləşdirilməsi” mövzusunda təlim 
keçirilib. Pandemiya ilə əlaqədar zə-
ruri qaydalara əməl edilməklə təşkil 
olunmuş tədbirdə təlimçi-ekspert 
Orxan Şahbaz tərəfindən KOB-lara 
biznes ideyanın həyata keçirilməsi 
və təkmilləşdirilməsi, biznesin təş-
kili və idarə edilməsi, SWOT təhlilin 
aparılması, bu sahədə beynəlxalq 
təcrübə və s. barədə məlumat veri-
lib. Təlimdə 9 sahibkar və menecer 
iştirak edib.

27 oktyabr 2020

Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzində 
Aran iqtisadi rayonundan olan mikro, 

kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri 
üçün “Biznes ideyası yarat” mövzu-
sunda təlim keçirilib. Təlimçi-ekspert 
tərəfindən müxtəlif interaktiv üsullar-
dan istifadə edilməklə təşkil olunmuş 
tədbirdə KOB-lar təlimə qoyulan sər-
mayədən maksimum gəlir əldə edil-
məsi, kredit ittifaqları və banklar üçün 
nüfuzun artırılması, biznes ideyanın 
formalaşdırılması, bacarıq, təcrübə 
və şəxsi xüsusiyyətlərin qiymətlən-
dirilməsi, biznes ideyanın təhlili və ən 
uyğununun seçilməsi barədə məlu-
matlandırılıblar. 

28 oktyabr 2020

Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzində 
Aran iqtisadi rayonundan olan mikro, 
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri 
üçün “Öz biznesinə başla” mövzu-
sunda təlim keçirilib. Təlimdə iştirak 
etmiş KOB-lar biznes idarəetməsinin 
formalaşdırılması, qərarların qəbu-
lu, fərqli həlli yollarının işlənilməsinə 
dair bacarıqların mənimsənilməsi, 
biznesi yaratmaq üçün ideya seçimi, 
biznes yaratmaq və gəlir əldə etmək, 
gələcək davamlılıq strategiyalarını 
araşdırmaq mövzularında məlumat-
landırılıb. Təlim 9 nəfərdən ibarət 
qrup şəklində təşkil edilib.

30 oktyabr 2020

Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzin-
də KOB-lar və potensial sahibkarlar 
üçün marketinqlə bağlı təlim keçi-
rilib. Pandemiya ilə əlaqədar zəru-
ri qaydalara əməl edilməklə təşkil 
olunmuş tədbirdə təlimçi-ekspert 
Həvva Səfərova tərəfindən KOB-lara 
və potensial sahibkarlara bazar 
araşdırmasının aparılması, bu sahə-
də mövcud dövlət dəstəyi tədbirləri, 
strateji planlaşdırma, biznes kom-
munikasiyası və digər bu kimi mar-
ketinq alətlərinin tətbiqi, bu alətlərin 
şirkətlərin rentabelliyinə təsiri barədə 
ətraflı məlumat verib.
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02 noyabr 2020

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkə-
zi tərəfindən şərab istehsalı ilə 
məşğul olan “Caspian Coast 
Winery and Vineyards” MMC-nin 
əməkdaşları üçün “İstehsal müəs- 
sisələrində qida təhlükəsiz-
liyi sisteminin idarə edilmə-
sində beynəlxalq təcrübə və 
sertifikasiyaya hazırlıq mərhələ-

İnkişaf Mərkəzinin təşkil etdiyi tə-
limdə Sumqayıt şəhərində fəaliy-
yət göstərən KOB-lar və potensial 
sahibkarlar iştirak ediblər. Təlimçi- 
ekspert tərəfindən iştirakçılara 
müasir dövrdə sığortanın önəmi, 
sahibkar tərəfindən işçilərin icba-
ri sığortalanması, biznesin könüllü 
sığortası, tərəflərin hüquqi məsuliy-
yəti və s. barədə məlumat verilib.

10 noyabr 2020 

Son dövrlərdə müdafiə səna-
yesi sahəsinə özəl sektorun artan 
marağı nəzərə alınaraq “Müdafiə 
sənayesinin inkişafında özəl sek-
torun rolu”na dair birinci onlayn 
forum keçirilib. KOBİA-nın təşəb-
büsü, Türkiyənin Müdafiə, Aviasiya 
və Kosmik Sənaye Birliyinin (SAHA 

Bakı KOB İnkişaf Mərkəzin-
də mikro, kiçik və orta sahibkarlar 
üçün “Satış texnikaları” mövzu-
sunda interaktiv təlim keçirilib. İki 
gün davam edən təlimə qatılan 
KOB nümayəndələri satışın mahiy-
yəti, satış və xidmət mədəniyyəti, 
satışın mərhələləri, satış prosesi 
zamanı ünsiyyət bacarıqları, verbal 
və qeyri-verbal ünsiyyət, dinləmə 
və izahetmə bacarıqları, manipul-
yasiya, müştəri növləri, ehtiyacların 
müəyyən edilməsi yolları, satış-
da təqdimat bacarıqları haqqında 
məlumatlar əldə edib, bilik və sə-
riştələrini praktiki tapşırıqlar, bir-
gə müzakirələr, oyunlar vasitəsilə 
daha da inkişaf etdiriblər. Təlimdə 
9 sahibkar və menecer iştirak edib.

07 noyabr 2020

Sahibkarların, xüsusilə də mik-
ro, kiçik və orta biznes subyekt-
lərinin sahibkarlıq fəaliyyətlərini 

si” mövzusunda təlim keçirilib.  
İstehsal müəssisəsində təşkil edil-
miş təlimdə şirkətin əməkdaşlarına 
qida təhlükəsizliyi üzrə qabaqcıl 
idarəetmə sistemləri və iş prosesi-
nin bu tələblərə uyğun olaraq qurul-
ması, audit fəaliyyəti, qida təhlükə-
sizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən 
beynəlxalq sertifikatlaşdırma qu-
rumlarının reyestrində şəxsi anketin 
yaradılması və s. barədə məlumat 
verilib, onları maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb. Tədbir çərçivəsin-
də həmçinin müəssisənin ümumi 
istehsal sahəsinin ISO 9001:2015 
tələblərinə uyğunluğuna baxış ke-
çirilib.

3-4 noyabr 2020

sığortalaması vacibdir. Sığortanın 
biznes üçün əhəmiyyəti ilə bağlı 
KOBİA tərəfindən KOB-lar ara-
sında mütəmadi olaraq maariflən-
dirmə işləri aparılır, təlimlər təşkil 
olunur, məsləhət xidmətləri göstə-
rilir. Bu istiqamətdə Sumqayıt KOB 

İstanbul) və Müdafiə və Aviasiya 
Sənayesi İstehsalçıları Təşkilatının 
(SaSaD) dəstəyi, Azərbaycan Res-
publikası Müdafiə Sənayesi Nazir-
liyinin və aidiyyəti dövlət qurumla-
rının, özəl sektor nümayəndələrinin 
iştirakı ilə təşkil olunmuş tədbirin 
məqsədi müdafiə sənayesi sahə-
sində özəl sektorun iştirakına, bu 
istiqamətdə Azərbaycan və Türkiyə 
şirkətləri arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə dair fikir mü-
badiləsi aparmaqdan ibarət olub. 
Onlayn forumda Azərbaycanın 
müdafiə sənayesinin uğurlarına, 
bu sektorda özəl şirkətlərin iştira-
kına və Türkiyə təcrübəsinə dair 
çıxışlar edilib, müzakirələr aparılıb, 
Azərbaycan və Türkiyə şirkətləri 
tərəfindən fəaliyyətlərinə dair təq-
dimatlar keçirilib.
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17 noyabr 2020

KOB İnkişaf mərkəzləri tərə-
findən sahibkarların təsərrüfatla-
rında və istehsal müəssisələrində 
də praktik təlimlər keçirilir, yerin-
də məsləhət xidmətləri göstərilir. 
Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzi tərə-
findən Xaçmaz və Qusar rayonla-
rında qida müəssisələrinin qurul-
ması məqsədilə istehsal planının 
hazırlanması üçün məsləhət xid-
məti təşkil olunub. Belə ki, Xaçmaz 
KOBİM-in mütəxəssisləri tərəfin-
dən Xaçmaz və Qusar rayonlarında 
quru balıq istehsalı və ekoloji təmiz 
kənd təsərrüfatı məhsullarının is-
tehsalı müəssisələrinin normativ-
lərə və müasir standartlara uyğun 
şəkildə qurulması üçün sahibkarlıq 
subyektlərinə zəruri məsləhətlər 
verilib, istehsalın yeni texnologi-
yalara uyğun təşkilinin məhsulların 
kəmiyyət və keyfiyyətinə təsiri sahib- 
karların diqqətinə çatdırılıb.

22-26 noyabr 2020

Bakı KOB İnkişaf Mərkəzində 
sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq 
istəyənlər üçün “Öz biznesinə 
başla” mövzusunda onlayn təlim 
təşkil edilib. Beş gün davam edən 
təlimdə sahibkar olmaq istəyənlər-

lə biznes ideyaları müzakirə edilib, 
bazarın öyrənilməsi və seqmenta-
siyasının biznes ideyanın reallaş-
masındakı əhəmiyyəti iştirakçıların 
diqqətinə çatdırılıb. Elektron mar-
ketinq, təbii sabun istehsalı, dər-
zi və şirniyyat sexlərinin, təlim və 
hüquq-konsultasiya şirkətlərinin 
yaradılması, restoran fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq istəyən təlim işti-
rakçıları müvafiq istiqamətlər üzrə 
zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnib, 
bir-biriləri ilə təcrübə mübadiləsi 
ediblər. 

26 noyabr 2020 

Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkə-
zində KOB-lara “Vergi və vergi 
güzəştləri” mövzusunda növbə-
ti təlim keçirilib. Təlimçi-ekspert 
Əfqan Səfərli tərəfindən iştirakçı-
lara Azərbaycan Respublikasının 
vergi qanunvericiliyi, vergi orqa-
nında qeydiyyatdan keçmə üsul-
ları, sahibkarların müvafiq dövlət 
qurumları qarşısında vergi öhdə-
likləri, vergilərin hesablanması və 
ödənilməsi qaydası haqqında mə-
lumat verilib, onlayn qeydiyyat-
dan keçmə və bu sahədə mövcud 
olan elektron xidmətlərdən istifadə 
qaydaları əyani surətdə nümayiş 
etdirilib, sahibkarları maraqlandı-
ran suallar cavablandırılıb. Təlim-
də 9 sahibkar və menecer iştirak 
edib.

27 noyabr 2020

Bakı KOB İnkişaf Mərkəzin-
də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məş-
ğul olan və öz biznesini qurmaq 
istəyənlər üçün marketinq möv-
zusunda onlayn təlim təşkil edilib. 
İki gün davam edən təlimdə uğur-
lu sahibkarlıq modeli yaratmaq 
üçün reklamın rolundan, müasir 

dövrdə düzgün marketinq strate-
giyası qurmağın əhəmiyyətindən 
bəhs olunub. İştirakçılar həmçinin 
hədəfyönümlü marketinq, uğurlu 
fəaliyyət zamanı marketinqin rolu, 
satış və marketinqin oxşar və fərqli 
cəhətləri üzərində interaktiv müza-
kirələr aparıb, təcrübə mübadiləsi 
həyata keçiriblər.

27 noyabr 2020

Yevlax KOB İnkişaf Mərkə-
zi tərəfindən mikro, kiçik və orta 
sahibkarlar və biznesə başlamaq 
istəyənlər, həmçinin vergi və mü-
hasibatlıq sahəsində yeni biliklər 
əldə etmək istəyənlər üçün “Biz-
nesin hüquqi və vergi aspektləri” 
mövzusunda vebinar təşkil olunub. 
Tədbirdə Aran iqtisadi rayonu üzrə 
280-ə yaxın mikro, kiçik və orta biz-
nes subyekti iştirak edib. Vebinar 
iştirakçıları biznesin vergi və hüquqi 
aspektləri, onlayn şəkildə şirkətin 
yaradılması, gəlirlərin və xərclərin 
idarə olunması, kadr uçotu, hesa-
batların tərtib olunması və göndə-
rilməsi barədə məlumat əldə edib, 
KOB subyektlərini maraqlandıran 
suallar cavablandırılıb. Vebinarı 
uğurla başa vurmuş iştirakçılara 
Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfin-
dən sertifikatlar verilib.
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30 noyabr 2020 

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkə-
zinin təşkilatçılığı, Dövlət Turizm 
Agentliyi Quba Destinasiya Me-
necmenti Təşkilatının dəstəyi ilə 
“Mədəni turizmdə klasterləş-
mənin səmərəliliyi” mövzusunda 
keçirilmiş onlayn təlimdə sahib-
karlar mədəni turizm, turizm sahə-
sində klasterləşmə, “KOB klaster” 

haqqında interaktiv müzakirələr 
aparıblar. 

15-17 dekabr 2020 

Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzi 
tərəfindən mikro, kiçik və orta sa-
hibkarlar, həmçinin biznesə başla-
maq istəyənlər üçün “Sosial media 
marketinq” mövzusunda onlayn 
təlim keçirilib. İki gün davam edən 
təlimdə sosial media resursları ilə 
şirkət məhsullarının təqdim edil-
məsi, əsas sosial platformalar və 
onların auditoriyası, reklam büdcə-
si, müştərilərlə ünsiyyət bacarıqları, 
monitorinq və potensial müştərilərin 
cəlb edilməsi üsulları haqqında mə-
lumat verilib, iştirakçıları maraqlan-
dıran suallar cavablandırılıb. Təlim 
sual-cavab sessiyası ilə davam et-
dirilib və faydalı müzakirələr aparı-
lıb.

16-21 dekabr 2020

Sahibkarlıq fəaliyyətinə başla-
maq və ya mövcud biznesi inki-
şaf etdirmək üçün investisiyanın 
rolu danılmazdır. Quracağınız və 
ya mövcud biznesinizə investor 
cəlb etmək, investisiya qoyuluşu-
nu qanunvericilik ilə tənzimləmək, 
investisiyanı təşviq etmək yollarını 
müzakirə etmək üçün Bakı KO-
BİM növbəti onlayn təlim təşkil 
edib. Müxtəlif sektorlarda fəaliyyət 
göstərən sahibkarların iştirakı ilə 
keçirilmiş təlimdə investisiya anla-
yışı, investisiya fəaliyyəti və inves-
tisiyaların qorunmasını tənzimləyən 
qanunvericilik aktları və digər ak-
tual suallar üzərində interaktiv mü-
zakirələr aparılıb. Sahibkarları ma-
raqlandıran suallar peşəkar ekspert 
tərəfindən cavablandırılıb və onlara 
bu sahədə qarşılaşdıqları çətinlik-
lərlə bağlı tövsiyələr verilib.

4 dekabr 2020

Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkə-
zi tərəfindən mikro, kiçik və orta 
sahibkarlar, həmçinin biznesə 
başlamaq istəyənlər üçün “Ef-
fektiv işgüzar ünsiyyət baca-
rıqları” mövzusunda onlayn təlim 
keçirilib.

Pandemiya ilə əlaqədar onlayn 
təşkil olunmuş tədbirdə təlimçi- 
ekspert Orxan Şahbaz tərəfindən 
KOB-lara peşəkar biznes mü-
hitində ünsiyyət, emosional və-
ziyyətin idarəolunması, davranış 
tipləri, bacarıq, təcrübə və şəxsi 
xüsusiyyətlərin inkişaf etdirilməsi 
və digər mövzular barədə məlu-
mat verilib. Təlim sual-cavab ses-
siyası ilə davam etdirilib və faydalı 
müzakirələr aparılıb.

8-11 dekabr 2020

Bakı KOB İnkişaf Mərkəzi tərə-
findən “Nağd pulun hərəkəti və 
kredit” mövzusunda təlim ke-
çirilib. Təlim zamanı sahibkarlıq 
fəaliyyətində nağd pul axınlarına 
nəzarət etmək, pul hərəkətlərinin 
proqnozlaşdırılması, sahibkarın 
kredit ehtiyaclarının qiymətlən-
dirilməsi müzakirə edilib. KOB 
rəhbərləri, maliyyə menecerləri və 
baş mühasiblərinin iştirakı ilə təş-
kil edilmiş təlimdə praktiki tapşı-
rıqlar, interaktiv müzakirələr apa-
rılıb. Təlim iştirakçıları həmçinin 
nağd pulun hərəkətinin mahiyyə-
ti, proqnozlaşdırılması və kredit 
ehtiyyacının qiymətləndirilməsi 

anlayışı, Vergi Məcəlləsində “KOB 
klaster”lər üçün nəzərdə tutulan 
vergi güzəştləri barədə məlumat-
landırılıb. Quba-Xaçmaz iqtisadi 
rayonunda turizm sahəsində fəa-
liyyət göstərən 20-yə yaxın KOB 
subyektinin qatıldığı təlimdə tə-
limçi Heybət Vəliyev mədəni turiz-
min mahiyyəti və Quba-Xaçmaz 
iqtisadi rayonunda mədəni tu-
rizmin potensialı haqqında geniş 
təqdimat edib və post-pandemiya 
dövründə turizmin bu növünün 
inkişaf perspektivləri barədə 
müzakirələr aparılıb. Təlimçi Elçin 
Rəşidov isə tədbir iştirakçılarına 
turizm sahəsində klasterlərin ya-
radılması, klasterlərlə bağlı qa-
nunvericilikdəki yeniliklər, mədəni 
turizmdə klasterləşmənin səmərə-
liliyinin yüksəldilməsi barədə mə-
lumat verib, sahibkarların müvafiq 
sahədə təklifləri dinlənilib, onları 
maraqlandıran suallar cavablan-
dırılıb. 
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16 dekabr 2020

KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə 
“Azərbaycanda KOB klaster” 
mövzusunda onlayn görüş təşkil 
olunub. Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təş-
kilatları Milli Konfederasiyasının, 
müxtəlif biznes assosiasiyalarının 
və xarici ekspertlərin iştirakı ilə 
keçirilmiş onlayn görüşdə sahibkar-
lar “KOB klaster” anlayışı, klaster-
ləşmənin üstünlükləri və Vergi Mə-
cəlləsində “KOB klaster”lər üçün 
nəzərdə tutulan vergi güzəştləri 
barədə məlumatlandırılıb, KOB-lar 
arasında klasterlərin yaradılması-
nın təşviqi, klasterləşmə sahəsində 
əməkdaşlıq, müxtəlif sektorlarda, 
xüsusilə ölkəmiz üçün ənənəvi və 
prioritet olan kənd təsərrüfatı, nəq-
liyyat, tikinti, turizm və s. sahələrdə 
klaster şirkətlərin yaradılması mü-
zakirə edilib. 40-dan çox iştirakçı-
nın qatıldığı tədbirdə klasterləşmə 
ilə bağlı sahibkarları maraqlandıran 
suallar cavablandırılıb.

18-28 dekabr 2020

Sahibkarlıq fəaliyyətinə başla-
maq niyyəti olub, özünü biznes-
men kimi görən, lakin işə nədən və 
necə başlamağı bilməyən, yenicə 
qurduğu biznesdə uğur qazanma-
ğın yollarını axtaran, kreativ ideya 
sahibi olub, ideyanı reallaşdırmaq 
üçün atacağı addımları dəqiq bil-
məyən sahibkarlar onlayn platfor-
mada bir araya toplaşıb.

15 nəfər iştirakçının interaktiv 
müzakirəsi ilə təşkil edilmiş tə-
limdə sahibkarlıq fəaliyyətinə 
başlamaq üçün ilk addımlar 
barədə məlumat verildi. Müxtəlif 
fəaliyyət sahələri üzrə fərqli biz-
nes ideya sahibi olan gənclər öz 
bizneslərini necə yaratmalı, biznes 

planları necə yazmalı, sahibkar 
kimi fəaliyyətlərini necə qiymət-
ləndirməli, gözlənilən nəticəyə 
çatmaq üçün nələri etməli və bu 
kimi digər aktual suallar üzərin-
də interaktiv müzakirələr aparı-
lıb. Təlimdə aktiv iştirak etmiş və 
sertifikat almış bir sıra iştirakçılar 
daha sonra biznes ideyalarını real- 
laşdırmaq üçün Bakı KOBİM-in 
məsləhətçiləri ilə birgə biznes plan 
üzərində işləməyə başlayıblar. 

22 dekabr 2020

Yevlax KOB İnkişaf Mərkə-
zi tərəfindən mikro, kiçik və orta 
sahibkarlar və biznesə başlamaq 
istəyənlər üçün  “Menecment və 
komandanın qurulması” möv-
zusunda növbəti vebinar təşkil 
olunub. Vebinarda Aran iqtisadi 
rayonlarından 25-ə yaxın mikro, 
kiçik və orta biznes subyektləri iş-
tirak edib. Tədbir iştirakçıları me-

necment anlayışı, menecmentin 
(liderliyin) 3 üslubu, menecerlər 
və onların xüsusiyyətləri, liderliyin 
mahiyyəti və fundamental əsasla-
rı, idarəetmə strukturu, komanda-
nın yaranmasının əsas ideyaları, 
komanda növləri və üzvlərin rolu, 
komandanın formalaşma mər-
hələləri, komanda üzvlərinin moti-
vasiya mövzuları barədə məlumat 
əldə ediblər. Vebinarın sonunda 
KOB subyektlərini maraqlandıran 
suallar cavablandırılıb. Vebinarda 
uğurla iştirak edənlərə Yevlax KOB 
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifi-

katlar təqdim edilib. 

23 dekabr 2020

Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi 
tərəfindən mikro, kiçik və orta sa-
hibkarlar üçün  “Zamanın effek-
tiv idarə edilməsi” mövzusunda 
vebinar təşkil olunub. Vebinarda 
Aran iqtisadi rayonlarından 45-ə 
yaxın mikro, kiçik və orta biznes 
subyektləri iştirak edib. Tədbirdə 
iştirakçılar zaman məfhumu, za-
man oğruları, vaxtın idarə olunma-
sı bacarıqları, günlük, həftəlik, ay-
lıq və illik fəaliyyət planlarının tərtib 

edilməsinin əhəmiyyəti, fəaliyyət-
lərin icra zamanına uyğun qruplaş-
dırılması,doğru zaman sərfiyyatı ilə 
uğura nail olmağın mümkünlüyü 
mövzuları barədə məlumat əldə 
ediblər.  Vebinarın sonunda isə 
KOB subyektlərini maraqlandıran 
suallar cavablandırılıb.

24 dekabr 2020

Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi 
tərəfindən sahibkarların maarif-
ləndirilməsi məqsədilə Kürdəmir 
Süd Emalı Zavodunda praktik 
təlim təşkil olunub. “Müasir hey-
vandarlıq kompleksinin qurul-
ması və avtomatlaşdırılması” 
mövzusundakı təlimdə Yevlax, 
Bərdə və Ağcabədi rayonlarında 
heyvandarlıqla məşğul olan 10-a 
yaxın mikro və kiçik biznes sub-
yektləri iştirak ediblər. Təlimdə 
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liyyə hesabatlarının sənədlərlə 
müşayiəti, dövlət orqanlarına he-
sabat verilməsi mövzuları barə-
də məlumat əldə ediblər. Tədbir 
çərçivəsində KOB subyektlərini 
maraqlandıran suallar da cavab-
landırılıb.

26 dekabr 2020

Yevlax KOB İnkişaf Mərkə-
zi tərəfindən mikro, kiçik və orta 
sahibkarlar üçün “Vergi uçotu” 
mövzusunda vebinar təşkil olu-
nub. 25-ə yaxın mikro, kiçik və 
orta biznes subyektlərinin iştirak 
etdiyi tədbirdə iştirakçılar vergi 
uçotu, KOB-ların vergi öhdəliklə-
ri və güzəştləri, azadolmalar və 
COVID-19 pandemiyası ilə bağ-
lı KOB-lar üçün nəzərdə tutulan 
vergi güzəştləri, azadolmalar, 
kompensasiyalar barədə məlu-
mat əldə ediblər. 

24 dekabr 2020

Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkə-
zində gənc sahibkarlara biznes 
planın hazırlanması ilə bağlı fərdi 
məsləhət xidməti göstərilib. Pan-
demiya ilə əlaqədar onlayn təşkil 
olunan fərdi məsləhət xidmətin-
dən Abşeron iqtisadi rayonunda iştirakçılara Kürdəmir Süd Emalı 

Zavodunun və Yevlax KOB İn-
kişaf Mərkəzinin mütəxəssisləri 
tərəfindən müasir süd emalı za-
vodu, müxtəlif interaktiv metod-
lardan istifadə olunmaqla müa-
sir heyvandarlıq komplekslərinin 
avtomatlaşdırılması, heyvanların 
sağlamlığına, qidalanmasına, 
hərəkətliliyinə və südün keyfiyyə-
tinə nəzarəti təmin edən xüsusi 
elektron sistem, heyvanların sağ-
lamlığının qorunması və s. barədə 
məlumat verilib, sahibkarları ma-
raqlandıran suallar cavablandırı-
lıb. Təlim koronavirus (COVID-19) 
infeksiyasının profilaktikasına dair 
metodiki göstərişlərə uyğun ola-
raq,10 nəfərdən ibarət qrup şək-
lində təşkil edilib. 

Kürdəmir Süd Emalı Zavodu 
sahibkarlar üçün praktik təlim-
lərin keçirilməsi istiqamətində 
Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi ilə 
əməkdaşlığını davam etdirməkdə 
maraqlı olduğunu bildirib.

biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan 
gənc KOB-lar və potensial sahib- 
karlar yararlanıb. Yeni biznesə 
başlamaq və ya mövcud bizneslə-
rini genişləndirmək üçün Mərkəzə 
müraciət edən gənc sahibkar-
lar burada keçirilən təlimlərə və 
fərdi məsləhət xidmətlərinə cəlb 
olunublar. Onların ehtiyaclarına 
uyğun olaraq, peşəkar mütəxəs-
sislər tərəfindən yeni biznes pla-
nın hazırlanması istiqamətində 
dəstək göstərilib.

24 dekabr 2020

Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə “KOB-lar üçün 
hesabatlılıq” adlı vebinar təşkil 
olunub. Aran iqtisadi rayonların-
dan 20-yə yaxın mikro, kiçik və 
orta biznes subyektlərinin iştirak 
etdiyi vebinarda iştirakçılar ma-
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06. SƏRGİLƏR

KOBİA-nın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri mikro, 
kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin daxili və xari-
ci bazarlara çıxışına, satışa dəstək göstərməkdir. Bu 
məqsədlə Agentlik KOB-ların müxtəlif sərgi və yar-
markalarda iştirakına dəstək olur. Dəstək çərçivəsində 
sahibkarlar öz məhsul və xidmətlərini geniş auditori-
yaya təqdim etməklə yanaşı, satış imkanlarını geniş-
ləndirir, yeni biznes əlaqələri qururlar. 2020-ci ildə də 
sahibkarların bir sıra ixtisaslaşmış sərgilərdə təmənna-
sız olaraq iştirakı təmin edilib. 
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20-22 fevral 2020

Bakı İdman Sarayında yerli məh-
sulların və xidmətlərin tanıdıl-
ması məqsədilə “Partners and 
Business” sərgisi təşkil olunub. 
KOBİA, Sahibkarlar (İşəgötürən-
lər) Təşkilatları Milli Konfederasi-
yası, “Kapital Bank” və “Marsol” 
MMC-nin birgə təşkilatçılığı ilə 
keçirilən sərgidə sənaye, kənd 
təsərrüfatı, qida, İKT, təhsil, inşa-
at, logistika, tekstil, xidmət və s. 
sahələrdə yerli şirkətlər tərəfin-
dən istehsal olunan məhsullar və 
xidmətlər təqdim olunub. Ümumi-
likdə sərgidə 150-yə yaxın şirkət 
tərəfindən istehsal olunan məh-
sullar və xidmətlər nümayiş olu-
nub. Sərginin təşkilində məqsəd 
Azərbaycan şirkətlərinin daha ge-
niş tanıdılması, bazarlara çıxış im-
kanlarının genişləndirilməsi, yerli 
şirkətlər arasında biznes tərəfdaş-
lığının inkişaf etdirilməsi, yeni 

əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulma-
sıdır. Sərgidə həmçinin KOBİA-nın 
dəstəyi ilə sənaye, xidmət, turizm, 
logistika, inşaat, sənətkarlıq və 
s. sahələrdə 20-yə yaxın kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektinin ödə-
nişsiz olaraq məhsul və xidmət-
lərini təqdim etməsi üçün xüsusi 
stend yaradılıb. Həmçinin sərgi 
çərçivəsində biznesin təşkili və 
proqnozlaşdırılması, sahibkarlıq 
sahəsində qanunvericilik, effektiv 
satış texnikaları, əmək münasi-
bətləri, məşğulluq kimi mövzular-
da təlimlər, biznes inkişaf yazar-
larının kitab təqdimatları keçirilib, 
sahibkarlara məsləhət xidmətləri 
göstərilib.

4 mart 2020

Bakıda KOBİA-nın təşəbbüsü və 
təşkilati dəstəyi ilə Azərbaycan 
Beynəlxalq Françayzinq Foru-

mu - “Caspian Franchise” ke-
çirilib. KOBİA-nın  təşəbbüsü və 
təşkilati dəstəyi ilə keçirilən Fo-
rumun məqsədi kiçik və orta biz-
nes subyektləri üçün yeni fəaliy-
yət sahələrinin genişləndirilməsi, 
ölkəmizdə françayzinqin inkişaf 
imkanlarını müzakirə etmək olub. 
“Biznesin yarandığı yer” devi-
zi ilə keçirilən forum françayzinq 
haqqında ətraflı məlumat almaq, 
uğurlu investisiya fəaliyyəti və 
yeni biznesə başlamaq üçün əl-
verişli imkanlar yaradıb.

Ölkəmizdə franşizaların alqı-satqısı 
sahəsində yeganə işgüzar plat-
forma olan “Caspian Franchise” 
Forumu Konfrans və Sərgi ol-
maqla iki hissədən ibarət olub.  
Forumun Konfrans hissəsində 
Azərbaycanda françayzinqin ən 
aktual problemləri yerli və xarici 
mütəxəssislərin və sahibkarların iş-
tirakı ilə müzakirə edilib. Konfrans 
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3
01 Bakı İdman Sarayında yerli məhsulların və xidmətlərin 

tanıdılması məqsədilə “Partners and Business” sərgisi.  
20-22 fevral 2020-ci il

Azərbaycan Beynəlxalq Françayzinq Forumu –  
“Caspian Franchise” keçirilib. 4 mart 2020-ci il

Azərbaycan məhsulları “Global Village” 
Beynəlxalq Yarmarkasında

02

03

Azərbaycan məhsulları “Global Village” 
Beynəlxalq Yarmarkasında sərgilənir

Heyətinin sədri Orxan Məmmədo-
vun “Global Village” yarmarkası-
nın rəhbər şəxsləri ilə görüşündə 
“Azərbaycan” pavilyonuna ziyarət-
çilər tərəfindən böyük marağın ol-
duğu, növbəti illərdə pavilyonun 
genişləndirilməsi potensialı vurğu-
lanıb. Qeyd edək ki, 1996-cı ildən 
təşkil olunan “Global Village” hazır-
da dünyanın ən böyük beynəlxalq 
yarmarkalarından hesab olunur. 
Hər il oktyabr ayından növbəti ilin 
aprel ayınadək təşkil olunan yar-
markada KOBİA-nın dəstəyi ilə 
Azərbaycan şirkətləri 2019-cu ildən 
təmsil olunur.

çərçivəsində “Françayzinq haqqın- 
da ümumi biliklər“, “Uğurlu fran-
şizanı necə qurmaq olar?”, “Fran-
şizanı necə dəyərləndirməli?”, 
“Françayzinqin hüquqi aspektlə-
ri”, “Françayzinqlə öz biznesinin 
fərqi nədir: françayzinq və şəx-
si biznes” mövzularında panel-
lər təşkil olunub. Forumun Sər-
gi hissəsi isə xarici françayzinq 
şirkətlərinin nümayəndələri ilə 
yerli şirkətlərimizin birbaşa işgü-
zar görüşlərini təşkil etmək və bu 
çərçivədə françayzinq sahəsində 
əməkdaşlığı təşviq etmək imkanı 
yaradıb. Müxtəlif xarici və yerli 
brendlər üzrə franşizləri təqdim 
edən şirkətlərin iştirak etdiyi 
sərgidə uyğun franşiz tapmaq 
üçün konsaltinq xidmətləri də 
göstərilib. Sərgidə yerli şirkətlər 
KOBİA-nın dəstəyi ilə öz məhsul 
və xidmətlərini xüsusi stenddə 
təqdim ediblər.

Ölkədə və xaricdə keçirilən sərgilər və biznes tədbirlər mövcud pandemiya 
ilə əlaqədar 2020-ci ildə ilk dəfə olaraq virtual formada keçirilib. Onlayn 
sərgilər və digər biznes tədbirləri barədə KOB-lar Agentliyin rəsmi www.
smb.gov.az saytı vasitəsilə məlumatlandırılıb. 

KOBİA-nın nümayəndə heyəti Bir-
ləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay 
şəhərinə səfər çərçivəsində hər il 
ənənəvi olaraq keçirilən “Global 
Village” Beynəlxalq Yarmarka-
sında “Azərbaycan” pavilyonu 
ilə tanış olublar. KOBİA və Dubay 
şəhərindəki Azərbaycan Ticarət 
Evinin təşkilatçılığı, ölkəmizin Bir-
ləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Ti-
carət Nümayəndəliyinin dəstəyi 
ilə “Azərbaycan” pavilyonunda 
bir sıra yerli şirkətlərin məhsul-
ları “Made in Azerbaijan” brendi 
ilə nümayiş olunur. Sərgi ilə tanış-
lıq çərçivəsində KOBİA-nın İdarə 
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07. DÖVLƏT-ÖZƏL SEKTOR 
TƏRƏFDAŞLIĞI

İnstitutsional mühit

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 
Nazirliyinin kollegiyasının 2019-cu 
il 16 iyul tarixli 4 nömrəli qərarı ilə  

KOBİA-nın strukturuna daxil olan Dövlət- 
Sahibkar Tərəfdaşlığının İnkişafı Mərkəzi 
(DÖST İnkişafı Mərkəzi) haqqında nümunə-
vi əsasnamə təsdiq edilib. Dövlət-Sahibkar 
Tərəfdaşlığının İnkişafı Mərkəzinin əsas fəa-
liyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

1

2

3

4

5

dövlət-sahibkar tərəfdaşlığı üzrə qa-
nunvericilik bazasının və institutsional 
infrastrukturun inkişaf etdirilməsi ilə 
əlaqədar təkliflərin verilməsi;

dövlət-sahibkar tərəfdaşlığı üzrə proq-
ram və layihələrin hazırlanması, həyata 
keçirilməsi və əlaqələndirilməsi;

dövlət-sahibkar tərəfdaşlığı proqram 
və layihələrində KOB-ların iştirakının 
genişləndirilməsinin təmin edilməsi;

dövlət-sahibkar tərəfdaşlığı üzrə bütün 
maraqlı tərəflərin maarifləndirilməsi və 
potensialının gücləndirilməsi;

dövlət-sahibkar tərəfdaşlığı meyarla-
rına uyğun layihələrin təhlil edilməsi,  
araşdırılması və həmin layihələrin real-
laşdırılması üçün işlərin görülməsi.
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A vropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankının dəstə-
yi ilə həyata keçirilən  

“Dövlət-Özəl Sektor Tərəfdaşlığı 
üzrə qanunvericilik və tənzim-
ləyici çərçivənin hazırlanması” 
layihəsi çərçivəsində ölkə üzrə 
DÖST hüquqi mühitinə dair 
müfəssəl diaqnostik təhlil həyata 
keçirilib. Diaqnostik  təhlilin  nə-
ticələri və mütərəqqi beynəlxalq 
təcrübə nəzərə alınmaqla, la-
yihə ekspertlərinin iştirakı ilə bü-
tün DÖST modellərinin tətbiqini 
özündə ehtiva edən Dövlət-Özəl 
Sektor Tərəfdaşlığı haqqında 
Qanun layihəsi hazırlanıb.

Layihə çərçivəsində DÖST İn-
kişafı Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə 
beynəlxalq ekspertlər cəlb olun-
maqla Dövlət-Özəl Sektor Tərəf-
daşlığı üzrə strateji çərçivə sənə-
di layihəsi hazırlanıb. 24 yanvar 
2020-ci il tarixində KOBİA-nın təş-
kilatçılığı və aidiyyəti dövlət qu-
rumlarının, AYİB-in Bakı ofisinin 
nümayəndələrinin və dövlət-özəl 
sektor tərəfdaşlığı layihələrində 
maraqlı tərəflərin iştirakı ilə sözü-
gedən sənədin təqdimatı keçiri-
lib.

İnstitutsional mühit

Hüquqi və strateji çərçivə

Dövlət-
Özəl Sektor 
Tərəfdaşlığı 
haqqında 
Qanun layihəsi 
hazırlanıb

1 1 3



K içik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin Dövlət-Sahibkar 
Tərəfdaşlığının İnkişafı Mər- 

kəzinin təşkilatçılığı ilə Dövlət- 
Özəl Tərəfdaşlığı üzrə İstan-
bul Kamillik Mərkəzinin dəstə-
yi ilə dövlət-özəl sektor tərəf-
daşlığı (DÖST) ilə bağlı iyulun 
29-da onlayn seminar təşkil 
olunub. Müxtəlif dövlət qurum-
larının nümayəndələrinin iştirakı 
ilə keçirilmiş seminarın məqsə-
di ölkəmizdə dövlət-özəl sektor 
tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi 
və bu modelin tətbiqinin geniş-
ləndirilməsi barədə məlumatlılıq 
səviyyəsinin artırılması, eləcə 
də bu sahədə xarici təcrübənin 
öyrənilməsidir.Tədbirdə Döv-
lət-Özəl Sektor Tərəfdaşlığı üzrə 
İstanbul Kamillik Mərkəzinin 
rəhbəri Eyüp Vural Aydın DÖST 
sahəsində Türkiyə təcrübəsi, bu 
sahədə həyata keçirilən layihələr 
barədə təqdimatla çıxış edib. 
Tədbir çərçivəsində ümumilikdə 
DÖST modelinin mahiyyəti və 
üstünlükləri barədə ətraflı məlu-
mat verilib, iştirakçıların sualları 
cavablandırılıb.

Mayın 27-də İqtisadi Əmək-
daşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərə-
findən Şərq Tərəfdaşlığı ölkələ-
rinin nümayəndələrinin iştirakı 
ilə “Bərpanın dəstəklənməsi və 

dayanıqlığının artırılması” möv-
zusunda Avrasiya vebinarı təş-
kil olunub. Dövlət-özəl sektor 
mexanizmi barədə məsələlərin 
də müzakirə olunduğu tədbirdə 
KOBİA-nın DÖST İnkişafı Mərkə-
zinin əməkdaşı da iştirak edib.  

KOBİA-nın DÖST İnkişafı Mər- 
kəzinin əməkdaşları Avropa İtti-
faqının dəstəyi ilə həyata keçi-
rilən “Dövlət-Özəl Sektor Tərəf-
daşlığı təşəbbüsləri vasitəsilə 
təhsildə davamlı və müxtəlif 
maliyyə mənbələrinin yaradılma-
sında Təhsil Nazirliyinə dəstək” 
layihəsi çərçivəsində 22-23 iyul 
tarixlərində təşkil edilmiş «DÖST 
sahəsində bacarıqların artırılma-
sı seminarı»nda iştirak ediblər.    

7-16 oktyabr tarixlərində Qara 
Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının 
və Rusiya Federasiyasının Milli 
DÖST Mərkəzinin birgə təşkilat-
çılığı ilə DÖST sahəsində onlayn 
təlimlər təşkil edilib. Beş semi-
nardan ibarət sessiyalar çər-
çivəsində DÖST üzrə müxtəlif 
sahələrdə aparıcı mütəxəssislər 
tərəfindən təqdimatlar edilib. 
KOBİA-nın DÖST İnkişafı Mərkə-
zi təlimlərdə fəal şəkildə təmsil 
olunub və aparılmış müzakirələr-
də aktiv iştirak edib.

DÖST sahəsində potensialın 
gücləndirilməsi

1 1 4



DÖST mühitinin inkişaf etdiril-
məsi məqsədilə beynəlxalq 
dəstək mexanizmlərindən 

istifadə istiqamətində müvafiq təd-
birlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə 
Asiya İnkişaf Bankının Asiya və 
Sakit Okean Regionunda Layihələ-
rin Hazırlanması Mexanizminə (Asia 
Pacific Project Preparation Facility)  
rəsmi müraciət edilib və “Poten-
sialın gücləndirilməsi üzrə yardım: 
Azərbaycanda Dövlət-Sahibkar 
Tərəfdaşlığının İnkişafı Mərkəzi və 
Layihələrin İnkişafı Mexanizminin 
dəstəklənməsi” üzrə qrant maliy-
yələşməsi vasitəsilə texniki yardım 
layihəsi barədə razılıq əldə edilib. 
Hazırda layihənin həyata keçirilməsi 
üçün müvafiq daxili prosedurlar hə-
yata keçirilir. Sözügedən layihə çər-
çivəsində potensial DÖST layihələri 
silsiləsinin müəyyən edilməsi, aidiy-
yəti maraqlı tərəflərin DÖST sahə-
sində potensialının gücləndirilməsi, 
müvafiq sertifikasiya proqramların-
da iştirakının dəstəklənməsi, DÖST 
layihələrinin təşviqi və məlumat-
landırma və informasiya bazasının 

yaradılması üçün elektron resursun 
yaradılması və s. istiqamətlərdə tex-
niki dəstəyin göstərilməsi nəzərdə 
tutulur.

Dayanıqlı İnfrastruktur Fondu ilə 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və 
mövcud dəstək mexanizmlərindən 
və alətlərdən faydalanmaq məqsə-
dilə müvafiq işlər görülüb, Fondun 
Proqram menecerinin ölkəmizə 
səfəri təşkil edilib. Səfər zamanı 
həyata keçirilən və potensial DÖST 
layihələrinin inkişaf perspektivlə-
ri barədə fikir mübadiləsi aparılıb 
və müvafiq sahədə geniş istifa-
də edilən SOURCE platformasının 
Azərbaycanda tətbiqi imkanları mü-
zakirə edilib. Sözügedən platforma 
dünyanın 50-dən çox ölkəsində 
uğurla tətbiq edilir və DÖST la-
yihələrinin effektiv planlaşdırılması, 
aidiyyəti qurumlar ilə əlaqələndiril-
məsi, proseslərin statusunun izlənil-
məsi və nəzarət edilməsi, xüsusilə 
də potensial beynəlxalq investor-
ların cəlb edilməsi baxımından uni-
kal mexanizm təklif edir. SOURCE 
platformasının Azərbaycanda DÖST 

Beynəlxalq əməkdaşlıq və  
texniki dəstək

layihələrinin hazırlanması prosesinə 
və müvafiq İT resurslarına inteqrasi-
ya edilməsi istiqamətində Dayanıqlı 
İnfrastruktur Fondu ilə əməkdaşlıq 
üzrə ilkin razılıq əldə olunub.

KOBİA rəhbərliyinin 5-11 mart 
2020-ci il tarixlərində Böyük Bri-
taniya və Şimali İrlandiya Birləş-
miş Krallığına səfəri çərçivəsində 
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankının Davamlı İnfrastruktur Si-
yasəti Bölməsi, İnfrastruktur La-
yihələrin Hazırlanması Bürosu və 
İnfrastruktur Fondlarının rəhbər 
və səlahiyyətli şəxsləri ilə görüşlər 
keçirilib. Görüşlər zamanı AYİB-in 
dəstəyi ilə DÖST üzrə həyata ke-
çirilən layihənin cari statusu və 
növbəti addımlar üzrə müzakirələr 
aparılıb. Həmçinin DÖST sahəsin-
də əməkdaşlıq əlaqələrinin ge-
nişləndirilməsi, yeni imkanlar və 
dəstək mexanizmlərindən istifadə 
barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

2020-ci ildə KOBİA-nın Dövlət- 
Sahibkar Tərəfdaşlığının İnki-
şafı Mərkəzi dövlət-özəl sektor 
tərəfdaşlığı (DÖST) sahəsində ix-
tisaslaşmış təşkilatlardan olan 
Ümumdünya DÖST Qurumları və 
Peşəkarları Assosiasiyasına (WAPPP) 
üzv qəbul edilib. WAPPP dünyanın 
müxtəlif ölkələrindən olan DÖST 
sahəsində fəaliyyət göstərən və 
ya əlaqəli olan təşkilatları və fər-
di mütəxəssisləri birləşdirən bey-
nəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır. 
Assosiasiyanın başlıca məqsədi 
keyfiyyətli DÖST xidmətlərini tə-
min etmək üçün maarifləndirmə 
işləri aparmaq, bu sahədə fəaliyyət 
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göstərən qurumlar arasında insti-
tutsional şəbəkəni yaratmaq, onları 
dəstəkləməkdir. Beynəlxalq asso-
siasiya üzvlərinə müxtəlif təlimlər, 
məsləhət xidmətləri, kommunikasi-
ya, təcrübə və məlumat mübadilə-
si, digər resurslara çıxış imkanları 
təmin edir, texniki yardım və ma-
liyyələşmə mənbələrindən istifadə 
imkanını dəstəkləyir.

Noyabrın 19-da KOBİA-nın 
Dövlət-Sahibkar Tərəfdaşlığının İn-
kişafı Mərkəzi və Dövlət-Özəl Sektor 
Tərəfdaşlığı üzrə İstanbul Kamillik 

Mərkəzi arasında dövlət-özəl sek-
tor tərəfdaşlığının inkişafı sahəsində 
əməkdaşlığa dair Niyyət Protokolu 
imzalanıb. Sənədi KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
və DÖST üzrə İstanbul Kamillik 
Mərkəzi sədri Eyüp Vural imzala-
yıblar. Niyyət Protokolunda DÖST 
sahəsində məlumat və təcrübə mü-
badiləsinin aparılması, təlim və se-
minarların keçirilməsi, DÖST modeli 
vasitəsilə Türkiyədən xarici investi-
siyaların cəlb edilməsinin təşviqi, 
müvafiq layihələrin hazırlanmasına 

dəstəyin göstərilməsi və s. sahələr-
də birgə əməkdaşlıq və tədbirlərin 
təşkili nəzərdə tutulur.

DÖST layihələrinin həyata ke-
çirilməsi sahəsində kompleks həll 
yolları təklif edən və beynəlxalq 
əməkdaşlıq platformasına malik 
Koreyanın Xarici İnfrastruktur və 
Şəhərsalma Korporasiyası (KİND) 
ilə ilkin əlaqələr yaradılıb. Müza-
kirələr zamanı qurumların fəaliyyəti 
ilə bağlı qarşılıqlı məlumat verilib, 
potensial əməkdaşlıq istiqamətləri, 
o cümlədən təcrübə mübadiləsi, 
KİND-ın təcrübəsinin ölkəmizdə 
tətbiqi, Azərbaycanda DÖST sahə-
sində müxtəlif dəstək mexanizmlə-
rinin göstərilməsi və digər  qarşılıqlı 
maraq kəsb edən məsələlər ətra-
fında fikir mübadiləsi aparılıb. KİND 
ilə əməkdaşlığın praktik müstəviyə 
keçirilməsi, təşkilatın resurslarının 
və dəstək mexanizmlərinin Azər-
baycanda DÖST layihələrinin icra-
sına cəlb edilməsi  ilə əlaqədar işlər 
davam etdirilir.

KOBİA nümayəndələri Dövlət- 
Özəl Sektor Tərəfdaşlığı üzrə İs-
tanbul Kamillik Mərkəzinin təşki-
latçılığı və Türkiyənin Xarici İqtisadi 
Əlaqələr Təşkilatının (DEİK) dəstə-
yi ilə 2-5 noyabr tarixlərində təşkil 
edilmiş “5-ci İstanbul Dövlət-Özəl 
Sektor Tərəfdaşlığı Həftəsi - 2020” 
beynəlxalq tədbirində iştirak edib. 
Onlayn formatda “Dövlət-Özəl Sek-
tor Tərəfdaşlığının birlikdə yenidən 
formalaşdırılması” mövzusunda 
təşkil olunmuş tədbirdə 40-dan 
çox ölkənin infrastrukturun inkişafı 
üzrə və DÖST sahəsində fəaliyyət 
göstərən dövlət qurumlarının və 
beynəlxalq təşkilatların nümayən-
dələri, eləcə də müvafiq sektor üzrə 
peşəkar mütəxəssislər, akademik 
dairələrin təmsilçiləri iştirak edib-
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lər. Tədbir çərçivəsində KOBİA-nın 
DÖST İnkişafı Mərkəzi tərəfindən 
ölkə təqdimatı keçirilib, tədbir işti-
rakçılarına ətraflı məlumat verilib. 
Tədbir çərçivəsində KOBİA İdarə 
Heyəti sədrinin müavini Mehman 
Abbas ölkə üzrə təqdimat sessiya-
sında çıxış edərək Azərbaycanda 
aparılmış islahatlar çərçivəsində 
yaradılmış güclü iqtisadi potensial, 
əlverişli biznes və investisiya mü-
hiti, həyata keçirilmiş infrastruktur 
layihələri və DÖST mühitinin inkişafı 
istiqamətində görülən işlər barə-
də ətraflı məlumat verib. Həmçinin 
tədbirdə Ermənistan silahlı qüv-
vələrinin Azərbaycana qarşı hərbi 
təxribatına cavab olaraq ordumu-
zun uğurlu əks-hücum əməliyyatları 
nəticəsində işğaldan azad olunmuş 
rayonlarda dağıdılmış ictimai in-
frastrukturun yenidən qurulması 
üçün DÖST modelindən istifadə-
nin mümkünlüyü diqqətə çatdırı-
lıb. Dörd günlük tədbir çərçivəsin-
də müxtəlif mövzular üzrə aparıcı 
DÖST mütəxəssisləri tərəfindən 
çıxışlar edilib, DÖST sahəsində bey- 
nəlxalq təcrübələr təqdim edilib və 
müzakirələr aparılıb. 

Potensial DÖST layihələrinin müəyyən 
edilməsi və həyata keçirilməsi

Azərbaycan Respublikasının 
sosial-iqtisadi inkişafına 
yönəldilmiş yol xəritələri, 

Milli Strategiya və dövlət proqram-
ları ilə dövlət-özəl sektor tərəfdaş-
lığının inkişafı nəzərdə tutulmuş 
sahələrdə potensial layihələrin 
müəyyən edilməsi məqsədilə ai-
diyyəti dövlət qurumları ilə görüş-
lər keçirilmiş və müzakirələr apa-
rılmışdır. “Tikinti və infrastruktur 
obyektləri ilə əlaqədar investisiya 
layihələrinin xüsusi maliyyələş-
mə əsasında həyata keçirilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunu çərçivəsində ilkin 
pilot layihələr həyata keçirilmək-
dədir. Ötən dövrdə Avropa Yeni-
dənqurma və İnkişaf Bankının və 
İslam İnkişaf Bankının ölkəmizə 

missiyaları çərçivəsində Azərbay-
can Respublikasının İqtisadiyyat, 
Maliyyə, Energetika, Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər, Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar nazirlik-
ləri, Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyi, “Təmiz Şəhər” 
ASC və “Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı” QSC ilə görüşlər 
keçirilərək qarşılıqlı faydalı müza-
kirələr aparılmışdır.

Enerji sektorunda potensial 
DÖST layihələrinin həyata keçiril-
məsi imkanlarının müəyyənləşdi-
rilməsi məqsədilə 31.01.2020-ci il 
tarixində Enerji Məsələlərini Tən-
zimləmə Agentliyinin rəhbərliyi ilə 
görüş keçirilmiş, əməkdaşlıq im-
kanları müzakirə edilmişdir.

Dekabrın 25-də KOBİA-nın 
Dövlət-Sahibkar Tərəfdaş-
lığının İnkişafı Mərkəzinin 

təşkilatçılığı, Enerji Məsələlərini 
Tənzimləmə Agentliyinin (AERA) 
dəstəyi ilə sahibkarlar üçün elekt-
roenergetika sektorunda DÖST 
mexanizminin tətbiqi və KOB-lar 
üçün imkanlar mövzusunda ve-
binar təşkil olunub. 20-dən çox 
sahibkarın qatıldığı tədbirin keçiril-
məsində məqsəd energetika sek-

torunda biznes imkanları barədə 
məlumat vermək, bu sektorda icra 
olunan layihələrdə sahibkarların 
fəal iştirakını, eyni zamanda enerji 
istehsalı sahəsində DÖST mexa-
nizminin tətbiqi ilə özəl investisi-
yaların cəlb edilməsini, KOB sub-
yektlərinin bu tipli layihələrin icrası 
prosesində daha geniş iştirakını 
təşviq etməkdir.
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QADIN SAHİBKARLIĞININ  
İNKİŞAFI

1

08.

22 yanvar 2020

KOBİA-nın dəstəyi ilə Füzuli 
rayonunda məcburi köçkün qa-
dınlar üçün yeni biznes sahələri 
yaradılıb. Yanvarın 22-də Füzuli 
rayonunda çörək, şirniyyat və 
inkubator sexləri, gözəllik salo-
nu, damazlıq keçi və qoyunçu-

luq təsərrüfatlarının istifadəyə 
verilməsi ilə bağlı tədbir keçiri-
lib. Avropa İttifaqı və BMT-nin 
İnkişaf Proqramının birgə maliy-
yələşdirdiyi, “Sosial tərəqqi” İc-
timai Birliyi tərəfindən icra edilən 
və KOBİA-nın dəstək göstərdiyi 
“Qadınlara gender əsaslı iqtisa-
di dəstək” layihəsi çərçivəsində 

KOBİA qadın sahibkarlığının inkişafını təşviq etmək, kiçik və orta sahibkarlar 
arasında qadınların sayının daha da artması üçün müvafiq tədbirlər həyata 
keçirir. Qadınların sahibkarlıq, bu sahədə yeniliklər, dəstək mexanizmləri 
barədə məlumatlandırılması, onların fikir və təkliflərinin öyrənilməsi 
üçün mütəmadi olaraq maarifləndirici tədbirlər, təlim, seminar və dəyirmi 
masalar təşkil olunur. KOBİA yanında İctimai Şurada Azərbaycanda Qadın 
Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası da təmsil olunur. 

Füzuli rayonunda məcburi köçkün qadınlar 
üçün biznes sahələri yaradılıb
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2

01 Füzuli rayonunda məcburi köçkün qadınlar üçün  
biznes sahələri yaradılıb. 22 yanvar 2020-ci il

“Kənd yerlərində sahibkarlığın inkişafına dəstək” 
layihəsi çərçivəsində təlimçilər təlimi. Fevral 2020-ci il

02

icra olunan biznes layihələrin hər 
biri 5000 avro dəyərində ava-
danlıqlarla təchiz edilib. Biznes 
sahələrinin yaradılması üçün əv-
vəlcə qadın icmalara gender və 
biznesin inkişafı mövzularında 
təlimlər keçirilib və beş məhdud 
məsuliyyətli cəmiyyət (MMC) 
təsis edilib. Biznes sahələri bu 
MMC-lər tərəfindən Füzuli ra-
yonunda məcburi köçkünlərin 
məskunlaşdığı 1, 6 və 9 saylı 
Qayıdış, Fin və 3 saylı Zobucuq 
qəsəbələrində yaradılıb.

Fevral, 2020

Avropa İttifaqının “Kənd yer-
lərində sahibkarlığın inkişafına 
dəstək” layihəsi çərçivəsində 
təşkil olunmuş təlimçilər təlimi-
ni uğurla başa vuran KOBİA nü-
mayəndələri ölkə regionlarında 
qadınlar üçün təlimlər keçirib. 
2020-ci ilin fevral ayı ərzində 
Quba, Xaçmaz, Mingəçevir və 
Gəncədə təşkil olunmuş təlimlər-
də sahibkarlıq fəaliyyətinə maraq 
göstərən 130-dan çox qadın işti-
rak edib. “Sahibkarlıq və biznesə 

başlama” mövzusunda keçirilən 
təlimlərdə KOB subyektlərinin 
bilik və bacarıqlarının artırılması 
məqsədilə maarifləndirici materi-
allar da paylanılıb.

“Kənd yerlərində sahibkarlığın inkişafına 
dəstək” layihəsi çərçivəsində təlimçilər təlimi
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04 mart 2020

KOBİA “Regional İnkişaf” İc-
timai Birliyinin 2019-cu il üzrə 
elan etdiyi “Sosial layihələr” 
müsabiqəsinin layihələrindən 
olan “MirvariStore” layihə-
si ilə əməkdaşlığa başlayıb.  
KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə Qəbələ 
və Oğuzda toxuculuq və ti-
kiş bacarığı olan qadınlar üçün 
“MirvariStore” layihəsinin təq-
dimatı keçirilib. Tədbirdə layihə 
barədə məlumat verilib, Qəbələ 
və Oğuz rayonlarında toxucu-
luq və tikiş bacarığı olan və bu 
sahəyə maraq göstərən, müva-
fiq istiqamətdə evində işləmək 
istəyən 25 qadın müəyyənləş-
dirilib, onlarla lazımi material- 
ların verilməsi və sifarişlərin 

ötürülməsi mexanizmi barədə 
müzakirələr aparılıb. Layihə çər-
çivəsində qadınlar toxuculuq və 
tikişlə bağlı müvafiq materiallar 
və avadanlıqlarla təmin oluna-
caq, onların məhsullarının satı-
şına dəstək göstəriləcək.

05 mart 2020

KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə 
Azərbaycanın ictimai-siyasi və 
iqtisadi həyatında fəal rol oyna-
yan və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olan qadınların iştira-
kı ilə “İşgüzar Qadınlar Liqası” 
keçirilib. Tədbirdə iqtisadiyyat na-
zirinin müavini Sevinc Həsənova, 
KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov, Ailə, Qadın 

və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədr müavini Sədaqət 
Qəhrəmanova, Azərbaycan Qadın 
Sahibkarlığının İnkişafı Assosia-
siyasının sədri Səkinə Babayeva, 
millət vəkili Qənirə Paşayeva, sa-
hibkar Rəna Yüzbaşı çıxış edərək 
Azərbaycan qadınlarının bütün 
sahələrdə fəallıq nümayiş etdir-
diklərini, qadınların sahibkarlığın 
və digər sahələrin inkişafında 
rolunu diqqətə çatdırıblar. Təd-
birdə sahibkar qadınlar müxtəlif 
nominasiyalar üzrə mükafatlan-
dırılıb, KOBİA-nın dəstək və xid-
mətlərindən istifadə edərək öz 
biznesini quran və genişləndirən 
qadınlar barədə “Uğur sahibləri” 
filmləri nümayiş olunub.
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4
01 “Sosial layihələr” müsabiqəsinin layihələrindən olan  

“MirvariStore” layihəsi ilə əməkdaşlıq. 04 mart 2020-ci il

“İşgüzar Qadınlar Liqası”. 05 mart  2020-ci il

Qadın sahibkarlara biznes ideyalarını reallaşdır-
maqda dəstək. 11 avqust 2020-ci il

Qadın sahibkarlar üçün master-klaslar.  
28-30 avqust 2020-ci il

02

03

03

11 avqust 2020

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkə-
zinin təlim və məsləhət xidmət-
lərindən yararlanmış, qiymət-
ləndirmə zamanı biznes planları 
uğurlu hesab edilən qadın sahib- 
karlara öz bizneslərini qurmaq 
üçün maliyyə dəstəyi (qrant 
şəklində) göstərilib. Azərbay-
can Mikromaliyyə Assosiasiyası 
(AMFA) tərəfindən Avropa İtti-
faqının maliyyələşdirdiyi “Azər-
baycan regionlarında dayanıqlı 
mikro sahibkarlığın inkişafının 
sürətləndirilməsi” layihəsi çərçi-
vəsində verilən sub-qrant vəsaiti 
hesabına Quba-Xaçmaz iqtisadi 
rayonunda fəaliyyət göstərən 
qadınlar əl işlərinin satışı, gözəl-
lik salonu, peşəyönümlü əl işləri 

master-klaslar təşkil olunub. Üç 
gün davam edən master-klaslarda 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonun-
dan olan 12 sahibkar qadın iştirak 
edib. Təcrübəli ekspert tərəfindən 
keçirilən master-klaslarda iştirak-
çılar nəzəri biliklər əldə etməklə 
yanaşı, qazandıqları bilikləri prak-
tikada da sınaqdan keçiriblər. 
Master-klassı uğurla başa vuran 
qadın sahibkarlara Xaçmaz KOB 
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sertifi-
katlar təqdim edilib.

kursunun açılması sahələrində 
öz bizneslərinə başlayıblar. Xaç-
maz KOB İnkişaf Mərkəzi qadın 
sahibkarlara təlim və məsləhət 
xidmətləri ilə yanaşı, onların 
biznes planlarının hazırlanması 
və maliyyələşdirilməsi üçün mü-
vafiq qurumlara yönləndirilmə-
si sahəsində dəstək göstərib. 
Mərkəz bundan sonra da bu qa-
dın sahibkarların biznesinin inki-
şaf etdirilməsi və fəaliyyətlərinin 
davamlılığının təmin olunması 
üçün təlim və məsləhət xidmət-
lərini davam etdirəcəkdir.

28-30 avqust 2020

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkə-
zi tərəfindən gözəllik salonu iş-
lədən sahibkar qadınlar üçün 
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06-09 sentyabr 2020

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkə-
zində qadın sahibkarlar üçün növ-
bəti təlim “Biznes planın hazırlan-
ması” mövzusuna həsr olunub. 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 
fəaliyyət göstərən qadın sahibkar-
ların qatıldığı təlimdə biznes planın 
hazırlanması, nağd pul axını, ba-
zar araşdırması, marketinq, satış, 
alış və tədarük, gəlir və xərclər 
planının müəyyən edilməsi, biz-
nesin hüquqi formaları və s. barə-
də ətraflı məlumat verilib, təlimçi 
tərəfindən qadın KOB-ları maraq-
landıran suallar cavablandırılıb. 
Həmçinin qadın sahibkarlar təlim 
çərçivəsində əldə etdikləri bilikləri 
praktiki tətbiq edərək biznes ide-
yalarının reallaşması istiqamətində 
ilk addımlarını atıblar. Təlimdə 8 
sahibkar və menecer iştirak edib.

10 oktyabr 2020

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkə-
zində qadın sahibkarlar üçün 
“Antikorrupsiya idarəetmə siste-
mi beynəlxalq standartının özəl 
sektorda tətbiqi” ilə bağlı təlim 
keçirilib. Distant formada təş-
kil olunan təlimə Azərbaycanın 
müxtəlif bölgələrindən mikro, ki-
çik və orta sahibkarlıq fəaliyyəti 
ilə məşğul olanlar qatılıb. Peşə-
kar ekspert tərəfindən keçirilən 
təlim zamanı KOB-lar korrupsiya 
anlayışı və formaları, korrupsiya 
ilə mübarizə metodları və onun 
qarşısının alınması, korrupsiya 
hüquqpozmaları haqqında ətraflı 
məlumatlandırılıb, onları maraq-
landıran suallar cavablandırılıb. 
Təlimdə 7 sahibkar qadın iştirak 
edib.

11 oktyabr 2020

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzində 
qadın sahibkarlar üçün “İnsan re-
surslarının idarə edilməsinin effektiv 
üsulları” mövzusunda təlim keçirilib. 
Təlimdə KOB-lar funksional təşki-
latlanma və işçi planlaması, işçilərin 
idarə edilməsində hüquqi münasi-
bətlər, şirkətdə fəaliyyətin idarə edil-
məsinin mahiyyəti, işçilərin əməyinin 
adekvat ödənilməsinin mahiyyəti 
və meyarları, şirkətdə hesabatlılıq 
barədə məlumatlandırılıblar. Təlimin 
sonunda KOB-ları maraqlandıran 
suallar cavablandırılıb. Təlimdə 9 
sahibkar qadın iştirak edib.

21 oktyabr 2020

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzi 
tərəfindən qadın sahibkarlar üçün 
“Gələcəyini planlaşdır” və sosial 
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“Antikorrupsiya idarəetmə sistemi beynəlxalq standartının özəl 
sektorda tətbiqi” ilə bağlı təlim. 10 oktyabr 2020-ci il

“İnsan resurslarının idarə edilməsinin effektiv üsulları” mövzusunda 
təlim. 11 oktyabr 2020-ci il 

Qadın sahibkarlar üçün təlimlər keçirilib. 21 oktyabr 2020-ci il 

“Biznes planın hazırlanması” mövzusunda təlim. 
06-09 sentyabr  2020-ci il 

03

04

media marketinq (SMM) mövzula-
rında təlimlər keçirilib. Pandemiya 
ilə əlaqədar müvafiq qaydalara 
əməl olunmaqla təşkil edilmiş tə-
limlərdə 10 nəfərədək qruplar şək-
lində ümumilikdə 50-yə yaxın qa-
dın sahibkar iştirak edib. Xaçmaz 
KOB İnkişaf Mərkəzi və Azərbay-
can Mikromaliyyə Assosiasiyası-
nın (AMFA) birgə əməkdaşlığı çər-
çivəsində Quba-Xaçmaz iqtisadi 
rayonunda fəaliyyət göstərən qa-
dın sahibkarlar üçün təşkil edilmiş 
“Gələcəyini planlaşdır” mövzusun-
da maliyyə savadlılığı üzrə təlimdə 
qadın sahibkarlar maliyyə vəsai- 
tinin hərəkəti, gəlir və xərclərin 
təhlili, maliyyə planlaşdırmasının 
faydası, yığım metodları və baca-
rıqları, qənaət vərdişləri, fövqəladə 
hadisələr üçün xərclər və ehtiyat 
fondu, kredit üzrə xərclər barə-
də ətraflı məlumatlandırılıb. SMM 

mövzusunda keçirilmiş təlimdə isə 
sosial mediada biznes fəaliyyətini 
inkişaf etdirmək istəyən qadın sa-
hibkarlar iştirak ediblər. Təlimdə 
qadın sahibkarlar SMM vasitəsilə 
istehsal etdikləri məhsul və xid-
mətləri daha geniş auditoriyaya 
təqdim etmək üçün müvafiq bilik 
və bacarıqlara yiyələniblər. 

06 noyabr 2020

Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzi 
tərəfindən “Qadın biznes inkuba-
torlarının yaradılmasının təşviqi” 
mövzusunda vebinar təşkil olunub. 
Onlayn formatda keçirilmiş vebi-
narda Bakı, Sumqayıt, Xaçmaz, 
Quba, Qusar, İsmayıllı, Qəbələ və 
digər şəhər və rayonlardan 30-a 
yaxın qadın sahibkar iştirak edib. 
Tədbirdə KOB inkişaf mərkəzlərinin 

(KOBİM) nümayəndələri, Azərbay-
can Sahibkarlar Konfederasiyasının 
və Azərbaycan Mikromaliyyə Asso-
siasiyasının ekspertləri tərəfindən 
ölkəmizdə qadın sahibkarlığının 
inkişafı məqsədilə həyata keçirilən 
tədbirlər və proqramlar, qadın sahib- 
karlara dəstək məqsədilə biznes 
inkubatorların yaradılmasının əhə-
miyyəti barədə məlumat verilib, qa-
dın biznes inkubatorlarının yaradıl-
masının təşviqinə dair müzakirələr 
aparılıb. Vebinarda həmçinin Bakı, 
Sumqayıt, Yevlax və Xaçmaz KOB 
inkişaf mərkəzlərinin fəaliyyəti, bu 
mərkəzlərdə qadın sahibkarların 
bilik və bacarıqlarının artırılması 
istiqamətində göstərilən xidmətlər, 
eləcə də KOBİM-lərin əhatə etdiyi 
regionlarda iqtisadi təşəbbüskarlı-
ğın reallaşdırılmasında qadın sahib- 
karların rolu iştirakçıların diqqətinə 
çatdırılıb.
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25 noyabr 2020 

“Qlobal sahibkarlıq həftəsi” 
çərçivəsində “Azərbaycanda Qa-
dın Sahibkarlığının İnkişafı Asso-
siasiyası” İctimai Birliyinin təşkilat-
çılığı, müvafiq dövlət qurumlarının 
və diplomatik korpusun nümayən-
dələrinin, bir sıra ölkələrdən olan 
qadın sahibkarların iştirakı ilə 
“Üfüqdə yeni fürsətlər: qadın sa-
hibkarlara yaşıl işıq” mövzusunda 
3-cü Forum keçirilib.

Onlayn tədbirdəki çıxışında 
KOBİA İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov qeyd edib ki, hazırda 
qlobal səviyyədə və ölkəmizdə qa-
dın sahibkarlığının iqtisadiyyatda 
rolu artmaqdadır və qadınlar kiçik 
biznes yaratmağa, özünüməşğul-
luğa daha çox maraq göstərirlər. 
KOBİA-nın fəaliyyətində qadın sahi-
bkarlığının inkişafı hər zaman prio-
ritet istiqamətlərdən olub. Agentlik 
tərəfindən qadın sahibkarlığının 
inkişafının təşviq edilməsi, kiçik 
və orta sahibkarlar arasında qa-
dınların sayının daha da artırılması 

və bu məqsədlə müvafiq dəstək 
mexanizmlərinin yaradılması is-
tiqamətində zəruri tədbirlər həyata 
keçirilir. Qadın sahibkarlığının inki-
şafı tədbirləri onlarla sıx əməkdaş-
lıq şəraitində, bu məqsədlə yara-
dılmış dövlət-sahibkar əməkdaşlığı 
platformaları əsasında reallaşdırılır. 
Bu baxımdan KOBİA yanında fəa-
liyyət göstərən İctimai Şuranın im-
kanlarından geniş istifadə edilir, şu-
rada Qadın Sahibkarlığının İnkişafı 
Assosiasiyası da aktiv təmsil olu-
nur. KOBİA tərəfindən qadınların 
sahibkarlıq, bu sahədə yeniliklər, 
dəstək mexanizmləri barədə mə-
lumatlandırılması, onların fikir və 
təkliflərinin öyrənilməsi üçün mütə-
madi olaraq təşkil etdiyi maarif- 
ləndirici tədbirlərdə iştirakçıların 
30%-ni qadın sahibkarlar təşkil 
edib. Agentliyin struktur bölmələri 
olan və sahibkarların bilik və baca-
rıqlarının artırılmasına xidmət edən 
KOB İnkişaf mərkəzləri vasitəsilə 
qadınların biznesə və özünüməş-
ğulluğa cəlb edilməsi istiqamətin-
də müxtəlif tədbirlər görülməkdə-
dir və artıq bir sıra uğurlu nəticələr 

KOBİA qadın sahibkarlığına dair  
onlayn forumda iştirak edib

də mövcuddur. Orxan Məmmədov 
qeyd edib ki, qadın sahibkarlığının 
inkişafı məqsədilə layihə və proq-
ramlar hazırlanan zaman, xüsusilə 
kənd yerlərində qadınların məşğul-
luğu məsələsi diqqət mərkəzində 
saxlanılır. 

Forumda çıxış edən Ailə, Qa-
dın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri Bahar 
Muradova, Sahibkarlar (İşəgö-
türənlər) Təşkilatları Milli Konfe-
derasiyasının prezidenti Məmməd 
Musayev, “Azərbaycanda Qadın 
Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasi-
yası” İctimai Birliyinin sədri Səkinə 
Babayeva və qadın sahibkarlar 
çıxışlarında ölkəmizdə qadın sahi-
bkarlığı və bu sahədə görülən işlər, 
dünyada qadın sahibkarlığının inki-
şafı və əməkdaşlıq imkanları barə-
də məlumat verib, müxtəlif təkliflər 
səsləndiriblər. Onlayn tədbir çərçi-
vəsində həmçinin Azərbaycanda 
qadın sahibkarlığına dair film nü-
mayiş olunub və panel müzakirələr 
aparılıb.
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21 dekabr 2020

KOBİA və Azərbaycana Bir-
gə Yardım Təşkilatı (United Aid 
for Azerbaijan – UAFA) arasın-
da ölkədə qadın sahibkarlığının 
inkişafına dəstək istiqamətində 
əməkdaşlığa dair Niyyət Protoko-
lu imzalanıb. Sənədi KOBİA İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov və UAFA-nın rəhbəri xanım 
Qven Börçell imzalayıblar. Niyyət 
Protokoluna uyğun olaraq, re-
gionlarda qadın sahibkarlığının 

inkişafı və məşğulluğunun ge-
nişləndirilməsinə, onların biznes 
bacarıqlarının gücləndirilməsi və 
maarifləndirilməsinə, özəl sek-
torda inklüziv və keyfiyyətli mək-
təbəqədər tədris proqramlarının 
təşkilinə, eləcə də UAFA-nın 
“Məktəbim” proqramına dəstək 
göstərilməsi, dövlət və özəl sek-
tor arasında praktiki əlaqələrin 
genişləndirilməsi və bu sahədə 
innovativ təşəbbüslərin dəstək-
lənməsi istiqamətlərində birgə 
tədbir və layihələrin həyata keçi-
rilməsi nəzərdə tutulur.

Regionlarda qadın sahibkarlığının inkişafının 
dəstəklənməsi üçün KOBİA və UAFA 
əməkdaşlıq edəcək
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01. SOSİAL SAHİBKARLIĞA 
DƏSTƏK

KOBİA ölkəmizdə sosial sahibkarlığın inkişafını təşviq edir, 
bu sahədə müvafiq dövlət qurumları və özəl sektorla birgə 
müxtəlif tədbirlər və layihələr həyata keçirir.

13 noyabr 2019-cu il tarixində KOBİA-nın təsisçiliyi ilə “Biznesin 
İnkişafında Rahat Güvənli Əməkdaşlıq” Məhdud Məsuliyyətli Cə-
miyyəti (“BİRGƏ” MMC) yaradılıb. “BİRGƏ”nin məqsədi qeyri-neft 
sektorunu təmsil edən KOB subyektləri ilə birlikdə biznes layihələ-
ri həyata keçirmək, bununla da ölkədə özəl sahibkarlıq fəaliyyətini 
müddətli kapital qoyuluşları hesabına stimullaşdırmaqdır. “BİRGƏ” 
sosial sahibkarlıq sahəsində də müxtəlif layihələrin reallaşdırılma-
sında iştirak edir.
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Mayın 28-də Azərbaycan  
Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin və 

birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
iştirakı ilə Bakının Qaradağ rayo-
nunda yerləşən “Qobu Park-3” 
yaşayış kompleksində oyuncaq 
və tibbi ləvazimatların istehsalı 
müəssisələri fəaliyyətə başlayıb.

Müəssisələrin yaradılmasına 
“BİRGƏ” MMC tərəfindən bizne-
sin planlaşdırılması, qeydiyyatı və 
təşkili istiqamətlərində daxili ba-
zar araşdırmalarının aparılması, 
biznes planların tərtib edilməsi, 
şirkətlərin qeydiyyatdan keçirilmə-
si, işçi heyəti üçün təlimlərin təşki-
li, maliyyə mənbələrinə çıxış kimi 
dəstəklər göstərilib. Müəssisələr 
icarə xərclərindən azad edilib.

Gün ərzində oyuncaq istehsa-
lı müəssisəsində 15-20 çeşiddə 
1000-ə yaxın yumşaq, 10 çeşid-
də 500-ə yaxın plastik oyuncaq 
istehsal olunur. Tibbi ləvazimat-
ların istehsalı müəssisəsində isə 
gündəlik olaraq 600-700 ədəd 
tibbi heyət və xəstələr üçün üst 
geyimləri, 150-200 ədəd steril 
cərrahi dəstlər, 5000-ə yaxın tibbi 
maska, 100-150 min arası baxil 
və digər tibbi tekstil vasitələri is-
tehsal edilir.

Bu müəssisələr tərəfindən is-
tehsal olunan məhsullar “Tutu 
Toys” və “Gill med” brendi ilə satı-
şa çıxarılıb. 

Hər iki müəssisə biznes və so-
sial yönümlüdür. Belə ki, müəs-
sisələrdə istehsal olunan məh-
sullar rəqabətqabiliyyətlidir və 

“Qobu Park-3”də sosial və 
biznesyönümlü müəssisələr

idxalı əvəz edir. Daxili bazarla ya-
naşı, müəssisələrdə istehsal olu-
nan məhsulların gələcəkdə xarici 
bazarlara çıxarılması da nəzərdə 
tutulur. Burada çalışan işçilər 
“Qobu Park-3” yaşayış komplek-
sində yaşayan qaçqın və məcburi 
köçkünlərdir.  Hazırda “Tutu Toys” 
müəssisəsində 13, “Gill med” 
müəssisəsində isə 21 nəfər çalı-
şır.  Oyuncaq və tibbi ləvazimatla-
rın istehsalı müəssisələri məcburi 

köçkünlərin və qaçqınların məş-
ğulluğunun biznes layihələr vasitə-
silə təmin olunması istiqamətində 
KOBİA ilə Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Ko-
mitəsi arasındakı əməkdaşlıq çər-
çivəsində Agentliyin təsis etdiyi 
“BİRGƏ” MMC ilə komitənin müva-
fiq departamenti arasında 2020-ci 
ilin yanvarında əməkdaşlığa dair 
müqavilə imzalanıb.
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“BİRGƏ” MMC-nin dəs- 
tək olduğu sosial la-
yihələrdən biri də 

“Bakı Abadlıq Xidməti” MMC ilə 
birlikdə həyata keçirilən “Çiçək-
lənən Abşeron” layihəsidir. La-
yihənin məqsədi ölkəmizdə hə-
yata keçirilən özünüməşğulluq 
siyasəti çərçivəsində yerli əhali-
nin daha çox gəlir əldə etməsinə 
dəstək olmaqla ailə təsərrüfatla-
rının inkişafına töhfə verməkdir. 
“BİRGƏ” MMC-nin koordinator 
olduğu layihə çərçivəsində Ba-

kının qəsəbə və kəndlərində ya-
şayan ailələrə yetişdirilməsi üçün 
müxtəlif bitkilər paylanır və bu bit-
kilər bir müddətdən sonra ailələrə 
verilən xidmət haqqı qarşılığında 
geri alınır. Ailələr öz həyətyanı 
sahələrində evlərini tərk etmə-
dən bitkiləri yetişdirməklə əlavə 
gəlir əldə edir və ailə büdcələrinə 
dəstək olurlar. Əsasən abadlıq iş-
lərində istifadə olunan bitkilərdən 
kosmetik və farmaseptik məhsul-
ların və yağların istehsalında da 
istifadə olunmağa başlanılıb.

“Çiçəklənən Abşeron” layihəsi
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2020-ci ildə Balaxanı qəsəbəsi-
nin yeni turizm marşrutu kimi müəy-
yənləşdirilməsi və turizm məkanına 
çevrilməsi üçün KOBİA, Dövlət 
Turizm Agentliyi və “Bakı Abadlıq 
Xidməti” MMC birgə əməkdaşlığa 
başlayıb. Bu əməkdaşlıq çərçivə-
sində hər üç qurum Balaxanının 
yeni turizm məkanına çevrilməsi, 
turizmyönümlü sahibkarlığın təşviqi 
və yeni turizm obyektlərinin yaradıl-
ması, qəsəbənin daha da abadlaş-
dırılması istiqamətində səlahiyyət-
ləri daxilində səylərini birləşdiriblər. 
Eyni zamanda birgə əməkdaşlıq 
Balaxanı sakinləri arasında turizm- 
yönümlü sahibkarlığın təşviqinə, 
məşğulluğa, eləcə də qəsəbənin 
tarixi abidələrinin tanıdılmasına və 
daha da abadlaşmasına öz töhfə-
sini verəcəkdir.

Balaxanı yeni  
turizm məkanına 
çevrilir
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COVID-19 
PANDEMİYASININ  

KOB-lara TƏSİRİ



COVID-19 pandemiyasının KOB-lara təsiri01



Dövlət hər 
zaman olduğu 
kimi, mövcud 
pandemiya 
şəraitində də 
sahibkarların 
yanında olub, 
sahibkarlara 
maliyyə və 
digər dəstəklər 
göstərilib.  

Pandemiyanın KOB-lara təsiri

2020-ci ildə qlobal pandemi-
ya bütün dünyada olduğu kimi, 
Azərbaycan iqtisadiyyatına da tə-
sirsiz ötüşməyib, vətəndaşlarımızın 
sağlamlığının qorunması məqsə-
dilə tətbiq olunmuş məcburi məh-
dudlaşdırmalar biznesin müəyyən 
çətinliklərlə qarşılaşmasına səbəb 
olub. Qiymətləndirmələrə əsasən, 
pandemiya daha çox ictimai iaşə, 
xidmət, turizm, əyləncə, nəqliyyat 
və s. sahələrə neqativ təsir edib. 

Bu dövrdə bir çox sektorlar-
da mövcud biznes modellər, is-
tehlakçı davranışları əhəmiyyətli 
dərəcədə dəyişib. Pandemiya bir 
sıra sektorlara mənfi təsir göstər-
məklə yanaşı, sahibkarlar üçün 
yeni biznes imkanları da açıb. 
Zərər çəkən biznes sahələri ilə 
yanaşı, pandemiya dövründə 

kənd təsərrüfatı, qida, tibbi lə-
vazimatlar və kimyəvi təmizləmə 
vasitələrinin istehsalı, logistika və 
onlayn xidmətlər kimi sektorlar 
daha çox önə çıxıb. 

Pandemiyanın ölkədə biznesin 
inkişafına təsirini öyrənmək üçün 
KOBİA sahibkarlarla davamlı 
şəkildə təmasda olub. Müxtəlif 
sektorlardan olan sahibkarlar-
la üzbəüz və onlayn formatlar-
da sahəvi görüşlər təşkil edilib, 
sorğular keçirilərək sahibkarların 
çətinlikləri, gözlənti və təklifləri 
öyrənilib. Sorğularda sahibkarlar 
pandemiya nəticəsində alıcı və 
müştərilərinin sayının, əlavə işçi 
qüvvəsinə tələbin azaldığını, icarə 
haqqı, kredit, kommunal və digər 
xərclərin ödənilməsində çətinlik-
lərini qeyd ediblər.
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KOB-lara göstərilən dəstək tədbirləri 

İlk gündən dövlət müxtəlif dəstək 
mexanizmləri ilə pandemiyadan 
zərər çəkən sahibkarların, xü-

susilə də mikro və kiçik sahibkar-
ların yanında olub. Pandemiyanın 
neqativ təsirlərinin minimallaş-
dırılması üçün Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti tərəfindən 
dövlət qurumları qarşısında ciddi 
vəzifələr qoyulub, iqtisadiyyata 
geniş dəstək paketini nəzərdə tu-
tan proqramlar, biznesin qısa və 
orta müddətdə dəstəklənməsini 
əhatə edən sənədlər qəbul edilib. 
Həmçinin Azərbaycan Respubli-
kası Prezidenti tərəfindən 19 mart 
2020-ci il tarixli “Koronavirus pan-
demiyasının Azərbaycan iqtisa-
diyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, 
ölkədə məşğulluq məsələlərinə və 
sahibkarlıq subyektlərinə mənfi tə-
sirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra 
tədbirlər haqqında” Sərəncam im-
zalanıb.

Pandemiyadan zərər çəkmiş 
sahələrdə fəaliyyət göstərən mik-
ro sahibkarlara birbaşa maliyyə 
dəstəyi göstərilib, muzdlu işçilərə 
əməkhaqqının bir hissəsi dövlət 
tərəfindən ödənilib, vergi güzəştləri 
və tətilləri, həmçinin yeni güzəştli 
kreditləşdirmə mexanizmləri işə sa-
lınıb. Pandemiyadan zərər çəkmiş 
sahibkarlara dövlət maliyyə dəstəyi 
və digər dəstək tədbirləri hazırda 
da davam etdirilir. Xüsusilə qeyd 
olunmalıdır ki, qəbul edilmiş dəstək 
proqramlarında biznesin qısa və 
orta müddətdə dəstəklənməsini 
nəzərdə tutan çoxşaxəli tədbirlər 
öz əksini tapıb, KOB sektorunun 
qorunması prioritet təşkil edərək 
diqqət mərkəzində saxlanılıb. 

KOBİA da mövcud dövlət 
dəstəyi mexanizmləri və Agentli-
yin göstərdiyi dəstək və xidmət-
lərlə pandemiyadan zərər çəkən 
KOB-lara dəstək göstərib. 
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Pandemiyanın təsirinin  
minimallaşdırılması üçün tədbirlər

Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2020-ci il 
19 mart tarixli Sərəncamı-

nın 10.2-ci bəndinin icra edilməsi 
məqsədilə Nazirlər Kabineti tərə-
findən 4 aprel 2020-ci il tarixində 
təsdiq edilmiş Tədbirlər Planı üç 
istiqaməti – iqtisadi artıma və sa-
hibkarlığa dəstəyi, məşğulluq və 
sosial rifaha dəstəyi, makroiqtisa-
di və maliyyə sabitliyini əhatə edir. 
Tədbirlər Planında post-pandemiya 
dövründə atılacaq addımlar da öz 
əksini tapıb. Belə ki, post-pandemiya 
dövründə rəqəmsal iqtisadiyyat, 
kənd təsərrüfatı və emal sənayesi, 

tikinti, mədən sənayesi, neft-kimya, 
nəqliyyat-logistika, ticarət, turizm 
sahələri Azərbaycanda prioritet is-
tiqamətlər kimi müəyyənləşdirilib 
və bu sahələrin dövlət tərəfindən 
dəstəklənməsi, özəl investisiya-
ların cəlb olunması nəzərdə tutu-
lur. Post-pandemiya dövründə də 
KOBİA sahibkarlarla təmaslarını 
davam etdirəcək, onların inkişaf 
ehtiyaclarının qarşılanması üçün 
mövcud dövlət dəstəyi mexanizm-
ləri və Agentliyin xidmətləri çərçivə-
sində KOB-lara dəstək göstərəcək, 
yeni layihələr və dəstək alətlərini 
KOB-ların istifadəsinə verəcəkdir.
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2020-ci ildə sahibkarlıq subyektlərindən onların maraqlarının 
müdafiəsi ilə bağlı 890 şikayət xarakterli müraciət daxil olub.

Müraciətlər və onlara baxılmasının  
nəticələri 

01. MÜRACİƏTLƏRİN
STATİSTİKASI

KOB maraqlarının müdafiəsi ilə bağlı müraciətlərin  
daxilolma vəziyyəti
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Müraciətlərin 328-i Agentliyə birbaşa, 562-si isə nazirlik vasitəsilə daxil olub.

Nazirlik vasitəsilə daxil olanlar 
562 müraciət

Birbaşa Agentliyə daxil olanlar 
328 müraciət

63

Daxil olan müraciətlərə “Vətən-
daşların müraciətləri haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun tələblərinə uyğun olaraq baxı-
lıb. Müraciətlər üzrə araşdırmalar 
maraqlı tərəflərin iştirakı ilə apa-
rılıb, hər bir müraciətə fərdi qay-
dada yanaşılıb və qəbul edilərək 
(xüsusi karantin rejimi dövründə 
qəbullar işçi qaydada əlaqə (həm-
çinin videogörüntülü əlaqə) ilə 
əvəz edilib) müzakirələr aparılıb. 
Bakı şəhəri üzrə müraciət edən 
vətəndaşlar KOB maraqlarının mü-
dafiəsi departamentində, regionlar 
üzrə müraciət edən vətəndaşlar 
isə Agentliyin regionlar üzrə fəa-
liyyət göstərən nümayəndələri 
(“KOB Dostu”) tərəfindən qəbul 
edilib. Agentliyin KOB maraqları-
nın müdafiəsi departamentində 64 
vətəndaş qəbul edilib, “KOB Dos-
tu” tərəfindən isə 18 qəbul keçiri-
lib, qalan müraciətlərlə bağlı icraat 
prosesi şikayətçilərlə işçi qaydada 
əlaqə saxlayaraq müzakirələr apa-
rılmaqla həyata keçirilib.

Daxil olmuş müraciətlər ope-
rativ qaydada araşdırılıb, bəzi 
hallarda araşdırma yerində apa-
rılıb, zərurət yarandığı hallarda 
isə dövlət-sahibkar əməkdaşlıq 
platforması çərcivəsində görüş-
lər (həmçinin xüsusi karantin re-
jimi dövründə videokonfrans va-
sitəsilə) təşkil olunaraq mövcud 
problem açıq müzakirə müstəvi-
sində araşdırılıb. Dövlət-biznes 
əməkdaşlıq platforması, eləcə 
də sahibkar-sahibkar əməkdaşlıq 
platforması çərcivəsində dövlət 
orqanları və sahibkarlarla birgə 
üçtərəfli görüşlər təşkil edilərək 
müsbət nəticələr əldə olunub.

Elektron müraciətlər 262 Poçt vasitəsilə daxil olanlar 
628 müraciət

7129

37

Keçirilmiş vətəndaş qəbullarının bölgüsü

64

Regionlarda keçirilmiş  
qəbullar

Agentlikdə keçirilmiş  
qəbullar

18
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28,2%

Müsbət həll olunub – 251

Qanunvericiliyin tələbləri izah olunmaqla müvafiq tövsiyələr verilib – 486

Aidiyyəti üzrə göndərilib – 103

Baxılmamış saxlanılıb – 6

İcra mərhələsindədir – 44

Şikayətlərin 25,6%-i vəzifə-
li şəxslərin qanunsuz hərəkətləri 
və ya hərəkətsizliyi ilə, 21,1%-i 
sahibkarlıq subyektləri arasında 
yaranmış mübahisələrlə, 9%-i 
texniki infrastruktura (qaz, elekt-
rik, su təchizatı) qoşulma və is-
tifadəsi ilə, 6%-i bank və digər 
maliyyə məsələləri ilə, 4%-i ver-
gi məsələləri ilə, 3,7%-i göm-
rük məsələləriylə, 2,3%-i əmlak 
məsələləri və torpaq sahəsinin 

Həyata keçirilmiş tədbirlər nə-
ticəsində 890 müraciətin 251-i 
(28,2%) üzrə sahibkarların po-
zulmuş hüquqları bərpa olunub, 
486-sı (54,6%) üzrə müraciət-
çilərə qanunvericiliyin tələbləri 
izah olunmaqla müvafiq tövsiyələr 
verilib, 103 müraciət (11,6%) 
“Vətəndaşların müraciətləri haq- 
qında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 7.10-cu maddəsi-
nin tələblərinə uyğun olaraq ma-
hiyyəti üzrə baxılaraq köməklik 
göstərilməsi və nəticələri barə-
də vətəndaşa məlumat verilməsi 
üçün aidiyyəti qurumlara göndə-
rilib, 6 (0,7%) müraciətə zəruri 
sənədlər təqdim edilmədiyi üçün 
baxılması mümkün olmayıb və ya 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada baxılmamış saxlanılıb, 
44 (4,9%) müraciət üzrə isə icraat 
prosesi davam etdirilir.

Müraciətlərin şikayət  
mövzuları üzrə bölgüsü

ayrılması ilə, 1,2%-i icazələrin 
verilməsiylə, 13,6%-i COVID-19 
ilə əlaqədar dəstək məsələləri 
ilə, 13,5%-i digər məsələlərlə (o 
cümlədən bələdiyyələrin fəaliy-
yəti, məhkəmə orqanlarının fəa-
liyyəti, digər dövlət orqanlarının 
fəaliyyəti və s.) bağlı olub.

Müraciətlərin icra statusları (%-lə / ədədlə)
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Müsbət həll olunub – 251

Qanunvericiliyin tələbləri izah olunmaqla müvafiq tövsiyələr verilib – 486

Aidiyyəti üzrə göndərilib – 103

Baxılmamış saxlanılıb – 6

İcra mərhələsindədir – 44

Müraciətlərin şikayət  
mövzuları üzrə bölgüsü
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3,7%

2,3%

13,6%

1,2%

13,5%
21,1%

25,6%

9%

Sahibkarlıq subyektləri arasında yaranmış 
mübahisələr ilə bağlı 
Vəzifəli şəxslərin qanunsuz hərəkət və 
hərəkətsizliyi ilə bağlı
Texniki infrastruktura (qaz, elektrik, su 
təchizatı) qoşulma və istifadə ilə bağlı 
Bank və digər maliyyə məsələləri ilə bağlı
Vergi məsələləri ilə bağlı 
Gömrük məsələləri ilə bağlı
Əmlak məsələləri və torpaq sahəsinin  
ayrılması ilə bağlı 
İcazələrin verilməsi ilə bağlı
COVID-19 ilə əlaqədar dəstək məsələləri  
ilə bağlı
Digər məsələlər

Müraciətlərin şikayət mövzuları üzrə bölgüsü 

Daxil olmuş 890 müraciətin ən 
çoxu Bakı şəhəri (460 müraciət) 
üzrə olmaqla, digərləri müvafiq 
bölgü üzrə təsnifatlaşdırılıb: Aran 
iqtisadi rayonu (140 müraciət), Ab-

şeron iqtisadi rayonu (65 müraciət), 
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu (71 
müraciət), Lənkəran iqtisadi rayonu 
(43 müraciət), Şəki-Zaqatala iqtisadi 
rayonu (28 müraciət), Quba-Xaçmaz 

Müraciətlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü

51,7%

0,1%
2,6%

3,5%

3,2%

15,7%

7,3%

7,9%

4,8%

iqtisadi rayonu (28 müraciət), Dağ-
lıq Şirvan iqtisadi rayonu (31 müra-
ciət), Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayo-
nu (23 müraciət), Naxçıvan iqtisadi 
rayonu (1 müraciət).

Bakı şəhəri – 460 

Aran iqtisadi rayonu – 140 

Abşeron iqtisadi rayonu – 65 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu – 71 

Lənkəran iqtisadi rayonu – 43 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu – 28 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu – 28 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu – 31 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu – 23 

Naxçıvan iqtisadi rayonu – 1 

3,2%
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01. KOBİA KÖNÜLLÜ 
HƏRƏKATI

2020-ci il Azərbaycanda 
“Könüllülər ili”dir

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 30 dekabr 
2019-cu il tarixli Sərənca-

mı ilə 2020-ci il ölkəmizdə “Kö-
nüllülər ili” elan edilib. 

Ölkəmizin hər bir bölgəsinə, icti-
mai həyatın müxtəlif sahələrinə ya-
yılaraq, ölkə gənclərinin həyat tər-
zinə çevrilmiş könüllülər hərəkatına 
öz töhfəsini verən qurumlardan biri 
də KOBİA-dır. Bu gün ölkədə fəaliy-
yət göstərən müxtəlif könüllü hərə-
katları arasında KOBİA-nın “Kiçik 
və Orta Biznes Könüllüləri” (“KOB 
könüllüləri”) xüsusilə seçilir. 

Agentlik yarandığı gündən eti-
barən könüllülərlə sıx əməkdaşlıq 
edir və bu sahədə yaranmış müs-
bət təcrübəni inkişaf etdirir. 2018-ci 
ildən Agentlikdə “KOB könüllüləri 
proqramı” həyata keçirilir, Könüllü 
Şurası fəaliyyət göstərir. Proqra-
mın məqsədi gənclərin dünyagö-
rüşünün genişləndirilməsi, bilik və 
bacarıqlarının artırılması, gənc-
lərə peşəkar əmək fəaliyyətinə 
başlayanadək əmək vərdişlərinin 
aşılanması, sahibkarlara dəstək 
məqsədilə gənc mütəxəssislərin 
və tələbələrin sahibkarlığa könül-
lü olaraq cəlb edilməsinin təşviq 
olunmasıdır. 
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İndiyədək 200-dən çox gənc 
KOBİA-da könüllü fəaliyyətinə cəlb 
olunub. Könüllülük fəaliyyəti müd-
dətində gənclər müvafiq bilik və 
təcrübə əldə etməklə karyera im-
kanlarını genişləndirir və uğurla 
əmək bazarına daxil olurlar. “KOB 
könüllüsü” olmuş bir sıra gənclər 
artıq müxtəlif dövlət və özəl müəs-
sisələrdə, o cümlədən KOBİA-da 
əmək fəaliyyətinə başlayıblar. Se-
vindirici haldır ki, onların arasında 
öz biznesini qurmuş gənclər də var.

İndiyədək 200-dən 
çox gənc KOBİA-da 
könüllü fəaliyyətinə 
cəlb olunub.

1 4 7



Könüllülər işlə təmin olunur

“Könüllülər ili”ndə 7 
könüllü gənc Agent-
likdə işlə təmin olu-

nub. “KOB könüllüsü” olmuş 
gənclər təhsillərinə, eləcə də 
könüllülük müddətində qazan-
dıqları təcrübəyə uyğun olaraq, 
Agentliyin İnnovasiya, tədris və 

konsaltinq, Hüquq, Kiçik və orta 
biznesin maraqlarının müdafiəsi, 
İctimaiyyətlə əlaqələr, Elektron 
xidmətlərin təşkili, Sənədlərlə 
və vətəndaşların müraciətləri ilə 
iş və Maliyyə və təchizat depar-
tamentlərində əmək fəaliyyətinə 
başlayıblar.
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KOB könüllülərinin 
“Könüllülər ili”nə töhfəsi

“Könüllülər ili”nə töhfə 
vermək məqsədilə 
KOBİA-nın dəstəyi və 

“KOB könüllüləri”nin təşəbbüsü 
ilə “Könüllünün öz/əl kitabı” nəşr 
edilib.

Könüllülük fəaliyyətinin təş-
viqi məqsədilə çap olunmuş ki-
tab işgüzar inkişafında, karyera-
sında müvəffəqiyyət qazanmaq 
istəyən, könüllü olaraq ilk addım-
larını atan gənclərə, o cümlədən 
hazırda könüllü olan tələbələrə, 
həmçinin onların valideynlərinə, 
fəaliyyətlərinə könüllü cəlb et-
mək istəyən dövlət və özəl qu-
rumlara ünvanlanıb. 

13 min tirajla nəşr olunmuş 
“Könüllünün öz/əl kitabı” könül-
lülüyün tarixi, bu sahədə bey-

nəlxalq təcrübə, könüllülərlə 
işin təşkili, ölkəmizdə fəaliyyət 
göstərən milli könüllü təsisatları 
barədə məlumatların yer aldığı 
13 bölmədən ibarətdir. Gənclə-
rin və könüllülərin gələcək fərdi 
və biznesyönümlü inkişafında, o 
cümlədən karyera planlamasında 
əhəmiyyətli vasitələrdən olacaq 
“Könüllünün öz/əl kitabı” 2020-ci 
il ərzində ölkəmizdə fəaliyyət 
göstərən müxtəlif təşkilatların 
könüllülərinə pulsuz olaraq pay-
lanılıb. Kitab gənclər, könüllülər 
və bu sahədə fəaliyyət göstərən 
mütəxəssislər üçün daha əlçatan 
olması, geniş auditoriyaya təq-
dim edilməsi məqsədilə Prezi-
dent Kitabxanasının “E-kitablar” 
bölməsində elektron versiyada 
yerləşdirilib. 
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“KOB könüllüləri” dəstək və  
maarifləndirmə tədbirlərində

“KOB könüllüləri” Agentliyin 
dəstəyi və iştirakı ilə keçirilmiş 
müxtəlif tədbirlərin, aksiyaların 
təşkilinə dəstək göstərib, könül-
lülərin təşəbbüsü ilə müxtəlif la-
yihələr həyata keçirilib.

Koronavirus infeksiyasının 
profilaktikasına dair KOBİA-nın 
təşkilatçılığı və müvafiq qurumla-
rın dəstəyi ilə keçirilmiş və ölkə-
nin 11 şəhər və rayonunu əhatə 
edən sosial aksiyada “KOB kö-
nüllüləri” xüsusilə seçiliblər. Aksi-
ya çərçivəsində ticarət və xidmət 
obyektlərinə yaxın yerlərdə, park-
larda vətəndaşlarla karantin rejimi 
qaydalarına dair maarifləndirici 

söhbətlər aparılıb, onlara tibbi 
maska paylanıb.

İl ərzində könüllülər Agentliyin 
fəaliyyəti və sahibkarlara göstər-
diyi xidmətlər barədə biznes sub-
yektlərinin maarifləndirilməsi təd-
birlərində iştirak ediblər. 

Quba “KOB Dostu” ofisinin 
könüllüləri özünüməşğulluq proq-
ramından yararlanmaq istəyən 
vətəndaşların müvafiq elektron 
informasiya sistemində işsiz və 
işaxtaran kimi onlayn qeydiyyata 
alınmalarına dəstək göstəriblər. 

“KOB könüllüləri” Qaçqınla-
rın və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
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üzrə Dövlət Komitəsinin 2020-ci ildə həyata keçirdiyi “Əsgərə sa-
lam” aksiyasının fəal könüllülərindən olublar. 

Həmçinin,  “KOB Dostu” ofislərinin və “Xaçmaz KOB evi”nin 
50-yə yaxın könüllüsü “Azərbaycan ordusuna mənəvi dəstək 
məqsədi ilə “ASAN könüllüləri” təşkilatının “Əsgərə məktub” la-
yihəsində də aktiv iştirak ediblər. 

Fermerlərə dəstək məqsədilə “KOB könüllüləri” məhsul yığı-
mı dövründə müxtəlif təsərrüfatlarda olub, praktiki bacarıqlar əldə 
etməklə yanaşı, çay, lavanda və s. məhsulların yığımında ictimai 
dəstək nümayiş etdiriblər. 



QARABAĞ 
AZƏRBAYCANDIR!
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01. QARABAĞ 
AZƏRBAYCANDIR!

Ermənistanın hərbi təxribatından 
sahibkarlar da ziyan çəkib

2020-ci ilin 27 sentyabr tarixindən başlayaraq Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı törədilmiş hərbi təxribat 44 
gün davam etmiş Vətən Müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın şanlı 
qələbəsi ilə başa çatdı. Bu təxribat nəticəsində mülki əhali, infrast-
ruktur obyektləri, dövlət əmlakı ilə yanaşı, sahibkarlıq subyektlərinə 
də ciddi ziyan dəydi. Ermənistanın hərbi təxribatından ziyan çəkmiş 
vətəndaşlarımıza dəstək tədbirləri çərçivəsində KOBİA sahibkarlara 
dəymiş ziyanın öyrənilməsi, müvafiq məlumatların toplanılması və 
emalı üçün oktyabrın 5-dən etibarən sahibkarlardan müraciətlərin 
qəbuluna başladı. Həmçinin sahibkarlıq subyektlərinin təsərrüfat-
larına və biznes obyektlərinə dəymiş zərərlə yerində tanış olmaq, 



ehtiyacları, zəruri və təxirəsalın-
maz öhdəlikləri (kredit, vergi və 
s.) barədə məlumat əldə etmək 
üçün Agentliyin nümayəndələri 
Gəncə və Füzuli rayonunun Hora-
diz şəhərində, Bərdə və Beyləqan 
rayonlarında oldu.  

Ümumilikdə Agentliyə Ermə-
nistanın hərbi təxribatı nəticəsin-
də heyvandarlıq, əkinçilik, ticarət, 
ictimai iaşə və istehsal sahələrin-
də fəaliyyət göstərən 360  sahib- 
karlıq subyektinə ziyanın dəymə-
si barədə məlumatlar daxil olub. 
Müraciətlər, əsasən, ölkənin 

9 şəhər və rayonunu, o cümlədən 
Gəncə və Naftalan şəhərlərini, Ağ-
dam, Füzuli, Tərtər, Beyləqan, Bər-
də, Cəbrayıl və Ağcabədi rayonları-
nı əhatə edib. Sahibkarlara dəymiş 
ziyanla bağlı Agentlik tərəfindən 
toplanmış məlumatlar aidiyyəti 
üzrə təqdim olunub.

KOBİA həmçinin Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 6 no-
yabr 2020-ci il tarixli “2020-ci il 
sentyabrın 27-dən başlayaraq Er-
mənistan Respublikası silahlı qüv-
vələrinin Azərbaycan Respublikası-

nın ərazisinə təcavüzü nəticəsində 
mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o 
cümlədən infrastruktur obyektlə-
rinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti 
subyektlərinə dəymiş ziyanın qiy-
mətləndirilməsi və aradan qaldırıl-
ması ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
Sərəncamına əsasən, yaradılmış 
işçi qruplarında təmsil olunub. 



İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin 
böyük biznes potensialı var 

Azərbaycanın işğaldan 
azad olunmuş əraziləri bö-
yük iqtisadi və investisiya 

potensialına malikdir. Ölkəmizin 
ümumi inkişaf strategiyası çərçi-
vəsində davamlı inkişaf məqsəd-
ləri və 4-cü sənaye inqilabı prin-
siplərinə uyğun olaraq, işğaldan 
azad edilmiş ərazilərimiz yerli 
xüsusiyyətlər, resurslar və pers-
pektivlər nəzərə alınmaqla ölkə 
iqtisadiyyatına inteqrasiya oluna-
caq. Qarabağın yenidən çiçək-
lənməsi və inkişafına Azərbaycan 
Respublikasının Kiçik və Orta Biz-
nesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) də 
öz töhfəsini vermək niyyətindədir. 

Agentlik işğaldan azad olunmuş 
torpaqlarımızda biznesin qurul-
ması üçün Azərbaycan dövlətinin 
müəyyənləşdirəcəyi strategiyaya 
uyğun olaraq, orta və uzunmüd-
dətli hədəflərində dəyişikliklər 
edəcək. İşğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə sahibkarlıq fəaliyyəti-
nin təşkili, yerli və xarici investi-
siyaların cəlb olunmasına dəstək, 
KOB sektorunun formalaşdırılma-
sı Agentliyin strateji hədəflərinin 
prioritetlərindən olacaq. Qarabağ 
bölgəsində mikro və kiçik sahib- 
karlığın yaradılması və inkişafı, 
sosial sahibkarlıq təşəbbüslərinin 
dəstəklənməsi, biznesin dövlət 

xidmətlərinə, təlimlərə və məs-
ləhət xidmətlərinə, güzəştli ma-
liyyə resurslarına çıxışını təmin 
etmək üçün KOB evinin, KOB in-
kişaf mərkəzlərinin, “KOB Dostu” 
şəbəkəsinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi də KOBİA-nın gələcək 
planları sırasındadır.  
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Qarabağın iqtisadi və investisiya  
potensialı beynəlxalq sərgidə

2020-ci ildə bu istiqamətdə 
ilk addımlar artıq atılıb. Ötən il 
noyabrın 18-21-də Azərbaycanın 
işğaldan azad olunmuş əraziləri-
nin iqtisadi və investisiya poten-
sialı İstanbul şəhərində keçirilmiş 
“MUSİAD Expo-2020” beynəlxalq 
sərgisində nümayiş olunub. Bu 
sərgi işğaldan azad olunmuş əra-
zilərimizin, Qarabağın iqtisadi və 
investisiya potensialının təqdim 
olunduğu ilk beynəlxalq tədbir-

dir. Azərbaycanın sərgidə təmsil 
olunduğu stend 44 gün davam et-
miş Vətən müharibəsinin qələbə 
şüarı olan “Qarabağ Azərbaycan-
dır!” (“Karabakh is Azerbaijan!”) 
adlandırılıb. 

KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə qu-
rulmuş “Qarabağ Azərbaycandır!” 
stendi Qarabağın incisi olan Şuşa 
qalasının və Yuxarı Gövhər Ağa 
məscidinin formasında dizayn 

edilib. Stenddə Azərbaycanın iş-
ğaldan azad olunmuş ərazilərinin 
zəngin təbii sərvətləri, faydalı qa-
zıntıları və turizm potensialı barədə 
məlumat verilib, Qarabağın mədə-
ni irsini və sənətkarlıq nümunələri-
ni əks etdirən xalçalar, kəlağayılar 
və s. nümayiş olunub. Azərbaycan 
stendini ziyarət edənlər, iş adam-
ları və investorlar işğaldan azad 
olunmuş ərazilərimizin zəngin təbii 
sərvətləri, turizm potensialı, biz-
nes və investisiya imkanları barə-
də məlumatlandırılıb, bu ərazilər-
də Azərbaycan dövləti tərəfindən 
həyata keçiriləcək geniş qurucu-
luq və bərpa işlərində, biznesin 
qurulmasında xarici investorların 
iştirak edə biləcəyi diqqətə çatdı-
rılıb. Dörd gün davam edən sərgi 
çərçivəsində “Qarabağ Azərbay-
candır!” stendində işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə biznesin qu-
rulması və investisiya qoyuluşun-
da maraqlı olan sərmayəçilərlə 
müxtəlif görüşlər keçirilib, təqdi-
matlar təşkil olunub.
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Şuşada ilk sahibkarlıq 
subyekti fəaliyyətə başlayıb

Şuşa şəhərində KOBİA-nın dəstəyi ilə ilk 
çörək və şirniyyat məhsulları müəssisə-
si fəaliyyətə başlayıb. Bu müəssisə həm 

də Şuşada fəaliyyətə başlamış ilk sahibkarlıq 
subyektidir. “Azcake” MMC-yə məxsus istehsal 
sahəsinin yaradılması və fəaliyyətə başlaması 
üçün avadanlıqların alınmasında və müəssisənin 
qurulmasında KOBİA tərəfindən dövlət dəstəyi 
təmin edilib. Müəssisədə istehsal olunan çörək və 
şirniyyat məhsulları zabit və əsgərlərimizə pulsuz 
verilir.
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KOBİA-nın Qarabağda biznes qurmaq 
istəyən sahibkarlara müraciəti

İşğaldan azad edilmiş ərazilər-
də öz biznesini qurmaq istəyən 
sahibkarlar və xarici investorlar 

biznes layihələrini KOBİA-ya təq-
dim edə bilərlər. Agentliyə müra-
ciət edən sahibkarlara işğaldan 
azad olunmuş ərazilərin iqtisadi 
və investisiya potensialına dair ət-

raflı məlumat, peşəkar məsləhət 
xidməti, müvafiq dövlət qurumları 
ilə əlaqələndirmə, yerli tərəfdaşla-
rın tapılması istiqamətində dəstək 
və xidmətlər göstəriləcəkdir 
((+994 12) 404 04 01, 131 Çağrı 
Mərkəzi, info@smb.gov.az).



Tərtibat və dizayn  
TEAS Press Nəşriyyat evinə  

məxsusdur.


