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In English:  
 
Transparent Internet Platform for Large State Enterprises 
http://www.contact.az/ext/news/2018/6/subsc/economics%20news/en/72826.htm 
The State Property Committee (SPC), with the assistance of the World Bank (WB), has created 
a single database on large state-owned enterprises in order to increase transparency in their 
activities. However, this platform is not available to the general public, as it was stated at today's 
conference in Baku on 12 June. 
At the conference on "Promoting Transparency and Efficiency in the Activities of State-Owned 
Enterprises," the SPC head Kerem Hasanov noted the electronic database contains information 
on personnel records, financial and accounting indicators, as well as real estate of about 20 
large state enterprises. The platform is placed in the portal of electronic services of the 
department. "Due to this electronic system, the level of efficiency of the use of state property 
and corporate governance, transparency of their financial and economic activities will increase. 
In the future, other state enterprises can be integrated into this database," said the SPC chairman. 

 
Non-core assets of state enterprises of Azerbaijan should be privatized – official 
https://en.trend.az/business/economy/2916280.html 
In Azerbaijan, it is necessary to restructure state-owned enterprises and privatize their non-core 
assets, Chairman of the State Property Committee Kerem Hasanov told reporters June 12. 
"The number of state-owned enterprises should be reduced. To do this, it is necessary to reorganize 
these state-owned enterprises, and then put up the non-core enterprises for privatization. Therefore, 
one of our main tasks is to identify non-core assets in state-owned enterprises," Hasanov said. 
He noted that, this will significantly improve the activities of state enterprises. 
"This process will reduce the burden on state-owned enterprises, reduce the expenditures of the 
state budget, which, in turn, will ensure a healthier operation of state-owned enterprises", he said. 
The conference on "Promoting transparency and efficiency in the activities of state enterprises of 
Azerbaijan", organized by the State Property Committee and the World Bank, started its work in 
Baku on June 12. The event was attended by representatives of the State Committee, the World 
Bank, Ministries of Economy and Finance, experts and representatives of public organizations. 
The aim of the conference is to increase transparency and efficiency in the management of state 
property and to expand the use of existing optimization methods. 
 
Azerbaijan's state-owned enterprises consolidating debts 
https://en.trend.az/business/economy/2916121.html 
The work to improve accounting reporting has been completed in 18 of the 20 state-owned 
enterprises in Azerbaijan, Deputy Minister of Economy Sevinj Hasanova said June 12 at a 
conference titled "Promoting Transparency and Efficiency in Activities of State-Owned 
Enterprises of Azerbaijan". 
The deputy minister noted that the state-owned enterprises were also instructed to consolidate 
debts. 
Hasanova added that a commission headed by the first deputy prime minister was created by a 
decree of the head of state. The commission, which discusses and controls the activities of large 
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state-owned enterprises, includes representatives of the Ministries of Taxes, Finance and 
Economy. 
The "Promoting Transparency and Efficiency in Activities of State-Owned Enterprises of 
Azerbaijan" conference, organized by the State Property Issues Committee and the World Bank, 
started its work in Baku on June 12. The event is attended by representatives of the state committee, 
the World Bank, ministries of economy and finance, experts and representatives of public 
organizations. 
The aim of the conference is to increase transparency and efficiency in the management of state 
property and to expand the use of existing optimization methods. 

 
WB urges to further increase transparency in Azerbaijani state enterprises’ activity 
https://en.trend.az/business/economy/2916070.html 
The state enterprises play a special role in Azerbaijan’s economy, Country Manager for the World 
Bank Azerbaijan Office Naveed Hassan Naqvi said. 
He made the remarks at the conference entitled "Promoting Transparency and Efficiency of State-
Owned Enterprises in Azerbaijan" in Baku June 12. 
“The activity of state enterprises is important for the economic sustainability of any country, 
including Azerbaijan,” he said. 
"But at the same time, it is important for corporate governance to be developed at the state 
enterprises,” Naqvi added. “Transparency and effectiveness of the state enterprises’ activity should 
be further strengthened." 
He added that the holding reforms on increasing transparency will strengthen Azerbaijan’s 
economy and help the country pass from the category of countries with average income to the 
category of high-income countries. 
"These reforms are being successfully carried out in Azerbaijan, 16 out of 20 state enterprises have 
become public legal entities,” he added. “But it is necessary to continue working. The legal 
framework should be further developed and WB is ready to support Azerbaijan's aspirations." 
The conference entitled "Promoting Transparency and Efficiency of State-Owned Enterprises in 
Azerbaijan", organized by the State Committee on Property Issues and WB, kicked off in Baku on 
June 12. 
The representatives of the State Committee on Property Issues, WB, Ministry of Economy and 
Ministry of Finance, experts and representatives of public organizations attended the event. 
The purpose of the conference was to increase transparency and efficiency in the management of 
state property and to expand the use of existing optimization methods. 

 
Unified database of large state-owned companies created in Azerbaijan 
https://en.trend.az/business/economy/2916052.html 
A unified database of large state-owned companies has been created in Azerbaijan, taking into 
account the recommendations of the World Bank (WB), Chairman of the State Property 
Committee Kerem Hasanov announced June 12 at the conference dedicated to the issues of 
promoting transparency and efficiency in the activities of state enterprises of Azerbaijan. 
He noted that, this database contains information on personnel records, financial and accounting 
indicators, including information on real estate. 
"At the same time, a special web platform was created, which allows large state-owned enterprises 
to input relevant information into this database. This platform is available on the portal of 
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electronic services of the State Committee. Currently, the database contains information on 20 
large state-owned enterprises. In the future, their number may increase," Hasanov said. 
The conference on "Promoting transparency and efficiency in the activities of state enterprises of 
Azerbaijan", organized by the State Property Committee and the World Bank, started its work in 
Baku on June 12. 
The event is being attended by representatives of the State Committee, the World Bank, Ministries 
of Economy and Finance, experts and representatives of public organizations. 
The purpose of the conference is to increase transparency and efficiency in the management of 
state property and to expand the use of existing optimization methods. 

 
 

In Russian: 
Почти все предприятия Азербайджана перешли на международные стандарты 
бухучета 
http://1news.az/news/pochti-vse-predpriyatiya-azerbaydzhana-pereshli-na-mezhdunarodnye-
standarty-buhucheta 
В Азербайджане 18 из 20 крупных госкомпаний перешли на международные 
стандарты бухгалтерского учета, заявила на конференции «Поощрение прозрачности 
и эффективности в деятельности госпредприятий» замминистра экономики Севиндж 
Гасанова.  
По ее словам, решаются и вопросы по их кредиторским и дебиторским задолженностям.  
Замминистра отметила, что распоряжением Президента Азербайджана в стране действует 
комиссия, возглавляемая первым вице-премьером Ягубом Эйюбовым в составе 
представителей Минфина, Минэкономики, Минналогов, которые обсуждают и 
осуществляют контроль над деятельностью крупных госпредприятий, рассматривают их 
сметы, определяют приоритеты в деятельности и решают возникающие проблемы. 
В рамках процесса прозрачности на сайтах этих госкомпаний публикуются итоги 
международных аудитов.  
С.Гасанова напомнила, что начало этим процессам положило распоряжение главы 
государства от 5 сентября 2016 года о дополнительных мерах, связанных с повышением 
эффективности деятельности юридических лиц, контрольный пакет долей (акций) которых 
принадлежит государству.  
 
Глава ГКИВ: Обременяющие госкомпании структуры будут приватизированы  
http://1news.az/news/glava-gkiv-obremenyayuschie-goskompanii-struktury-budut-
privatizirovany 
Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана вместе с 20 
госпредприятиями (госкомпаниями) страны планирует провести оценку всех 
структур, имеющихся у этих предприятий.  
Как сообщил журналистам глава ГКИВ Керем Гасанов, если будет признано, что какие-
либо из этих непрофильных структур обременяют эффективную работу госпредприятий, 
они будут выведены из состава этих госкомпаний (госпредприятий) и выставлены на 
приватизацию.  
 
Непрофильные активы госпредприятий должны быть приватизированы – глава 
ГКИВ 
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http://interfax.az/view/736223 
Председатель Госкомитета по имущественным вопросам (ГКИВ) Кярям Гасанов считает 
важным проведение реструктуризации госпредприятий и приватизацию их непрофильных 
активов. 
"Одной из наших главных задач является определить непрофильные активы в крупных 
государственных предприятиях. Мы должны провести санацию и реструктуризацию", - 
сказал К.Гасанов журналистам во вторник. 
По его словам, после этого, непрофильные структуры госпредприятий должны быть 
выставлены на приватизацию. "Тем самым будет снижена нагрузка на госпредприятия, 
снижены расходы госбюджета, что, в свою очередь, обеспечит более здоровую 
деятельность госпредприятий", - добавил глава ГКИВ. 
 
Международные стандарты бухучета в Азербайджане применяют 18 из 20 крупных 
госкомпаний - Минэкономики 
http://interfax.az/view/736200 
В Азербайджане 18 из 20 крупных госкомпаний перешли на применение международных 
стандартов бухгалтерского учета, заявила замминистра экономики Севиндж Гасанова. 
"На сегодня 18 из 20 крупных государственных компаний завершили процесс перехода на 
международные стандарты бухучета", - сказала С.Гасанова во вторник на конференции 
"Поощрение прозрачности и эффективности в деятельности государственных 
предприятий". 
По ее словам, также госпредприятия должны были решить вопросы кредиторской 
задолженностей. 
Она подчеркнула, что распоряжением президента также создана комиссия, возглавляемая 
первым вице-премьером. В состав комиссии вошли представители Минфина, 
Минэкономики, Минналогов, которые обсуждают и осуществляют контроль над 
деятельностью крупных госпредприятий. 
 
В Азербайджане создана информационная база по крупным госпредприятиям – 
глава ГКИВ 
http://interfax.az/view/736193 
Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана создал единую 
информационную базу по крупным государственным компаниям, сказал глава ведомства 
Кярям Гасанов. 
"ГКИВ создал единую информационную базу крупных госпредприятий. В настоящее 
время в базе размещена информация по 20 крупным предприятиям. Эта база создана по 
рекомендации Всемирного банка", - сказал К.Гасанов во вторник на конференции 
"Поощрение прозрачности и эффективности в деятельности государственных 
предприятий". 
По его словам, также создана специальная веб-платформа, где в режиме онлайн компании 
могут размещаться необходимую информацию. 
"В базе также содержится информация по кадровому учету, финансовые и бухгалтерские 
показатели", - отметил К.Гасанов. 
Глава ведомства добавил, что в дальнейшем планируется увеличения числа 
госпредприятий, данные по которым будут включены в информационную базу. 
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In Azerbaijani: 
Kərəm Həsənov: Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin qeyri-profilli aktivləri 
özəlləşdirilməlidir 
https://az.trend.az/business/economy/2916279.html 
Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin restrukturizasiyasını və onların qeyri-profilli aktivlərinin 
özəlləşdirilməsini həyata keçirmək lazımdır. 
Trend-in məlumatına görə, bunu Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov 
deyib. 
O bildirib ki, bir sıra dövlət müəssisələrinin kiçildilməsi lazımdır: 
“Bunun üçün bu müəssisələrin sağlamlaşdırılması həyata keçirilməlidir, daha sonra onların 
aktivindən qeyri-profilli müəssisələri çıxarmaq və özəlləşdirməyə çıxarmaq lazımdır. Ona görə də 
bizim əsas tapşırıqlarımızdan biri dövlət müəssisələrində qeyri-profilli aktivlərin 
müəyyənləşdirilməsidir”. 
Komitə sədrinin sözlərinə görə, bu dövlət müəssisələrinin fəaliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə 
sağlamlaşdırmağa imkan verəcək: 
“Bu proses dövlət müəssisələrinin üzərinə düşən gərginliyi, dövlət büdcəsinin xərclərini azaltmağa 
imkan verəcək, bu isə öz növbəsində, dövlət müəssisələrinin daha sağlam fəaliyyətini təmin 
edəcək”. 
 
Dünya Bankından Azərbaycanın dövlət müəssisələrinə ÇAĞIRIŞ 
https://az.trend.az/business/economy/2916069.html 
Dövlət müəssisələri Azərbaycan iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. 
Trend-in məlumatına görə, bunu Bakıda keçirilən “Dövlət müəssisələrinin fəaliyyətində şəffaflıq 
və səmərəliliyin təşviqi” mövzusunda konfrans zamanı Dünya Bankının ölkə üzrə meneceri Navid 
Həsən Naqvi deyib. 
O bildirib ki, dövlət müəssisələrinin fəaliyyəti istənilən ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın 
iqtisadiyyatı üçün vacibdir: “Bununla belə, dövlət müəssisələrində korporativ idarəetmənin inkişaf 
etməsi də vacibdir. Onların fəaliyyətinin səmərələliyinin və şəffaflığının artırılmasını davam 
etdirmək zəruridir”. 
Menecer qeyd edib ki, Azərbaycan hökuməti bu yaxınlarda dövlət müəssisələrinin idarəedilməsi 
sahəsində iddialı islahat prosesinə başlayıb: 
"Dünya Bankı isə prosesə dövlət müəssisələrinin korporativ idarəçilik sisteminin təhlili, risklərin 
və fəaliyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsinin təkmilləşdirilməsi sahəsində məsləhətlər 
vermək vasitəsilə dəstək verib. Ümid edirik ki, belə yardım gələcək islahat tədbirlərinin həyata 
keçirilməsində hökumətə istiqamət verəcək və bu, dövlət müəssisələrinə nəzarət funksiyasının 
gücləndirilməsinə və onların effektiv idarə edilməsinə gətirib çıxaracaq". 
 
“Dövlət müəssisələrinin fəaliyyətində şəffaflıq və səmərəliliyin təşviqi” mövzusunda 
konfrans keçirilib YENİLƏNİB 
https://azertag.az/xeber/Dovlet_muessiselerinin_fealiyyetinde_seffafliq_ve_semereliliyin_tesviqi
_movzusunda_konfrans_kechirilib_YENILANIB-1171652  
İyunun 12-də Bakıda Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK) və Dünya Bankının birgə 
təşkilatçılığı ilə “Dövlət müəssisələrinin fəaliyyətində şəffaflıq və səmərəliliyin təşviqi” 
mövzusunda konfrans keçirilib. 
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AZƏRTAC xəbər verir ki, konfransda ƏMDK-nın, Dünya Bankının nümayəndələri, İqtisadiyyat 
və Maliyyə nazirliklərinin əməkdaşları, müstəqil iqtisadçı ekspertlər, ictimai təşkilatların 
təmsilçiləri iştirak ediblər.  
Konfransın məqsədi dövlət əmlakının idarə edilməsi sahəsində səmərəliliyin, şəffaflığın 
artırılması, optimallığın təmin olunması istiqamətində mövcud metodların tətbiqinin daha da 
genişləndirilməsidir. Həmçinin dövlət müəssisələrinin fəaliyyətinin əsas göstəricilərinin təhlili 
üçün düzgün maliyyə monitorinqi alətlərinin seçilməsi və sistemli tətbiqi istiqamətində fikir 
mübadiləsi də əsas vəzifələrdəndir. Eyni zamanda, dövlət müəssisələri arasında daha uğurlu 
idarəetmə üzrə məlumat mübadiləsinin təkmilləşdirməsi, o cümlədən hökumət, onun qurumları və 
dövlət müəssisələrinə dair islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı müzakirələrin aparılması da 
konfransın məqsədlərindəndir. 
Konfransın işinə uğurlar arzulayan Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov 
bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dövlət əmlakının idarə 
edilməsində səmərəliliyin artırılması və onun idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
müəyyənləşdirdiyi strategiya və hədəflər çərçivəsində komitə yeni metodların və yanaşmaların 
tətbiqinə başlayıb. Eyni zamanda, ölkə başçısının “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin 
sürətləndirilməsi və idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı” imzaladığı 2016-cı il 
19 iyul tarixli Fərmana əsasən də özəlləşən müəssisələrin idarəetmə mexanizmi müasir prinsiplər 
əsasında həyata keçirilir. Komitə tərəfindən ortamüddətli dövr ərzində dövlət mülkiyyətində 
saxlanılacaq müəssisələrin restrukturizasiyası həyata keçirilib, qeyri-profil müəssisə və 
obyektlərin siyahısı müəyyənləşdirilib, onların özəlləşdirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər 
görülüb. “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə 
də bu hədəflərin icrası məqsədilə dövlət mülkiyyətində olan müəssisələr üzrə islahat tədbirlərinin 
icrası öz təsdiqini tapıb. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Görülən tədbirlər isə ölkədə 
iqtisadi fəallığın gücləndirilməsinə, sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılmasına və milli 
iqtisadiyyatın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə şərait yaradır.  
Qeyd edilib ki, dövlət əmlakının idarəçiliyi sahəsində elektron xidmətlərə keçidin daha geniş 
tətbiqi, innovativ resurslardan istifadə və şəffaflığın artırılması istiqamətində mühüm nəticələr 
əldə olunub. Bu sahədə müasir standartlara əsaslanan korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi 
və beynəlxalq maliyyə hesabatlılıq sisteminə keçid əsas məqsədlərdəndir. 
Dünya Bankının tövsiyələri də nəzərə alınmaqla, iri dövlət şirkətlərinə dair vahid məlumat bazası 
formalaşdırılıb. Bu strukturda kadr uçotu üzrə məlumatlar, maliyyə və mühasibat göstəriciləri, o 
cümlədən daşınmaz əmlaka dair informasiyalar yer alır. Həmin məlumat bazasına iri dövlət 
şirkətləri tərəfindən onlayn rejimdə müvafiq məlumatları daxil etməyə imkan verən veb-platforma 
yaradılıb. Bu platforma komitənin elektron xidmətlər portalında yerləşdirilib və yekun forma 
ƏMDK tərəfindən hökumətə təqdim edilib. Bu informasiya sistemi vasitəsilə dövlət əmlakı daha 
səmərəli istifadə ediləcək, həmin müəssisələrdə korporativ idarəetmənin tətbiqi və onların 
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində şəffaflıq artırılacaq. Hazırda bazada 20-yə yaxın dövlət 
müəssisəsinin məlumatları yerləşdirilib. Tam əhatəli, dəqiq, etibarlı və çevik qaydada yenilənən 
bazaya gələcəkdə digər dövlət müəssisələrinin də inteqrasiyası həyata keçirilə bilər. 
Qeyd edilib ki, dövlət əmlakının idarə edilməsi və onun qorunub saxlanılması ilə bağlı hesabatların 
təqdim edilməsi elektron qaydada həyata keçirilir. Hesabata əsasən, dövlət əmlakının istifadə 
vəziyyəti təhlil edilir, faktiki vəziyyəti müəyyənləşdirilir, o cümlədən onun qorunub-saxlanılması 
və səmərəli istifadəsi, bu sahədə nəzarətin gücləndirilməsi təmin edilir. Nəticədə hesabatın 
qəbulunda şəffaflıq, operativlik artırılır, optimallıq təmin olunur. 

https://azertag.az/


Bildirilib ki, səhmdar cəmiyyətlərdə ümumi yığıncaqların təşkili, müşahidə şuralarının, idarə 
heyətinin və təftiş komissiyalarının yaradılması istiqamətində də müəssisələrə metodiki kömək 
göstərilir, müəssisələr tərəfindən maliyyə, o cümlədən digər zəruri hesabatların vaxtında təqdim 
edilməsi təmin edilir. Hazırda 142 dövlət paylı müəssisələrdə korporativ idarəetmənin tətbiqi 
istiqamətində komitə tərəfindən daima metodiki kömək göstərilir.  
Dünya Bankının Azərbaycan üzrə ölkə meneceri Navid Həsən Naqvi bildirib ki, Azərbaycan 
hökuməti bu yaxınlarda dövlət müəssisələrinin idarəedilməsi sahəsində iddialı islahat prosesinə 
başlayıb. Dünya Bankı isə prosesə dövlət müəssisələrinin korporativ idarəçilik sisteminin təhlili, 
risklərin və fəaliyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsinin təkmilləşdirilməsi sahəsində 
məsləhətlər vermək vasitəsilə dəstək verib. Ümid edirik ki, belə yardım gələcək islahat 
tədbirlərinin həyata keçirilməsində hökumətə istiqamət verəcək və bu, dövlət müəssisələrinə 
nəzarət funksiyasının gücləndirilməsinə və onların effektiv idarə edilməsinə gətirib çıxaracaq. 
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin direktoru Vüsal Qasımlı qeyd edib ki, 
“Strateji Yol xəritələri və “Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxslərin fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər” haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 5 sentyabr tarixli Sərəncamı dövlət müəssisələrində 
korporativ idarəetmə sisteminin effektiv şəkildə qurulması üçün əsas zəmindir. Mərkəzdə bu 
mövzu geniş araşdırılıb və qabaqcıl dünya təcrübəsi nəzərə alınıb. Korporativ idarəetmə 
standartlarının effektiv şəkildə tətbiq edilməsi istiqamətində dövlətin üzərinə bir sıra mühüm 
vəzifələr düşür. Bunlara dövlət müəssisələrində icra göstəricilərinin mütəmadi olaraq 
monitorinqini aparmaq, onların korporativ idarəçilik standartlarına uyğunluğuna nəzarət etmək 
imkanı verən hesabatvermə sistemlərinin yaradılması, o cümlədən ixtisaslı peşəkarların cəlb 
edilməsi, həvəsləndirilməsi və digərləri aiddir. Dövlət müəssisələrində korporativ standartların 
tətbiqinin genişləndirilməsi isə rəqabət mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, göstərilən xidmətlərin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, sərmayə cəlbi və dövlət aktivlərinin səmərəli istifadəsi ilə 
nəticələnəcək. 
İqtisadiyyat nazirinin müavini Sevinc Həsənova müvafiq Tədbirlər Planına uyğun olaraq, 
İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən görülən işlərdən danışıb. 
S.Həsənova qeyd edib ki, Tədbirlər Planına uyğun olaraq, 20 dövlət şirkətindən 18-ində artıq 
müvafiq mühasibat uçotunun beynəlxalq və milli standartlara uyğunlaşdırılması prosesi başa 
çatdırılıb, lisenziyalaşdırılmış mühasibat uçotu proqramı tətbiq edilib. Mühasibat uçotu üzrə 
məlumat bazasının yaradılması və təhlükəsizliyinin təminatı ilə bağlı müvafiq işlər görülür. Eyni 
zamanda, şirkətlərə tapşırıq verilib ki, mövcud kreditor borclarının həll olunmasını təmin etsinlər. 
Sonra Dünya Bankının nümayəndəsi Natalia Manuilovanın "Dövlət müəssisələrinin korporativ 
idarəçiliyi və maliyyə hesabatlılığı sahəsində Dünya Bankının tövsiyələri" mövzusunda çıxış edib. 
Daha sonra dövlət müəssisələrinin korporativ idarəçiliyi və maliyyə hesabatlılığı sahəsində, 
onların fəaliyyəti zamanı şəffaflığın və səmərəliliyin artırılması ilə bağlı, eləcə də maliyyə 
qiymətləndirmə sistemi və vahid məlumat bazası haqqında təqdimatlar olub. 
Konfrans çərçivəsində dövlət müəssisələrinin fəaliyyətinin əsas göstəricilərinin təhlili üçün 
maliyyə monitorinqi alətləri və sistemi təqdim edilərək, hökumət, onun qurumları və dövlət 
müəssisələri arasında daha uğurlu idarəetmə üzrə məlumat axınının inzibatçılığını təkmilləşdirmək 
və Azərbaycanda dövlət müəssisələrinə dair islahatların aparılmasının davam etdirilməsi barədə 
qərarların qəbul edilməsi sahəsində müzakirələr aparılıb. 
Sonda dövlət əmlakının idarə edilməsi və onun qorunub saxlanılması sahəsində tədbir 
iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb. 
 



Dünya Bankı: Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin strateji formatı müəyyənləşdirilməlidir 
http://www.apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/infrastruktur/dunya-banki-azerbaycanda-dovlet-
muessiselerinin-strateji-formati-mueyyenlesdirilmelidir-5661.html 
"Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin strateji formatının müəyyənləşdirilməsini tövsiyə edirik". 
  
"APA-Economics" xəbər verir ki, bunu Dünya Bankının böyük maliyyə idarəetmə mütəxəssisi 
Natalia Manuilova "Dövlət müəssisələrinin fəaliyyətində şəffaflıq və səmərəliliyin təşviqi" 
konfransında çıxışı zamanı bildirib. 
Onun sözlərinə görə, müəssisələrin kimin mülkiyyətində olması, hansı formatda idarə olunması 
müəyyən olunmalıdır. 
"Bu, vacib suala - "Nəyə görə dövlət müəssisəsi dövlət mülkiyyətindədir"? fundamental sualına 
cavab verəcək. Heç də bütün dövlət müəssisələri dövlət mülkiyyətində olmamalıdır. Bir sıra 
təcrübələr var ki, özəl sektor xidmətlərin bəzi sahələrini daha yaxşı idarə edir. Hökumət dəqiq 
cavab verməlidir və əsaslandırmalıdır ki, hər hansı müəssisə dövlətin mülkiyyətində niyə 
qalmalıdır. Düzdür, dövlət mülkiyyəti bir tərəfdən gəlir gətirməlidir, digər tərəfdən sosial 
funksiyanı yerinə yetirməlidir və müvafiq vəzifələr icra etməlidir" 
Bank mütəxəssisi vurğulayıb ki, təhlil apararkən gördükləri problemlərdən biri maliyyə təhlilidir 
və dövlət müəssisələrinin qiymətləndirilməsidir: "Bu, onların idarəetmə strukturu ilə bağlıdır. 
Dövlət müəssisələri adətən ən böyük vergi ödəyiciləri olurlar. Hökumət müvafiq maliyyə 
indikatorlarına əsasən öz büdcəsini formalaşdırır. Dövlət müəssisələri dividentlər baxımından 
büdcə gəlirlərinə çox vacib töhfə verən tərəflərdir. Eyni zamanda, qrantlar, subsidiyalar vasitəsilə 
böyük vəsaitlərin istifadəçiləridir. Dövlət müəssisələri, həmçinin 3-cü tərəflərdən, investorlardan 
vəsaitlər cəlb edirlər. Bu vəsaitlər dövlət müəssisələr olduğuna görə, hökumət tərəfindən zəmanətli 
hesab olunur və odur ki, müəyyən mənada büdcəyə də fiskal risk kəsb edir". 
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