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SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏR

Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinə təsir edən çoxsaylı amillərin
müəyyənləşdirilməsi, qruplaşdırılması, təhlili və qiymətləndirilməsi

Tədqiqatın metodologiyası – müqayisəli və analitik təhlil, sistemli yanaşma
Tədqiqatın nəticələri – Sahibkarlıq fəaliyyətinə iqtisadi, siyasi, sosial-demoqrafik, texnoloji, ekoloji,

mədəni, hüquqi, beynəlxalq faktorlar mühüm və həlledici dərəcədə təsir göstərir. Azərbaycanda
sahibkarlıq fəaliyyəti üçün həmin faktorlar əlverişli olsa da bizhes mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına
ehtiyac var.

Acar sözlər - sahibkarlıq fəaliyyəti, sahibkarlıq mühiti, sahibkar, biznes mühiti, özəl sektor.

GİRİŞ
Ölkəmizdə son onilliklərdlə aparılan səmə-

rəli və uğurlu iqtisadi islahatlar sahibkarlığın
formalaşmasına, inkişafına, onun iqtisadiyyat-
dakı rolunun daha da artmasına, sosial-iqtisadi
problemlərin həllində fəal mövqe nümayiş
etdirməsinə geniş imkanlar  açmışdır. Sahib-
karlığın inkişafı üçün vacib olan qanunverici-
lik bazası yaradılmış, sahibkarların hüquq və
qanuni mənafelərinin müdafiəsini, sahibkarlıq
fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin təkmil-
ləşdirilməsini, sahibkarlıq mühitinin sağlam-
laşdırılmasını təmin edən müvafiq normativ
hüquqi aktlar qəbul edilmişdir.

Qərb ölkələrinin müasir təcrübəsi sübut edir
ki, sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatının ya-
radılması istiqamətində həmin ölkələrin yüksək
nailiyyətləri burada sahibkarlığın geniş inkişa-
fının nəticəsidir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin
təşkili və genişləndirilməsi bazar iqtisadiyyatı-
nın başlıca şərtidir. Lakin biznesin təşkili, onun
həyata keçirilməsi və inkişafı üçün münbit şə-
raitin yaradılması xüsusilə vacibdir. Müstəqil
Azərbaycan Respublikasında ötən dövrdə döv-
lətin həyata keçirdiyi ardıcıl və uğurlu iqtisadi
islahatlar biznes mühitinin formalaşmasında və
azad rəqabətin inkişafında mühüm rol oyna-
mışdır. Nəticədə respublikamızda 1995-ci ildən
etibarən sahibkarlığın, biznes sektorunun
dinamik inkişafı təmin edilmişdir.

Ölkə iqtisadiyyatında sahibkarlıq fəaliyyə-
tinin inkişaf səviyyəsi onun üçün yaradılmış
əlverişli biznes mühiti ilə birbaşa bağlıdır. Sa-
hibkarlıq fəaliyyətinə, biznes mühitinə isə
müxtəlif çoxsaylı amillər təsir edir. Həmin
amillər sahibkarlıq fəaliyyəti üçün nə qədər

əlverşli olarsa, özəl sektor da bir o qədər
yüksək templərlə inkişaf edir, iqtisadiyyatda
xüsusi çəkisi və rolu artır.

Sahibkarlıq fəaliyyətinə təsir edən
faktorlar

Sahibkarlıq fəaliyyətinə bir sıra faktorlar,
amillər mühüm və həlledici dərəcədə təsir
göstərir. Həmin amilləri aşağıdakı kimi qrup-
laşdırmaq olar: [1, seh. 66]
Ø siyasi faktorlar
Ø iqtisadi amillər;
Ø elmi-texniki amillər;
Ø sosial-demoqrafik amillər;
Ø hüquqi amillər;
Ø ekoloji və təbii-xammal amilləri;
Ø mədəni amillər;
Ø beynəlxalq faktorlar.
Bu faktorları daxili və xarici olmaqla da iki

qrupa bölmək olar. Daxili faktorlara sahib-
karın məqsədi, vəzifələri, müəssisənin struk-
turu, kadrlar və texnoloji məsələlər daxildir.
Sahibkar nəyə nail olmaq istədiyini, məqsəd
və vəzifələrini aydın bilməlidir ki, uğurlu
nəticəyə nail ola bilsin. Habelə müəssisənin
strukturu, idarə olunması optimal, müasir ol-
malıdır. Müəssisələr rəqabət qabiliyyətli ol-
maq üçün ən müasir texnologiyalardan, peşə-
kar kadrlardan istifadə etməlidir. Məsələn,
xidmətlərin göstərilməsinin öz texnologiyası
var. Müasir texnologiylar və kadrların peşə-
karlığı xidmət müəssisələri üçün həlledici
əhəmiyyətə malikdir. Çünki xidmətlər birbaşa
istehlakçı ilə təmas zamanı təqdim olundu-
ğundan onların nə dərəcədə vacib olması üzə
çıxır. Özəl səhiyyə xidməti müəssisələri üçün
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həkimin peşəkar olması, burada ən müasir
tibb avadanlıqlarından istifadə edilməsi is-
tehlakçının, müalicə olunmaq istəyən xəs-
tənin cəlb edilməsi baxımından mühüm
faktorlardır. Habelə paltar tikən dərzinin işi
istehlakçının rəğbətini qazanmaqdır ki, ona
müraciət edən olsun, sifarişlər çoxalsın və s.
Aydın məsələdir ki, istehlakçılar təmir üçün
həmişə yaxşı ustaya müraciət etməyə üstün-
lük verirlər. Bu baxımdan xidmət müəs-
sisələri üçün müştəriyə xidmət göstərən kadr-
larının, ustaların peşəkar olması, müştərilərin
rəğbətini qazanması, müasir texnologiylardan
istifadə həlledici faktordur. Hər bir sahibkar-
lıq müəssisəsi öz fəaliyyətində belə incə fak-
torları da nəzərə almalıdır.

Sahibkarlıq fəaliyyətinə xarici faktorlar,
müəssisə xaricindəki mühit mühüm təsir gös-
tərir. Sahibkar firmanın, müəssisənin bu mü-
hitə münasibətdə zəif və güclü cəhətlərini, im-
kanları və təhlükələri dəqiq hesablaya bilmə-
lidir.  Bu ona görə lazımdır ki, firma maksi-
mum əlverişli şəkildə makromühitə adapta-
siya oluna bilsin. Sahibkar öz fəaliyyətini
qurarkən konkret olaraq iqtisadi, siyasi, sosial,
texnoloji, mədəni, hüquqi mühiti, fiziki-coğ-
rafi (iqlim) amilləri, demoqrafik vəziyyəti, in-
stitusional və təşkilati-texniki durumu nəzərə
almalıdır [2, səh.110-117].

Bu faktorlara iqtisadi azadlıq, şəxsi maraq,
bazar, rəqabət, dövlətin məhdud rolu da daxil-
dir. Əlverişli sahibkarlıq mühiti baxımından iq-
tisadi azadlıqların olması mühüm amidir. İqti-
sadi azadlıqlar sahibkara imkan verir ki, istədi-
yi işlə müstəqil şəkildə məşğul olsun, bazara və
resurslara sərbəst çıxış imkanları əldə etsin, fə-
aliyyətini genişləndirsin və s. Şəxsi maraq sa-
hibkarlığın motividir, hansı ki, onun fəaliyyəti-
ni istiqamətləndirir. Bazar sahibkarlığın funksi-
yalarını reallaşdırma məkanıdır. İnkişaf etmiş
bazar institutları sahibkarlığın potensialının da-
ha geniş aşkarlanmasına və reallaşdırılmasına
imkan verir. Bunun əksi olduqda isə sahib-
karlar ciddi çətinliklərlə üzləşirlər, hətta qeyri-
leqal fəaliyyətə üstünlük verirlər.

Qanunlar, dövlət orqanlarının tənzimləmə
siyasəti də müəssisələrin fəaliyyətinə təsir
edir. Hər bir müəssisə müəyyən olunmuş hü-
quqi statusa malikdir ki, onun əsasında öz

işlərini qura bilər. Bazar iqtisadiyyatı şəraitin-
də dövlət müəssisələrin fəaliyyətinə birbaşa
(qanunlar vasitəsilə) və dolayı yolla (ver-
gilərin tədbiqi, dövlət büdcəsi vasitəsilə) təsir
göstərir. Müəssisələr dövlətin qanunlarına və
hökumət strukturlarının qərarlarına əməl et-
məlidirlər.  Əks halda onları cəza tədbirləri
gözləyir. Dövlət orqanları öz fəaliyyət sferala-
rına aid sahələri qanunvericilik çərçivəsində
tənzimləyirlər. Məsələn, nazirliklər müəyyən
sahələrdə fəaliyyət göstərmək üçün sahibkar-
lara lisenziya verirlər, vergi orqanları vergiləri
toplayırlar və s.

Dövlətin roluna gəldikdə isə o, sahib-
karlığın dəstəklənməsində mühüm rol oyna-
malı, sahibkarlıq mühitinə müdaxilənin forma
və üsullarının tədbiqi zamanı balanslaş-
dırılmış siyasət yeritməli, sahibkarlığın inkişa-
fını stimullaşdırmalıdır. Sahibkarlıq fəaliy-
yətinə təsir göstərən belə faktorlar mürəkkəb,
çoxcəhətli, dəyişkəndir. Bu faktorlar özləri də
çoxsaylı amillərin təsiri nəticəsində dəyişirlər.
Aydın məsələdir ki, hər bir müəssisənin
inkişafı və uğur qazanması üçün kapital da
lazımdır. Bu sahədə potensial investorlar
banklar, səhmdarlar, fiziki şəxslər, dövlət
büdcəsi ola bilər. Müəssisənin işləri nə qədər
yaxşı getsə, onun maliyyə əldə etmək imkan-
ları da  bir  o  qədər  çox  olur.  Adatən  kiçik
müəssisələr maliyyə, kredit vəsaitlərinin əldə
olunmasında çətinlik çəkirlər.

Müəssisənin effektiv fəaliyyət göstərməsi
üçün yüksək ixtisaslı, peşəkar işçi qüvvəsi
tələb olunur. Əvvəllər hesab olunurdu ki,
sənaye müəssisələri ilə müqayisədə xidmət
sahələrində belə mütəxəsislərə o qədər də eh-
tiyac yoxdur. Ancaq son onilliklərdə xidmət
sferasının sürətli tərəqqisi, bu sahədə rəqa-
bətin inkişafı nəticəsində məsələyə yanaşma
dəyişib. Məsələn, Azərbaycanda müasir İKT,
rabitə, nəqliyyat xidməti kimi sahələrin
inkişafı artıq elə bir səviyyəyə gəlib çıtıb ki,
burada yüksək ixtisaslı kadrlar tələb olunur.
Habelə müasir istehlakçıların tələbləri, xid-
mətlərin texnologiyaları o qədər yüksəkdir ki,
kadrların xüsusi hazırlıqlı olması vacibdir.

Rəqabət də sahibkarlıq fəaliyyətinə təsir
göstərən əsas faktorlardandır. Rəqabət iqtisadi
alət olmaqla yanaşı iqtisadi azadlıqların və
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şəxsi marağın sərhədlərini müəyyən edir.
Müəssisələr üçün istehlakçıların onların təklif
etdikləri məhsul və xidmətlərə münasibəti çox
əhəmiyyətlidir. Bazarda uğur qazanmağın
əsas faktorlarından biri də istehlakçıların rəğ-
bətinin qazanılması və onların təlabatının
hansı səviyyədə ödənilməsi ilə bağlıdır. Məhz
istehlakçı müəssisənin öz fəaliyyətini qurma-
sına, strategiyasına, rəqabət aparmasına
mühüm təsir edir. Ona görə də, sahibkarlar
istehlakçılardan asılı olduqları üçün öz fəaliy-
yətlərini onların tələblərinə, arzu və istəklə-ri-
nə uyğunlaşdırmağa məcburdular. Müəssisə-
lərinin fəaliyyətinə təsir edən amillərdən biri
olan rəqabət istehlakçılar uğrunda, sahibkar-
ların öz aralarında gedir. Bəzən hətta rəqiblər
müəyyən edirlər ki, hansı xidməti hansı qiy-
mətə bazarda təklif etsinlər. Sahibkrarlar yax-
şı başa  düşürlər  ki,  əgər  ən azı rəqibləri  kimi
istehlakçıların tələbatını ödəyə bilməsələr ba-
zardan sıxışdırılıb çıxarılacaqlar. Rəqiblər tək-
cə istehlakçılar uğrunda deyil, əmək resurs-
ları, material, kapital və texniki yeniliklərin
əldə olunması sahəsində də mübarizə aparır-
lar. Müasir elmi-texniki inkişaf rəqabəti gü-
ləndirib. Məhz hər hansı yeni əlverişli bir
məhsulun, xidmətin təklifi müəssisənin bazar-
dakı mövqelərini gücləndirə bilər.

Sahibkarlıq fəaliyyətinə sosial-mədəni
faktorlar – əhalinin əmək haqqısı, gəlirləri,
əmək şəraiti, əmək münasibətləri, hətta xalqın
adət-ənənələri də xidmətlərə olan tələbin for-
malaşmasına təsir edir. Sahibkarlar bu amilləri
də təklif etdikləri məhsul və xidmətlərin xü-
susiyyətlərində nəzərə almalıdılar. Çünki  mü-
əssisələrin, sahibkarlıq subyektlərinin bazarda
yer tutmasında, biznesdə uğur qazanmasında
sosial-mədəni faktorlar, istehlakçıların bu as-
pektdən münasibəti mühüm yer tutur. Sosial-
mədəni mühitdə xidmət müəssisələrinə, onların
təklif etdikləri xidmətlərə münasibətin forma-
laşmasında kütləvi informasiya vasitələri, təbli-
ğat da mühüm rol oynayır [3, seh.73].

Siyasi faktorlar da sahibkarlıq mühitinə
təsir edən mühüm amillərdən biridir. Bu ba-
xımdan Azərbaycanda mövcud siyasi stabillik
biznesin, sahibkarlığın sabit, davamlı inki-
şafına imkan verir. Sahibkarlığın inkişafı
Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətinin

başlıca istiqamətlərindən biri olmaqla, ölkədə
iqtisadi və sosial problemlərin həllinin, cə-
miyyətdə sabitliyin möhkəmləndirilməsinin
mühüm amili hesab olunur. Azərbaycanda si-
yasi və makroiqtisadi sabitlik sahibkarlığın in-
kişafı üçün əlverişli mühit yaratmışdır. Ölkə
vətəndaşlarının azad sahibkarlıq hüququ
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasın-
da təsbit olunmuşdur.

Qanunvericilik və məhkəmə orqanlarının
da sahibkarlıq fəaliyyətinə münasibəti vacib
amidir. 1992-ci ilin dekabrında «Sahibkarlıq
fəaliyyəti haqqında» qanunun qəbul olunması
ilə sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi əsasları
yaradılmışdır. Hazırda da qüvvədə olan qa-
nunda sahibkarlığın subyektləri, sahibkarlığın
formaları, sahibkarlıq hüdudlarının hüquqi
nizamlanması, sahibkarın hüquq və vəzifələri,
sahibkarın əmlak məsuliyyəti müəyyən edilir,
sahibkarlığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi,
sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan mənfə-
ətdən və sahibkarın şəxsi gəlirindən vergi
tutulması məsələləri öz əksini tapıb [4].

Müəssisələr üçün fəaliyyət göstərdiyi
ərazidə yerli əhali ilə münasibətlərin necə
qurulması özü də əhəmiyyətli məsələdir. Sa-
hibkarlar yerli əhali ilə – istehlakçılarla bir-
başa təmasda olduqlarından müəssisənin fə-
aliyyəti onların münasibətindən asılı olur.
Hətta konkret bir rayon çərçivəsində isteh-
lakçıların tələbatı əsasında yeni xidmət müəs-
sisəsi yarana, yeni xidmətlər təklif oluna bilər,
yaxud da fəaliyyət göstərən müəssisə bağlan-
malı olar. Hətta respublikamızın kənd yerlərində
belə yerli əhalinin tələbi o qədər təsirlidir ki, ti-
carət, ictimai iaşə sahələrində fəaliyyət göstərən
fərdi sahibkarlar iş qrafiklərini belə onun əsasın-
da müəyyənləşdirməlidilər.

Beynəlxalq bazardakı vəziyyətlə bağlı fak-
torlar da sahibkarlıq fəaliyyətinə təsirsiz ötüş-
mür. Hər bir ölkənin iqtisadi durumu, maddi
resursları, siyasi vəziyyəti, qanunları, mədə-
niyyəti, inkişaf səviyyəsi bir-birindən fərqlən-
diyindən həmin faktorlar da çox mürəkkəbdir.
Ona görə də, dünya bazarına çıxmaq istəyən
Azərbaycan sahibkarları, müəssisələri bütün
xarici amilləri nəzərə almalıdılar. Həmin amil-
ləri  ümumiləşdirməklə 4 qrupa bölmək olar:
mədəniyyət, iqtisadiyyat, qanunvericilik və
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dövlət tənzimlənməsi, siyasi vəziyyət. Mə-
dəniyyətə hər bir ölkənin milli-mənəvi dəyər-
ləri, dini amillər, adət-ənənələr daxildir. Hər
bir cəmiyyət öz mədəniyyətinə malikdir ki, bu
da onun həyatında özünü göstərir. Buna
uyğun olaraq da cəmiyyətdə məhsul və xid-
mətlərə tələbat formalaşır. Ona görə də sahib-
karlar belə amilləri nəzərə almalıdılar. Xarici
bazara çıxmaq istəyən şirkətlər fəaliyyət
göstərmək istədiyi ölkədəki real iqtisadi
vəziyyəti öyrənməli və təhlil etməlidir. Buna
həmin ölkədəki ÜDM-in həcmi, valyuta
kursları, inflyasiya, maliyyə-kredit bank sek-
torundakı vəziyyət, vergi mühiti, investisiya
mühiti, nəqliyyat xərcləri, əmək haqqı, həyat
səviyyəsi, əhalinin sayı, təbii resursları, mütə-
xəssislərin peşəkarlığı, texnoloji inkişaf səviy-
yəsi, rəqabət qabiliyyəti və s. faktorlar daxil-
dir. Sahibkar hər bir ölkənin vergi xüsu-
siyyətlərini, iqtisadi qanunvericilik bazasını,
əmək münasibətlərini, standartlarını, qiymət-
lərin səviyyəsini və əmələ gəlməsi amillərini
də nəzərə almalıdılar.

Dövlət tənzimləməsi sahibkarlıq faəliy-
yətinə təsir göstərən əsas amil kimi

İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatına malik
ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, onların iqtisadi
cəhətdən inkişfaı dövlətlə özəl biznesin səmə-
rəli qarşılıqlı fəaliyyətinə əsaslanır. Bu özünü
dövlət tərəfindən özəl biznesin müxtəlif
formalarının inkişafı üçün əlverişli hüquqi-
iqtisadi mühitin yaradılmasında, biznesin və
fərdi təşəbbüsün inkişafının müxtəlif iqtisadi
metodlarla həvəsləndirilməsində büruzə verir.
Öz növbəsində özəl biznes cəmiyyətin qarşı-
sında duran vəzifələrin, sosial-iqtisadi prob-
lemlərin həllində, iqtisadiyyatın əsas sahə-
lərinin maliyyələşdirilməsində və inkişafında
dövlətə yardımçı olur.

Azərbaycanda da aparılmış köklü islahatlar
və toplanmış təcrübə bir daha sübut edir ki,
dövlət-sahibkar münasibətlərinin tənzimlən-
məsi müasir bazar iqtisadiyyatının prinsiplə-
rinə əsaslandığı halda daha yaxşı nəticələrə
nail olunur, sahibkarlıq fəaliyyəti isə ölkədə
sosial-iqtisadi inkişafın əsas aparıcı qüvvəsinə
çevrilir. Bu baxımdan hər şeydən əvvəl ölkədə
sahibkarlığın inkişafı üçün daha əlverişli

sahibkarlıq mühitinin olması mühüm amildir.
Məhz ölkəmizdə formalaşmış əlverşli biznes
mühitinin nəticəsidir ki, özəl sektor dinamik
inkişaf edir

Müsbət haldır ki, Azərbaycanda ÜDM-də
iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə qeyri-dövlət
bölməsinin payının artımı müşahidə olunur.
Əgər 2000-ci ildə ÜDM-də özəl sektorun payı
70,8 faiz idisə, sonrakı illərdə artaraq  2005-ci
ildə 77,8%-ə,  2010-cu ildə 81,7%-ə yüksəl-
miş, 2015-ci ildə 81,2% təşkil etmişdir.
Müqayisə edilən 15 il ərzində iqtisadiyyatın
bütün sahələrində özəl sektorun xüsusi çəkisi
çoxalmışdır. 2000-2015-ci illərdə qeyri-dövlət
bölməsinin payı sənayedə 48,4%-dən 83%-ə,
tikintidə 63,5%-dən 84,5%-ə, kənd təsər-
rüfatında 99%-dən 99,8%-ə, ticarət və xidmət
sahələrində 98,3%-dən 99,6%-ə, nəqliyyatda
62,6%-dən 81,7%-ə, rabitədə 57,8%-dən
81%-ə,  sosial və digər xidmətlər sahəsində
isə 2005-ci ildəki 31,8%-dən 2015-ci ildə
57,8%-ə çatmışdır (Bax cədvəl 1).

   İqtisadi azadlıq səviyyəsinə və iqtisadiy-
yatın tənzimlənməsində dövlətin iştirakına gö-
rə bazarın iki tipi var: azad və tənzimlənən.
Azad bazar bazarın iştirakçılarına maksimum
iqtisadi azadlıqlar verir. Belədə alıcı çoxsaylı
və rəngarəng mallar (xidmətlər) arasından
seçmək imkanı, satıcılar arasından daha yaxşı
xidmət göstərən və əlverişli şərtlər təklif edəni
seçmək imkanı qazanır. Satıcı (sahibkar) isə
daha uyğun alıcı seçmək, satışdan əldə etdiyi
puldan öz mühakiməsinə, maraqlarına əsasən
istifadə etmək azadlığı əldə edir. Ancaq belə
bazar tipində həddən artıq azadlıq bəzən sui-
istifadə hallarına yol açır, ən elementar
qaydalar belə pozulur. Tənzimlənən bazar isə
qanuni normalara tabe olur və dövlət tərəfin-
dən tənzimlənir [5, seh.73-74].

Hüquqi sistem bazarın qanuni tənzimlən-
məsini təmin edir və hamı üçün vahid qaydalar
müəyyənləşdirir. Habelə bazarın iştirakçıları
müdafiə olunmaqla yanaşı, hüquqi normaları
pozanlar cəzalandırılır ki, bununla da
insanların iqtisadi maraqları qorunmuş olur.
Tənzimlənən bazar sisteminə dövlət nəzarət və
tənzimləmə orqanları (sanitar, ekoloji, epido-
moloji nəzarət qurumları, vergi sistemi, döv-
lətin maliyyə-kredit siyasətini həyata keçirən
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orqanlar) da daxildir. Belə bazar tipində tən-
zimləyici təşkilatlara – assosiasiyalar, sahib-
karlar, həmkarlar təşkilatları, istehlakçı bir-
likləri aiddir. Onlar bazarda alıcıların və sa-

tıcıların hərəkətinin təşkilatlanması səviyyəsi-
ni, müasirləşməsini və effektivliyini yüksəldir.

Cədvəl №1
ÜDM-də qeyri-dövlət bölməsinin payı, faizlə

Göstəricilər 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ÜDM cəmi 70.8 77.8 81.7 82.5 81.5 82,5 81,9 81,2
Sənaye 48.4 84.5 87.4 88.1 87.3 87,4 86,1 83,0
Tikinti 63.5 90.4 72 75.3 76.0 84,5 84,3 84,5
Kənd təsərrüfatı 99 97.8 99.7 99.3 99.4 99,4 99,8 99,8
Ticarət və xidmətlər 98.3 97.8 99.2 99.7 99.7 99,8 99,8 99,6
Nəqliyyat 62.6 37.5 75.3 78.1 77.7 77,1 78,5 81,7
Rabitə 57.8 80.2 78.6 76.3 76.6 76,8 80,0 81,0
Sosial və sair xidmətlər 78.8 31.8 47.0 49.4 49.1 51.5 55.2 57.8

Mənbə: http://www.stat.gov.az

Müasir mərhələdə Azərbaycan iqtisadiy-
yatında dövlət iqtisadiyyatın bütün sektor-
larını birbaşa və dolayı iqtisadi mexanizmləri
ilə tənzimləməklə mülkiyyətin bütün forma-
larının inkişafı üçün şərait yaradır. Bu proses
təsərrüfat daxili əlaqələri və praporsiyaları
formalaşdırmaqla şəxsi və ictimai maraqları
təmin edir. Mülkiyyətin dövlət və xüsusi
formalarında əsas fərq dövlətin iqtisadiyyatı
tənzimləmə mahiyyətli olmasıdır ki, bu da
sosial-iqtisadi zərurət kimi ortaya çıxır [6,
səh.155-156]. Dövlət tərəfindən sahibkarlıq
fəaliyyətinin tənzimlənməsi metodları iki
qrupa bölünür [7, səh.40]:

1. Birbaşa (administrativ) metodlar – sa-
hibkarlıq fəaliyyəti göstərən subyektlərə
birbaşa dövlətin təsir, tənzimləmə vasitəsidir.

2. Dolayı metodlar – sahibkarlığa,təsərrüfat
subyektlərinin fəaliyyətinə şəraitin yaradılma-
sı yolu ilə formalaşdırılan iqtisadi təsir
vasitəsidir

Birbaşa tənzimləmə metodlarına dövlət
nəzarəti, hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarla-
rın dövlət qeydiyyatı, ayrı-ayrı sahibkarlıq fə-
aliyyəti növlərinin lisenziyalaşdırılması, hö-
kumət qurumlarının qərarları, antiinhisar or-
qanlarının sərəncamları və s. daxildir. Dolayı
metodlara isə güzəştli kreditləşdirmə, vergi
güzəştləri, proqnozlaşdırma, planlaşdırma,
dövlət sifarişləri və s. kimi iqtisadi rıçaqlar
aiddir. Dövlət nəzarəti sahibkarlıq

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı qanun
və qaydalara əməl olunmasına nəzarət və yox-
lamalar sistemini özündə əks etdirir. Dövlət
nəzarətinə vergi, gömrük nəzarəti, maliyyə,
valyuta və dövlət büdcəsi vasitəsilə tənzim-
ləmə, lisenziylaşdırma, meteroloji və ya stan-
dartlara, keyfiyyətə nəzarət, bank və sığorta
nəzarəti,  ekoloji və sanitar-epidomoloji
nəzarət s. daxildir.

Bütövlükdə biznesin uğurlu inkişafı onun
dövlət qurumları ilə iş prosesində rastlaşdığı
bütün problemlərin maksimal tez və rahat şə-
kildə aradan qaldırılmasına imkan verən işlək
mexanizmlərin yaradılmasından asılıdır. Azər-
baycanda sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən
hər kəs asanlıqla dövlət qeydiyyatından keçə
bilir, vergi orqanlarına gəlmədən bəyənnamə-
sini göndərir, vergilərini ödəyir, onu narahat
edən məsələlərlə bağlı məlumat ala bilir. Azad
sahibkarlığın inkişfı üçün qeydiyyat prosedur-
larının sadə olması mühüm amillərdəndir.
2008-ci ilin yanvarından Vergilər Nazirli-
yində yaradılmış «bir pəncərə» qeydiyyat
sisteminin tətbiqinə başlanıb ki, bu da sahib-
karlar üçün xeyli rahatlıqlar yaradıb.

İqtisadiyyatın inkişafına dövlətin təsirinin
demək olar ki, bütün metodları vergi tənzim-
lənməsini də əhatə edir. Vergiləri, vergitutma
obyektlərini və subyektlərini, vergitutma ba-
zalarını, vergilərin dərəcəsini, vergi güzəştlə-
rini və maliyyə sanksiyalarını müəyyən

http://www.stat.gov.az/
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etməklə və vergitutma şərtlərini dəyişməklə
dövlət ümummilli maraqlardan çıxış edərək
sahibkarlıq fəaliyyətini bir istiqamətdə stimul-
laşdıra, digər bir istiqamətdə isə onun inki-
şafını ləngidə bilər. Qəbul olunan bir sıra iqti-
sadi qərarların effektivliyi əhəmiyyətli dərə-
cədə vergi sisteminin səmərəliliyindən asılıdır
[8, səh.26]. Vergi siyasəti sahibkarlıq fəaliy-
yətinə təsir göstərən başlıca iqtisadi amillərdən
biridir. Sahibkarlığın inkişafı naminə ilk
növbədə iqtisadi fəaliyyət üçün daha əlverişli
vergi rejimi olmalıdır. Bu cür vergi siyasəti
həm də sahibkarlığa dövlət yardımının bir
formasıdır. Çünki yüksək vergi yükü sahibkar-
ların fəaliyyətini bəzən mənfəətsiz edir. Ona
görə də vergi sistemində bundan sonra da is-
lahatların aparılması zəruridir. Sahibkarlar
üçün  daha əlverişli vergi və gömrük rejimi,
azad və ədalətli rəqabət mühiti, enerji tariflə-
rinin əlverişli olması, aşağı faizli və uzunmüd-
dətli kreditlər, müasir infrastruktur, daxili
bazarın qorunması və s. vacib amillərdir.

NƏTİCƏ
Sahibkarlıq fəaliyyətinə iqtisadi, siyasi,

sosial-demoqrafik, texnoloji, ekoloji, mədəni,
hüquqi, beynəlxalq faktorlar mühüm və
həlledici dərəcədə təsir göstərir. Azərbaycan-
da sahibkarlıq fəaliyyəti üçün həmin faktorlar
əlverişli olsa da bizhes mühitinin daha da
yaxşılaşdırılmasına ehtiyac var. Müsbət haldır
ki, ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı istiqamə-
tində həyata kəçirilən tədbirlər artıq öz müs-
bət nəticələrini vermişdir. Aparılan islahatlar
daha geniş vüsət almış və sahibkarlığın inki-
şafı sahəsində keyfiyyətcə yeni - davamlı
inkişaf mərhələsinə qədəm qoyulmuşdur.
Yeni mərhələnin əsas hədəfi iqtisadi səmərəli-
lik, sosial ədalətlilik prinsiplərini rəhbər
tutmaqla qeyri-neft sektorunun, sahibkarlığın
inkişafının sürətləndirilməsi, milli iqtisadiy-
yatın rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilmə-
sidir. Ona görə də sahibkarlığın zəruri iqtisadi

mühitinin formalaşmasına yönəldilmiş tədbir-
lərin xüsusi sistem çərçivəsində reallaşması
məqsədəuyğundur. Sahibkarlığın dövlət mü-
dafiəsinin bu və ya digər variantının seçilməsi
ölkənin inkişaf səviyyəsi, hazırkı sosial-iqti-
sadi şərait, inkişafın müasir mərhələsində
qarşıya qoyulmuş vəzifələr və digər amillərin
təsiri ilə şərtlənir. Bu amillərin təsiri nəzərə
alınaraq ölkəmizdə sahibkarlığın müdafiəsi və
inkişafı üzrə dövlət siyasəti gücləndirilməli-
dir. Belə sistemin daha da təkmilləşdirilməsi
istiqamətində tədbirlər davam etdirilməlidir.
Bu, qarşıya qoyulmuş strateji məqsədə çatma-
ğı -  dayanıqlı iqtisadi inkişafı təmin edə bilər.
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Резюме
Цель исследования – оценивание, анализ, группировка и выявление многочисленных

факторов, влияющих на деятельность предпринимательства в Азербайджане.
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Результаты исследования – На предпринимательскую деятельность влияют такие важные и
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Abstract
Purpose of investigation-  evaluation , grouping, analysis and determination of many influencing fac-

tors to the activity of entrepreneurship in Azerbaijan
Methodology of investigation – comprehensive and analytic analyses, and systematic approach
Result of investigation – economic, political, socio-demographic, technologic, ecologic, cultural, le-

gal, and international factors can decisively impact to the activity of entrepreneurship. Although these
factors are convenient for the entrepreneurship activity, here is still need to improve the business envi-
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