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UOT 338.22; JEL: M19 

 

    Sahibkarlıq subyektlərinin inkişafı üçün maliyyə resurslarının təminat mexanizmləri 

 

Xülasə 

Məqalədə sahibkarlıq subyektlərinin inkişafı üçün maliyyə resurslarının təminatı 

mexanizmləri araşdırılır və bununla yanaşı respublikada aparılan tədqiqatlar  təhlil olunur. 

Məqalədə bank kreditlərinin geniş istifadə nümunəsi Azərbaycan və bır sıra ölkələrin 

əsasında müqayisə edilir.  

Acar sözlər: maliyyə-kredit, investisiya, inkişaf, biznes 

 

Giriş 
İqtisadi mühit biznesin təşkilini, fəaliyyət göstərməsini və səmərəliliyini səciyyələndirir. 

İqtisadi mühitin vacib hissəsi olan əhalinin alıcılıq qabiliyyəti isə, cari gəlir və qiymətlərdən, 

iqtisadi artım və ya tənəzzüldən, işsizlik səviyyəsi, vergilər sistemi və s. amillərdən asılıdır. 

Dünya praktikasında sahibkara öz biznesini açmaq istəyəndə son qərarını daxili və xarici 

imkanların SWOT üsulu ilə həyata keçirilən təhlilini aparmaqdan sonra təklif olunur. Bu 

üsulun köməyi ilə biznesin reallaşmasında daxili imkanların, xüsusilə firmanın güclü və zəif 

tərəfləri müəyyənləşir. Ümumi olaraq, qeyd etmək lazımdır ki, biznesdə uğur və uğursuzluq 

xeyli dərəcədə müəssisənin və ya şirkətin bazarda yerinin nə dərəcədə düzgün seçməsindən 

asılıdır. 

Sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları 

Bazar münasibətlərinin geniş vüsət aldığı müasir dövrdə sahibkarlığın inkişafı 

qarşısında duran əsas problemlərdən biri sahibkarlıq subyektlərinin zəruri maliyyə resursları 

ilə təmin edilməsidir. Araşdırmalar göstərir ki, bu problemin həlli xeyli dərəcədə dövlətin 

həyata keçirdiyi investisiya siyasətinin miqyasından və səmərəsindən bilavasitə asılıdır. 

Yalnız dövlət tərəfindən səmərəli investisiya siyasətini həyata keçirməklə yaxın gələcəkdə 

sahibkarlıq subyektlərinin səmərəli fəaliyyətini, bütövlükdə isə iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində yüksək iqtisadi inkişaf təmin edilə bilər. Bununla yanaşı, həmin prosesdə 

alternativ gəlirlilik məsələlərin dərindən və hərtərəfli təhlil olunması, riskin 

qiymətləndirilməsi, investisiya qoyuluşunun iqtisadiyyatın prioritet sahələrinə yönəldilməsi 

məqsədəuyğun sayılır. 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına daxili və xarici mənbələr hesabına xeyli investisiyalar 

yatırılmışdır. İqtisadiyyat üçün vacib olan bir çox layihələr daxili investisiyalar sahəsində 

reallaşıb. Bunlar arasında, kənd təsərrüfatı sahəsində kiçik və orta fermaların yaradılması, 

dəmir yol infrastrukturun yenilənməsi və ölkənin tranzit potensialının artması və digər 

layihələr. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, qeyri-neft sənaye 

sahələrində bir çox layihələr 2010-2013-cü illərdə başlasa da, onların bitirilməsi yalnız 2015-

2017-ci illərə planlaşdırılıb. Ümumi olaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, iqtisadiyyatın 

maliyyə resursları ilə təmin olunması sahəsində hələ də tam reallaşdırılmamış mövcud 

potensial var. Eyni zamanda ölkədə gələcək inkişafa yönələn böyük miqyasda ehtiyatlar 

mövcuddurlar. Onlar isə, indiki dövrdə maliyyə resursları ilə iqtisadiyyatın təmin 

olunmasında vacib yer tutacaqlar. Lakin, bununla belə vəziyyətin sahibkarlıq baxımından 

təhlili, bu sahədə inkişafın  mövcud olduğunu göstərir. Ilk növbədə onu qeyd edək ki, 2005-ci 

illərdə müxtəlif mənbələrdən olan investisiyaların müqayisəli araşdırması göstərir ki, həmin 
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dövrdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafına qoyulan sərmayələrin hələ də əhəmiyyətli hissəsi 

xarici ölkələrin və maliyyə qurumlarının payına düşürdüsə, 2010-2014-cü illərdə artıq 

investisiyaların əksər hissəsini daxili səramayələr təşkil edirdi. Belə ki, 2014-cü ildə cəmi 

investisiya qoyuluşunun 12715 mln. manatı daxili investisiyaların, 9175,7 mln. manatı xarici 

investisiyaların payına düşmüşdür. Ikincisi, büdcədən əsas kapitala yönəldilən vəsaitlərin 

xüsusi çəkisi xeyli artmış olsa da, ölkə iqtisadiyyatına qoyulan sərmayələrin yalnız 14%-ni, 

ümumi ÜDM-də isə 5%-ni təşkil edir (2014-cü ilə olan göstərici). Halbuki bazar iqtisadiyyatlı 

ölkələrində investisiya mənbəyi kimi bank kreditlərindən geniş istifadə olunur (1). Müqayisə 

üçün qeyd edək ki, Rusiyada bütöv növ bank kreditlərinin həcmi ÜDM-in 10-12%-ni, Qərbi 

Avropa ölkələrində 80-120%-ni təşkil edirsə, Azərbaycanda bu göstərici 2014-cü ildə 

bütünlüklə 31,0% (ümumi olaraq iqtisadiyyatda bütün kredit qoyuluşların ÜDM-ə nisbəti), 

əsas kapitala kreditlər isə 3% təşkil edib.(2) Bununla yanaşı, aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, 

ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiş xarici investisiyaların tərkibində bu və ya digər səviyyədə 

sahibkarlıq fəaliyyətinə aid edilə biləcək bölmə, yəni birgə müəssisələr və xarici firmalar üzrə 

investisiyaların həcmi 2005-ci illə müqayisədə 2014-cü ildə 5,7 dəfə artaraq 230,5 mln. 

dollardan 1,3 milyard dollara yüksəlsə də, onun xüsusi çəkisi təhlil olunan dövrdə təxminən 

5-11 faiz olmuşdur ki, bunu da qənaətbəxş saymaq olmaz. Investisiya mənbələri içərisində 

əhalinin şəxsi vəsaitlərinin də xüsusi çəkisi  çox aşağıdır. Belə ki, 2010-cu ilə nisbətən, 2014-

cü ildə şəxsi vəsaitlər əsasında əsas kapitala yönələn sərmayelər 1,5 dəfə artaraq 566,9 mln. 

manat təşkil etmişdir, bu da əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın ümumi həcminin 3,2-%-

nə bərabərdir (3). 

Ölkədə yaranmış mövcud vəziyyəti doğuran əsas səbəblərə kreditləşmə 

mexanizmlərindəki nöqsanları (kredit faizlərinin həddindən artıq, 30%-dan çox, yüksək 

olması), ölkədə maliyyə sabitliyini təmin etmək üçün nisbətən sərt maliyyə tədbirlərinin 

aparılmasını (Mərkəzi Bank tərəfindən maliyyə təminatı sahəsində yüksək minimal 

göstəricilərin qoyulması, misal üçün, bankların minimal nizamnamə kapitalın bir neçə dəfə 

artırılması və 50 milyon manata çatdırılması), nisbətən yüksək vergi dərəcələri vasitəsilə 

əhalinin məcmu tələblərini məhdudlaşdırmaq və s. aid etmək olar. Eyni zamanda qeyd 

etməliyik ki, nöqsanları aradan qaldırmaq üçün, Mərkəzi Bank və digər maliyyə qurumları 

tərəfindən bır sıra tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, Mərkəzi Bank biznes-kreditləri üçün 

maksimal faiz limitini 25%, istehlak kreditləri üçün isə 29% təyin edib. Eynən, minimal 

nizamnamə kapitalının yığmamış banklara güzəştə gedir, ümumi olaraq bankların 

maliyyəşdirilməsi 2015-ci ildə 36% artmışdır. Beləliklə, biz görə bilərik ki, maliyyə sahəsində 

son zamanlar müəyyən islahatlar aparılır və MB bazarın aktiv subyekti qismində çıxış edir. 

Amma sıravi iqtisadi subyektlərin subsidiyalı kreditlər almaq imkanlarının aşağı olması, 

ipoteka və istehlak kreditlərin yüksək faizləri (müvafiq olaraq icarə haqların yüksək olması) 

sahibkarlığın inkişafı üçün böyük əngəldir. Yuxarıda  qeyd olunan nöqsanları aradan 

qaldırmaq və sahibkarlığın inkişafını təmin etmək məqsədilə onun maliyyə bazasının 

möhkəmləndirilməsinin bir sıra istiqamətləri mövcuddur. 

Respublikamızda sahibkarlığın gələcək inkişafı məqsədilə kiçik və orta sahibkarlığın 

mövcud problemləri, o cümlədən onun maliyyə məsələləri dövlətin bu aspektdə bilavasitə 

himayəsinin xüsusən də KOS-un müdafiəsi və stimullaşdırılması üzrə daha effektiv 

tədbirlərin görülməsini iqtisadi zərurətə çevirir. Xüsusən də, sahibkarlığın dövlət tərəfindən 

ayrılan subsidiyalı kreditləri almaq imkanların artırılması, bununla belə həmçinin dövlət 

sifarişinin daha şəffaf şəraitdə həyata keçirilməsi, bir çox hökumət funksiyalarının 

sahibkarlığa keçməsi və tender sisteminin inkişafı. Xüsusən də bu tədbirlər kiçik və orta 

biznes sahəsində həyata keçirilməlidir.  
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Sahibkarlıq subyeklərinin  maliyyə resurslarının təminatında dövlətin dəstəyi 

Bazar iqtisadiyyatı yüksək inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində milli sahibkarlığa 

münasibətdə dövlət məhz bu cür siyasəti həyata keçirir. Buna görədə respublikada 

sahibkarlığın maliyyə resursları bazasının möhkəmləndirilməsi aşağıdakı tədbirlərin həyata 

keçirilməsini zəruri edir: 
 Dövlət büdcəsindən bu məqsədlə kifayət qədər mərkəzləşdirilmiş kredit vəsaitlərinin 

artırılması; 

 Sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resusrlasının formalaşmasında Sahibkarlığa Kömək 

Milli Fondunun (SMFK) imkanlarından geniş istifadə edilməsi.  

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu yarandığı vaxtdan etibarən dövlət büdcəsindən hər il 

fonda sahibkarlıq strukturları arasında bölüşdürmək üçün müəyyən vəsaitlər ayrılır. 2004-

2008-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikasının Dövlət büdcəsindən sahibkarlığın inkişafı 

üçün cəmi 300 milyon manat ayrılmışdırsa, 2014-cü il ərzində isə sadəcə SKMF tərəfindən 

5560 sahibkara 295 milyon manat ayrılmışdır. Bu vəsaitlər arasında 130 milyon keçmişdə 

verilmiş kreditlərdən qaytarılan vəsaitlər hesabına, 150 milyon isə dövlət büdcəsindən 

ayrılmış vəsaitdir. Hazırda Azərbaycanda neft bölməsindən kənarda göstərən sahələrin inkişaf 

etdirilməsində bir sıra beynəlxalq malliyə-kredit qurumları: Dünya Bankı, Beynəlxalq 

Valyuta Fondu, Avropa yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və s. yaxından 

iştirak edirlər. Onu da qeyd edek ki, respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonrakı 1994-

2015-ci illər ərzində 10.2 mlrd. ABŞ dolları məbləğində kredit sazişi imzalanmışdır. Ümumi 

olaraq 73 layihənin həyata keçirilməsi başa çatmış, və qalanları isə hazırda icra olunmaqdadır. 

Dünya bankı ilə Azərbaycan Respublikası arasında 28 maliyyələşdirilən cari layihə 

mövcuddur. Ümumi olaraq, Azərbaycan və Dünya Bankı arasında əməkdaşlıq başlayandan 

ümumi məbləği 3,786 milyard olan kredit sazişi bağlanıb. Eyni zamanda həmçinin 1,8 

milyard dollar vəsaitin ayrılması üçün hazırlıq işi davam edir. 

Lakin bununla belə, hazırda bu səhədə bir sıra problemlər mövcuddur. Ilk növbədə onu 

qeyd edək ki, xarici sərmayəçilər fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq, adətən yeni yaranan və 

gənc sahibkarlıq müəssisələrinə kredit vermirlər. Onlardan kredit ala bilmək üçün bir neçə 

illər ərzində mövcud olmaq və uğurla fəaliyyət göstərmək tələb edilir. Digər tərəfdən, belə 

kreditləri almaq üçün həmin banklara sahibkarlıq müəssisəsinin iqtisadi fəaliyyətinin müxtəlif 

tərəfləri haqqında səlahiyyətli auditor firmaları tərəfindən tədqiq olunmuş maliyyə sənədləri, 

alınacaq kreditlər əsasında görüləcək işlərin əsaslandırılmış biznes-planı və s. təqdim 

olunmalıdır. Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına tam cavab verməməsi, digər 

tərəfdən isə, geniş və əsaslandırılmış biznes planların tərtibi üzrə mütəxəssislərin və 

təcrübənin çalışmaması bu sahədə müəyyən çətinliklər yaradır. Bununla yanaşı, bir sıra xarici 

sərmayəçilərin təqdim edilən layihəni tam maliyyələşdirməməsi yerli sahibkarlıq müəssisəsi 

üçün problemlərin yaratmasına gətirib çıxarır. 

Son vaxtlar büdcə vəsaitlərindən ayırmalar hesabına bu problem qismən həll olunsa da, 

hələ də əksər özəl şirkətlər üçün bu çətinliklər yaşanmaqdadır. Amma tədricən bu sahədə 

mövcud olan müəyyən nöqsanlar həll edilməkdədir. “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının tətbiqi istiqamətində tədbirləri uğurla 

həyata keçirir. 2013-cü ildə ilk dəfə olaraq beynəlxalq standartların tələblərinə tam cavab 

verən maliyyə hesabatları hazırlanmışdır və bunun vasitəsilə beynəlxalq arenada kredit 

vasitələri ala bilmişdir. Bu sahədə xüsusən xarici auditor şirkətlərin payı yüksəkdir. Onların 

vasitəsilə bir çox yerli şirkət öz hesabatlarını beynəlxalq maliyyə standartlarına uyğun tərtib 

edirlər.  

Sahibkarlığın inkişafı üzrə maliyyə problemlərinin həllində bank vəsaitləri mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatına kommersiya bankları tərəfindən kredit qoyuluşları 
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2010-cu illə müqayisədə 2014-cü ildə 2 dəfə artaraq, 9163,4 mln. manatdan 18542,6 mln. 

manata yüksəlmişdir. Uzunmüddətli kreditlərin həcmi isə, təhlil olunan dövrdə 2,2 dəfə 

artaraq 2010-cu ildəki 6 596.3 mln. manatdan 2014-cü ildə 14611 mln.manata çatmışdır. 

Nəticədə uzunmüddətli kreditlərin xüsusi çəkisi 2014-cü ildə 78,8 %-ə yüksəlmişdir. (3) 

Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, bankların kredit faizlərinin dərəcəsi hələ də 

yüksəkdir. Belə ki, 2014-ci il yanvarın əvvəlinə AMB-nin yenidən maliyyələşdirilməsi 

dərəcəsi 4.75 faiz olduğu halda, banklarının kredit faizlərinin dərəcəsi 20-24 faiz civarındadır. 

Hesab edirik ki, beynəlxalq təcrübədə olduğu kimi, kommersiya banklarının kredit faizlərinin 

dərəcəsi bütünlükdə, o cümlədən uzunmüddətli kreditlər üzrə dövlət tərəfindən 

tənzimlənməlidir. Inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə olduğu kimi, kommersiya 

banklarının faiz dərəcələri ilə AMB-nin faiz dərəcəsi arasındakı nisbət dövlət tərəfindən 

normativ qaydalarla tənzimlənməlidir. Həmçinin kredit dərəcələri onun təyinatından, 

mülkiyyət formasından, eləcə də bölgələrdə asılı olaraq differensasiya edilməlidir.
 

Bununla əlaqədar ölkə Prezidentinin 22 iyul 2000-ci il tarixli Fərmanı ilə “Kredit 

İttifaqı haqqında” müvafiq qanun qəbul edilmişdir. Həmin qanuna görə, kredit ittifaqı anlayışı 

mənafe ümumiliyi əsasında könüllü birləşən fiziki şəxslərin və kiçik sahibkarlıq subyekti olan 

hüquqi şəxslərin sərbəst pul vəsaitini cəmləşdirmək yolu ilə özlərinin qarşılıqlı 

kreditləşdirilməsi üçün yaradılan bank olmayan kredit təşkilatıdır.Hazırda respulikada kənd 

təsərrüfatı istehsalçılarının 30-dan çox belə təşkilatı mövcuddur. Həmin ittifaqların səmərəli 

fəaliyyəti üçün əlverişli investisiya mühitinin yaradılması qarşıda duran ən mühüm 

vəzifələrdəndir. 

Hər hansı bir maliyyə qurumu tərəfindən verilməsindən asılı olmayaraq bütün hallarda 

kreditlər risk amili ilə bağlıdır. Kredit riski onu gösrərir ki, ödəniş ləngiyə və ya ümumiyyətlə 

aparılmaya bilər, bu isə öz növbəsində pul vəsaitlərinin hərəkətində problemlərə gətirib çıxara 

və xoşagəlməz surətdə bankın likvidliyində əks oluna bilər. Maliyyə xidmətləri strukturunda 

innovasiyalara baxmayaraq, kredit riski hələ də bank problemlərinin əsas səbəbi kimi 

qalmaqdadır. Riskin dərəcəsini azltmaq üçün dövlət risklərin idarə edilməsinin optimal 

sistemini qurmalı və bununla da sahibkarlar üçün əlverişli biznes mühiti yaratmalıdır. 

Nəticə 

Hazirki şəraitdə Azərbaycanda sahibkarlığın investisiya problemlərinin həlli ilə səmərəli 

surətdə məşğul olan bilən çoxlu miqdarda ixtisaslaşmış mikrokreditləşmə maliyyə 

qurumlarının yaradılmasına ehtiyac vardır. Azərbaycanda belə bir təcrübənin olmasına 

baxmayaraq, onun daha genişləndirilməsi və effektiv sisteminin qurulması çox vacibdir. 

Respublikada xüsusilə də kiçik sahibkarlığın maliyyə problemlərinin həllində kredit 

ittifaqlarının yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda sahibkarlıq fəaliyyətinin daha 

səmərəli təşkil üçün kredit koperativlərinin yaradılması daha geniş yayılmalıdır. Respublikada 

kiçik və orta sahibkarlığın investisiya problemlərinin həlli mexanizmi axıradək işlənib 

hazırlanmamışdır. Ona görə də hesab edirik ki, kredit dərəcələrinin azaldılması imkanlarının 

tapılması, investisiyalardan istifadəyə görə müxtəlif vergi güzəştlərinin tətbiqi, cəld edilmiş 

kredit resurslarının bölüşdürülməsi və idarə olunması sisteminin son dərəcə sadələşdirilməsi 

və s. tədbirlərin görülməsi ən vacib məsələlərdəndir.  
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Мамедова Самира Агасамед кызы 

Финансовые ресурсы для развития субъектов предпринимательства 

механизмы правоприменения 

Pезюме 

В статье исследованы вопросы предоставления финансовых ресурсов для 

развития субъектов предпринимательской деятельности. В статье было определено, 

что в деле решения финансовых проблем предпринимателей значительную роль 

играют банковские кредиты и средства кредитных союзов.  

Ключевые слова: финансы, кредит, инвестиции, развитие, и бизнес 

 

 

Mammadova Samira Aqasamed 

Financial resources for the development of entrepreneurship subjects enforcement 

mechanisms 

Summary 

Provision of financial resources for the development of entrepreneurial subjects in the 

article investigated and carried out investigations at the same time in the country are 

analyzed. Also in solving the financial problems of the banking business in cash and credit 

unions play an important role in creating this article as of widespread use of  bank loans are 

recorded comparision Azerbaijan and Western European countries. 

Keywords: finance, credit, investment, development, and business 
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