Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin
TƏDBİRLƏR PLANI
№

Tədbirin adı

Əsas icraçı

Digər icraçılar

Nəticə indikatorları

Strateji hədəf 1. Mövcud aktivlərin optimallaşdırılması
1.1. Sektorda məhsuldarlığın və səmərəliliyin artırılması
Tarif Şurası, Vergilər
 2020-ci ildə real
1.1.1.
Nazirliyi,
Energetika
ÜDM-in 250
Qənaətli istehsal İqtisadiyyat
Nazirliyi,
Nəqliyyat
milyon manat
metodları üzrə
Nazirliyi
Nazirliyi,
Əmək
və
artması;
təhlil aparılması
Əhalinin Sosial
 ağır sənaye
Müdafiəsi Nazirliyi,
sahəsində əmək
Əmlak Məsələləri
məhsuldarlığının
Dövlət Komitəsi,
müvafiq sahələrdə
"Azneftkimyamaş"
20 faizədək
ASC, APİK,
artması;
"Daşkəsən
 məhsul istehsalında
Filizsaflaşdırma" ASC
zay məhsul
istehsalının 17 faiz
azalması
1.2. Enerjidən istifadədə optimal səmərəliliyə nail olunması
 yeni enerji
1.2.1. Enerji balansının Tarif Şurası Energetika Nazirliyi,
balansının
optimallaşdırılma
İqtisadiyyat Nazirliyi,
hazırlanması;
sı, tələb və
Dövlət Neft Şirkəti,
 strateji
təklifin
“Azərenerji” ASC,
müəssisələrin
uzlaşdırılması
“Azərişıq” ASC
siyahısının
hazırlanması;
 pik və qeyri-pik
saatlar üzrə enerji
istehlakının bərabər
formada
paylanması;
 enerji istehsalçısı

İcraçı şöbələr

İcra müddəti

Elektroenergetika
şöbəsi

2017-2020

Enerji siyasəti və
2017-2020
yanacaq-enerji
resursları,
Elektroenergetika,
İqtisadiyyat, elm
və innovasiya,
Enerji səmərəliliyi,
alternativ və
bərpa olunan
enerji mənbələri
şöbəsi
1

1.2.2.

Qeyri-pik
Tarif Şurası
saatlardan
istifadənin
stimullaşdırılması

Energetika Nazirliyi,
Azərenerji ASC,
İqtisadiyyat Nazirliyi

1.2.4.

Enerji
istehlakçılarının
enerjidən
səmərəli
istifadəyə
yönləndirilməsi

Energetika
Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Tarif Şurası

1.2.5.

Ağır sənaye,
xüsusilə
metallurgiya
müəssisələrinin
enerji təminatının
fərqli, aşağı
tariflərlə təmin
edilməsi

Tarif Şurası

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Energetika Nazirliyi

və istehlakçı olan
müəssisələrdən
ibarət
əlaqələndirmə
qrupunun
yaradılması.

Elektroenergetika
şöbəsi

2017-2020

Enerji səmərəliliyi, 2017-2020
alternativ və
bərpa olunan
enerji mənbələri,
Elektroenergetika,
Enerji siyasəti və
yanacaq-enerji
resursları,
İqtisadiyyat, elm
və innovasiya
şöbəsi
Elektroenergetika, 2017-2020
İqtisadiyyat, elm
və innovasiya
şöbəsi

Strateji hədəf 2. Rəqabətədavamlı sektorun yaradılması
2.2. İdxalın əvəzlənməsi fəaliyyətinin dəstəklənməsi
 2020-ci ildə real
2.2.4. Neft
İqtisadiyyat Dövlət Neft Şirkəti
Enerji siyasəti və
ÜDM-in
145
maşınqayırması
Nazirliyi
yanacaq-enerji
milyon manat
sahəsində birgə
resursları,
artması;
istehsal
İqtisadiyyat, elm
 2020-ci ildə 5700
sahələrinin
və innovasiya,
yeni
iş
yerinin
yaradılması
şöbəsi
yaradılması;
 kənd təsərrüfatı
avadanlıqlarının
istehsalı üçün

2017-2018
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idxal olunan
hissələrin 65 faiz
azalması;
 qazma
avadanlıqlarının
istehsalı üçün idxal
olunan hissələrin
ümumi bazardakı
payının 45 faizə
qədər azalması;
 idxal olunmuş qara
metal məhsullarının
həcminin 20
faizinin yerli
istehsalla əvəz
edilməsi.
Strateji hədəf 3. Maliyyə dəstəyinin təmin edilməsi və beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi
3.1. Alternativ maliyyələşmə mexanizmlərinin təşviqi və təcrübələrin ötürülməsi
 2020-ci ildə real
3.1.2. İnvestisiya
İqtisadiyyat Vergilər Nazirliyi,
İqtisadiyyat, elm
2017-2020
ÜDM-in 105 milyon
mühitinin
Nazirliyi
Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət
və innovasiya,
manat artması;
yaxşılaşdırılması
Gömrük Komitəsi,
Elektroenergetika,

investisiya məlumat
“Azərenerji” ASC,
Enerji siyasəti və
bankının onlayn
Azəriqaz İB
yanacaq-enerji
rejimdə fəaliyyətə
resursları,
başlaması;

 ölkə

iqtisadiyyatına
xarici
investisiyaların
yatırılması
dinamikasında
yüksəliş trendi;
 ilk özəl kapital
fondlarının
(private equity
fund) yaradılması.
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