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İlin əsas hadisələri  

  

Ümumi dəyəri 287.7 milyon manat olan 1902 layihəyə 130.6 milyon 

manat güzəştli kredit verilmiş və 2021-ci il üzrə proqnoz 100.5 % icra 

edilmişdir. 

Sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi sahəsində idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 

oktyabr 2021-ci il tarixli Fərmanına əsasən “Azərbaycan 

Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu” publik hüquqi şəxsin və 

“Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin birləşmə 

formasında yenidən təşkili yolu ilə Azərbaycan Respublikası 

İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində “Azərbaycan Biznesinin İnkişafı 

Fondu” publik hüquqi şəxsin təsis edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Dövlət zəmanəti ilə kredit 

mexanizmi çərçivəsində 

ümumilikdə 499.8 milyon 

manat  kreditə zəmanət 

verilmiş və proqram 100% icra 

edilmişdir. 

Mövcud kredit portfelinin 

subsidiyalaşdırılması mexanizmi 

çərçivəsində  ümumilikdə 910.9 

milyon manat kredit portfelinə 

62.5 milyon manat faiz 

subsidiyasının ödənilməsi təsdiq 

edilmişdir. 

Pandemiyadan zərərçəkmiş sahələr üzrə*  

* Proqram üzrə cəmi (2020-ci il iyun – 2021-ci il dekabr) 
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1. Fond haqqında 

Son illər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən aparılan iqtisadi 

islahatlar ölkədə iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişaf etdirilməsinə, iqtisadi aktivliyin 

artırılmasına, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, müasir texnologiyaların tətbiqi ilə yeni 

istehsal və emal müəssisələrinin yaradılmasına, iş yerlərinin açılmasına və nəticə etibarilə xalqın 

maddi rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmişdir.  

Sahibkarlığın inkişafı və onun dövlət tərəfindən dəstəklənməsi Azərbaycan dövlətinin iqtisadi 

siyasətinin aparıcı istiqamətlərindəndir. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərdən biri də dövlət 

tərəfindən sahibkarlığın inkişafına maliyyə dəstəyinin verilməsidir. 

Bu məqsədlə 1992-ci ildə yaradılmış İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 

aktiv fəaliyyətə 2002-ci ildən başlamışdır. Sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının 

daha da genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31.08.2018-ci il tarixli 

Fərmanı ilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu ləğv edilərək, İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu (bundan sonra - Fond) publik hüquqi şəxs yaradılmışdır. Eyni 

zamanda, sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə dövlət başçısı tərəfindən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki 

“Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu” publik hüquqi şəxsin və “Azərbaycan 

İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin birləşmə formasında yenidən təşkili yolu ilə 

İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində “Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu” publik hüquqi şəxsin 

yaradılması haqqında 11.10.2021-ci il tarixli Fərman imzalanmışdır. 

Dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsində əsas maliyyə institutlarından biri olan Fond 

ölkədə sahibkarlığın, xüsusilə də kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyir, əhalinin işgüzarlıq 

fəaliyyətinin artırılmasına kömək göstərir və iqtisadi aktivliyi təşviq edir.  

Fond tərəfindən sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli kreditlərin verilməsi Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 04.06.2020. tarixli 1052 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin verilməsi Qaydası”na uyğun 

olaraq həyata keçirilir. Güzəştli kreditlə yanaşı Fond tərəfindən 2020 və 2021-ci illərdə 

pandemiyadan zərər çəkən sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara kredit-zəmanət və mövcud 

kredit portfeli üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması mexanizmləri həyata keçirilmişdir.  
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1.1. Fondun xronologiyası 

  

1992-2002

•12 oktyabr 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 269
nömrəli Fərmanına əsasən "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun Əsasnamə"sinin təsdiq edilməsi ilə dövlət
büdcəsinin vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər verəcək ilk maliyyə
qurumunun əsası qoyulmuşdur. 1993-cü ilin fevralından Dövlət
Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsinin xüsusi struktur
bölməsi kimi yaradılan Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu fəaliyyətə
başlamışdır.

2002-2018

•27 avqust 2002-ci ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun fəaliyyətinin
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının prioritetləri və mərhələlər üzrə
həlli tələb olunan vəzifələrlə uzlaşdırılması məqsədilə ümummilli lider
Heydər Əliyevin 779 nömrəli Fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikasının
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu haqqında Əsasnamə"nin və
’’Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
vəsaitinin istifadəsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi ilə Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun fəaliyyəti və sahibkarlıq subyektlərinin investisiya
layihələrinin güzəştli şərtlərlə maliyyələşdirilməsi mexanizmi yenidən
qurulmuş və bununla da Fond daha aktiv fəaliyyətə başlamışdır.

2018

•31 iyul 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondu ləğv edilmiş və Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın
İnkişafı Fondu publik hüquqi şəxs təsis edilmişdir.

2020
•Pandemiyadan zərər çəkmiş fəaliyyət sahələrinə investisiya
qoyuluşunun sürətləndirilməsi və bu fəaliyyət sahələri üzrə məşğulluğun
qorunub saxlanması üçün yeni mexanizmlərin tətbiqinə başlanmışdır.

2021

•11 oktyabr 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 1461
nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin tabeliyindəki “Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın
İnkişafı Fondu” publik hüquqi şəxsin və “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin birləşmə formasında yenidən təşkili yolu ilə
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində
“Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu” publik hüquqi şəxsin təsis
edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
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1.2. Fondun məqsədləri, hədəfləri və missiyası 

  

MƏQSƏDLƏRİMİZ 

• Sosial-iqtisadi inkişafın prioritet istiqamətləri üzrə biznes 

layihələrini maliyyələşdirmək 

• Yeni istehsal, emal və infrastruktur müəssisələrinin 

yaradılmasına dəstək göstərmək 

• Real sektora investisiya qoyuluşunu təmin etmək 

HƏDƏFLƏRİMİZ 

• Sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarını 

artırmaq 

• Müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan layihələri 

dəstəkləmək 

• Fondun dayanıqlı inkişafını təmin etmək 

MİSSİYAMIZ 

• Maliyyə dəstəyi mexanizmləri və maarifləndirmə tədbirləri 

həyata keçirməklə Azərbaycanda sahibkarlığın dayanıqlı 

inkişafında aktiv rol oynamaq 
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2. Fondda korporativ idarəetmə 

Fondun fəaliyyətinə ümumi rəhbərlik və nəzarət Müşahidə Şurası tərəfindən həyata keçirilir. 

Müşahidə Şurası 5 üzvü İqtisadiyyat Nazirliyi, hər birindən 1 üzv olmaqla Mərkəzi Bank, Maliyyə 

Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyindən təyin 

olunmaqla ümumilikdə 9 üzvdən ibarətdir.  

Fondun cari işlərinin icrası İdarə Heyəti tərəfindən həyata keçirilir. İdarə Heyəti sədr və 3 müavin 

olmaqla 4 üzvdən ibarətdir. İdarə Heyəti Müşahidə Şurasına tabedir. 

Fondun strukturu 7 şöbə və 2 qrupdan ibarətdir. Daxili audit şöbəsi Müşahidə Şurasına, digər 

struktur bölmələri isə İdarə Heyətinə tabedir.  

 Fondun vəsaiti hesabına güzəştli kredit verilməsi, öz səlahiyyətləri çərçivəsində digər qərarların 

qəbul edilməsi və təkliflərin verilməsi üçün daimi fəaliyyət göstərən İdarə Heyətinə tabe olmaqla 

kollegial orqan olan 2 kredit komitəsi fəaliyyət göstərir: Kredit Komitəsi – İdarə Heyətinin sədri 

tərəfindən Fondun əməkdaşlarının arasından təyin edilməklə 5 üzvdən, Kiçik Kredit Komitəsi – 3 

üzvdən ibarətdir. 

 

  
Müşahidə Şurası 

İdarə Heyətinin sədri 

İdarə Heyəti sədrinin 

müavini 

Daxili audit şöbəsi 

Strateji təhlil və 
beynəlxalq əlaqələr 

şöbəsi 

Müvəkkil kredit 
təşkilatları və 

sahibkarlarla iş şöbəsi 

İnzibati işlər və insan 
resursları şöbəsi 

Risk qrupu 

Maliyyə və kreditlərin 
uçotuna nəzarət 

şöbəsi 

Hüquq və problemli 
aktivlərlə iş şöbəsi 

Kredit və zəmanət 
şöbəsi 

Monitorinq qrupu 

İdarə Heyəti sədrinin 

müavini 

İdarə Heyəti sədrinin 

müavini 
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3. Korporativ sosial məsuliyyət siyasəti 

Korporativ sosial məsuliyyət (KSM) cəmiyyətin və ətraf mühitin inkişafında şirkətlərin könüllü 

olaraq iştirak iradəsini nümayiş etdirən bir konsepsiyadır. 

Fond tərəfindən əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi, stabil əmək haqqı ödənişi, işçilərin könüllü 

tibbi sığortası,  onların müxtəlif tədris və ixtisasartırma proqramlarına cəlb edilməsi vasitəsilə insan 

kapitalının inkişafı məsələləri üzrə mütəmadi olaraq işlər görülür. 

Fondun fəaliyyətinin nəticələri bilavasitə Fondun əməkdaşlarının peşəkarlıq səviyyəsindən və 

təhlükəsizliyindən asılıdır. Fond tərəfindən nomenklaturaya uyğun işçi heyətinin seçilib 

yerləşdirilməsi, kadrların təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi, hesabatların hazırlanması, 

vətəndaşların qəbulu, onların müraciətlərinə baxılması, əməkdaşların əməyinin stimullaşdırılması 

və digər sahələrdə nəzərdə tutulan tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

 

İşə qəbulun təşkili məqsədilə təqdimatlar əsasında vakant yerlər barədə məlumatlar hazırlanmış 

və sosial şəbəkələrdə elanların verilməsi təmin edilmişdir. Vakant elan edilmiş yerlər üzrə 614 nəfər 

elektron ərizə ilə müraciət etmiş və xüsusi meyarlar əsasında göstəricilərin ilkin qiymətləndirilməsi 

aparılmışdır. İşə qəbul üzrə keçirilən müsahibələrdə 60 nəfər iştirak etmiş, 17 nəfər hər iki 

mərhələdən müvəffəqiyyətlə keçmişdir.  

Qeyd olunanlarla yanaşı həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiqi nəzərdə tutulmuş, işçilərə 

stimullaşdırıcı tədbirlər və güzəştlər tətbiq edilmişdir. 

Fondun əməkdaşları “Peşəkar mühasib sertifikatı üzrə qanunvericilik təlimi”, ”Publik hüquqi 

şəxslərdə daxili nəzarət və daxili audit” və “İdarə Heyətinin və top-menecerlərin səmərəli işinin 

təşkili” mövzusunda təlimlərdə iştirak etmişlər.  

Azərbaycanda davam edən pandemiya şəraiti nəzərə alınaraq Fondun əməkdaşlarının könüllü 

tibbi sığortası təmin edilmişdir.  

2021-ci il ərzində kadr dövriyyəsi barədə məlumat 

 

 Cəm 

Cinsi Yaş qrupu 

Kişi Qadın 
30 yaşa 
qədər 

31-50 
yaş 

50 yaşdan 
yuxarı 

Əməkdaşların ümumi sayı 
(01.01.2021) 

83 59 24 13 59 11 

İl ərzində işə qəbul edilənlər 17 8 9 9 8 - 

İl ərzində işdən çıxanlar 23 15 8 4 18 2 
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4. Ölkədə sahibkarlığın vəziyyəti və inkişaf perspektivləri 

Ölkədə sahibkarlığın inkişafı sahəsində aparılan dövlət siyasəti və görülmüş tədbirlərin nəticəsi 

olaraq 2021-ci ilin 9 ayı ərzində qeydiyyata alınmış sahibkarlıq subyektlərinin sayı ümumilikdə 6.7% 

artaraq 2021-ci ilin oktyabrın 1-i tarixinə 1 306 490 olub. Onların 12.5%-i (163 979) hüquqi 

şəxslərin, 87.5%-i (1 142 511) fərdi sahibkarların payına düşür.  

Eyni zamanda 2021-ci ilin 9 ayı ərzində fərdi sahibkarlar istisna olmaqla sahibkarlıq 

subyektlərinin sayı 5.5% (8 918) artaraq 163 979 olmuşdur. Qeydiyyata alınmış subyektlərin 

136 743-ü mikro, 6 832-si kiçik, 2 652-si orta, 603-ü isə iri sahibkarlıq subyektləridir. 

Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin makroiqtisadi göstəricilərdə payında artım 

müşahidə olunur. Belə ki, pandemiyadan əvvəlki son illərdə KOB-ların məşğulluqda və qeyri-neft 

ixracında payı artmışdır. 

 

  

Müqayisə üçün qeyd edək ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının məlumatına əsasən, inkişaf etmiş 

ölkələrdə KOB-lar biznes subyektlərinin 90%-ni təşkil edir və KOB-ların məşğulluqda və ÜDM-də 

payı ortalama müvafiq olaraq 60-70% və 55% təşkil edir. Bu baxımdan Azərbaycanda KOB-ların 

makroiqtisadi göstəricilərdə payının daha da artırılması KOB-ların inkişafı baxımından strateji 

hədəflər sırasındadır. 

Ümumilikdə, 2021-ci il ərzində Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar, o cümlədən yeni 

iqtisadi rayonların bölgüsünün formalaşdırılması, struktur islahatları, özəl müəssisələrdə korporativ 

standartların tətbiqi və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması iqtisadi səmərəliliyin artırılmasına 

hədəflənmişdir.   

27%
21%

36%

15%

52% 53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ÜDM-də Məşğulluqda Qeyri-neft ixracında

Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin makroiqtisadi 
göstəricilərdə payı 

2018 2019
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5. Fondun fəaliyyət istiqamətləri 

5.1. Maliyyə dəstəyi mexanizmləri 

2021-ci ildə Fond tərəfindən sahibkarlıq subyektlərinə aşağıdakı maliyyələşmə mexanizmləri 

üzrə dəstək göstərilmişdir: 

Güzəştli kreditlər 

Kreditin müddəti məbləğdən asılı olaraq 10 ilədək ola bilər. Kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalında kiçik və ortahəcmli kreditlər üzrə müddət 2 il artırıla bilər. İnvestisiya layihələrinin 

səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə kreditin istifadə müddətinin ilk 1/2 dövrünü əhatə edən güzəşt 

müddəti tətbiq olunur. Bir investisiya layihəsi üzrə Fond tərəfindən ayrılan vəsait 10 milyon 

manatdan artıq ola bilməz. 

 

Avadanlıq krediti 

Güzəştli kredit mexanizmi üzrə müvəkkil kredit təşkilatları (bundan sonra - MKT) tərəfindən 

əksər hallarda daşınmaz əmlak girovu tələb olunduğundan, Fond tərəfindən sahibkarların 

maliyyəyə çıxışını asanlaşdırmaq məqsədilə 04.06.2020-ci il tarixindən avadanlıq krediti mexanizmi 

təqdim edilmişdir. Yeni avadanlıqların alışı üçün nəzərdə tutulan bu mexanizm sahibkarlara 

alacaqları avadanlığı girov qismində təqdim etmək imkanı yaradır.   

 

Dövlətin zəmanət və subsidiya dəstəyi 

Bu mexanizm pandemiyadan zərər çəkmiş sahələr üzrə banklar tərəfindən verilən biznes 

kreditlərinə dövlət zəmanətinin verilməsi və həmin kreditlər üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılmasını 

nəzərdə tutur. Bu mexanizmə əsasən 500 milyon manat kredit portfelinin 60%-dək hissəsinə dövlət 

zəmanəti verilmiş, həmin kreditlərin illik faiz dərəcəsinin 50%-i dövlət tərəfindən 

subsidiyalaşdırılmışdır. Mexanizm müddəti 3 ildən, illik faiz dərəcəsi 15%-dən çox olmayan 
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kreditlərə şamil edilmişdir. Qeyd edək ki, bu proqramın icrası 31.12.2021-ci il tarixdə bitmiş və 

proqram 100% icra olunmuşdur.  

 

 

Bankların mövcud kredit portfeli üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması 

Bu mexanizm pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara şamil 

olunmuşdur. Dövlət zəmanəti olmayan mövcud 1 milyard manat kredit portfeli üzrə 10 mart 2020-

ci il tarixədək kredit qalığı 5 milyon manat olan kreditlərin illik faiz dərəcəsinin 10 faiz bəndi mart 

ayından başlayaraq dövlət tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. Bu mexanizm kreditlərin müddətindən 

və faiz dərəcəsindən asılı olmayaraq tətbiq olunur. Qeyd edək ki, bu proqram 31.12.2021-ci il 

tarixinə 92% icra olunmuşdur. 
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5.1.1. Müvəkkil kredit təşkilatları ilə əməkdaşlıq 

Fond güzəştli kreditlərin sahibkarlıq subyektlərinə çatdırılması üçün 44 kredit təşkilatı, o 

cümlədən 22 bank, 10 bank olmayan kredit təşkilatı və 12 kredit ittifaqı ilə əməkdaşlıq edir. Hazırda 

MKT-nin filial şəbəkələrinin sayı 321-i regionlarda olmaqla 553-ə çatmışdır. Müşahidə Şurasının 

12 fevral 2021-ci il tarixli 02 nömrəli qərarına əsasən “Expressbank” ASC, 04.08.2021-ci il tarixli 

7 nömrəli qərarına əsasən “Sevinc Kredit İttifaqı” MMC, BOKT “Embafinans” QSC, “İdeal Kredit” 

MMC, 06.09.2021-ci il tarixli 08 saylı qərarına əsasən “PSG Finans” BOKT MMC və 30.09.2021-ci 

il tarixli 09 saylı qərarına əsasən isə “City Finans” BOKT MMC MKT siyahısına əlavə edilmişdir.  
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5.1.2. Güzəştli kreditlər 

Güzəştli kreditlərin prioritet istiqamətləri 

   

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı 

Sənaye məhsullarının istehsalı və emalı 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişafa xidmət edən biznes layihələri 

Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin və rəqəmsallaşmanın tətbiqi  

BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri və ESG faktorları 

Xidmət (logistik mərkəz və taxıl anbarı) sahələrinin inkişafı 

Turizmin inkişafı 

Startap layihələri 

Prezidentin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, Nazirlər Kabinetinin 
qərar və sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələri 

Tibb, təhsil və digər sahələrin inkişafı 
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5.1.2.1. Güzəştli kredit almaq üçün Fonda edilmiş müraciətlər 

2021-ci il ərzində Fondun vəsaiti hesabına güzəştli kredit almaq məqsədilə sahibkarlıq 

subyektləri tərəfindən 25 MKT vasitəsilə Fonda daxil olan ümumilikdə 2 313 müraciətə baxılmışdır. 

Müraciətlərin 1 974-ü müsbət qiymətləndirilmiş, 339 müraciətə isə sahibkarlıq subyektinin təqdim 

etdiyi hüquqi sənədlərin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmaması, layihə üzrə 

rentabelliliyin aşağı olması, riskləri və maliyyə proqnozlarında uyğunsuzluqlar səbəbindən imtina 

verilmişdir. Müraciətlərin ümumi kredit tələbatı 259.3 milyon manat, o cümlədən müsbət 

qiymətləndirilmiş müraciətlər üzrə 135.4 milyon manat, imtina edilmiş müraciətlər üzrə isə 123.9 

milyon manat olmuşdur. Fondda baxılmış 2 313 müraciətdə 5 377 yeni iş yeri açılması nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bunun da 3 676-sı (68.4%-i) məqbul sayılan layihələrin payına düşmüşdür. 

 

5.1.2.2. Sahibkarlığın inkişafına verilmiş güzəştli kreditlər 

 Hesabat dövründə Fond tərəfindən güzəştli kredit kimi verilməsi proqnozlaşdırılan 130 milyon 

manat vəsaitin yerləşdirilməsi uğurla icra olunaraq layihələrin ümumi dəyəri 287.7 milyon manat 

olan 1 902 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 130.6 milyon manat güzəştli kredit 

verilmişdir. Verilmiş kreditlər hesabına 3 213 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 

 Güzəştli kreditlərin Respublikanın iqtisadi rayonları və Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə 

bölgüsü: 

• Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə 49 layihəyə 31.1 milyon manat 

• Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu üzrə 44 layihəyə 18.8 milyon manat 

 Proqnoz olunan Faktiki verilən 
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• Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu üzrə 109 layihəyə 5.9 milyon manat 

• Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu üzrə 219 layihəyə 4.6 milyon manat 

• Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 77 layihəyə 3.1 milyon manat 

• Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu üzrə 206 layihəyə 5.8 milyon manat 

• Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 208 layihəyə 24.8 milyon manat 

• Mil-Muğan iqtisadi rayonu üzrə 90 layihəyə 3.9 milyon manat 

• Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu üzrə 52 layihəyə 12.5 milyon manat 

• Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu üzrə 173 layihəyə 6.4 milyon manat 

• Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 630 layihəyə 10.8 milyon manat 

• Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 45 layihəyə 2.9 milyon manat 

Güzəştli kreditlərin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü: 

• Müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və emalı üzrə 86 layihəyə 43.5 milyon manat 

• Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üzrə 9 layihəyə 5.5 milyon manat 

• Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə 1 774 layihəyə 67.6 milyon manat 

• Turizmin inkişafı üzrə 9 layihəyə 4.1 milyon manat 

• Xidmət (infrastruktur) sahələrinin inkişafı üzrə 3 layihəyə 3.3 milyon manat 

• Digər (tibb, təhsil, KİV və s.) üzrə 21 layihəyə 6.6 milyon manat 
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Kreditin növlər üzrə bölgüsü: 

• Kiçik həcmli kreditlər üzrə 1 725 layihəyə 27.1 milyon manat 

• Orta həcmli kreditlər üzrə 149 layihəyə 33.3 milyon manat 

• Böyük həcmli kreditlər üzrə 28 layihəyə 70.2 milyon manat 

 Kreditlərin sahibkarlıq subyektlərinin təsnifatı üzrə bölgüsü: 

• Mikro sahibkarlıq subyekti üzrə 1 816 layihəyə 63.7 milyon manat 

• Kiçik sahibkarlıq subyekti üzrə 53 layihəyə 25.3 milyon manat 

• Orta sahibkarlıq subyekti üzrə 26 layihəyə 26 milyon manat 

• İri sahibkarlıq subyekti üzrə 7 layihəyə 15.6 milyon manat 
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• Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 3 213 yeni iş yerinin açılması imkanı 

yaranmışdır: 

• Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə 768 yeni iş yeri 

• Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu üzrə 371 yeni iş yeri 

• Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu üzrə 169 yeni iş yeri 

• Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu üzrə 176 yeni iş yeri 

• Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 68 yeni iş yeri 

• Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu üzrə 254 yeni iş yeri 

• Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 358 yeni iş yeri 

• Mil-Muğan iqtisadi rayonu üzrə 91 yeni iş yeri 

• Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu üzrə 227 yeni iş yeri 

• Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu üzrə 119 yeni iş yeri 

• Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 419 yeni iş yeri 

• Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 193 yeni iş yeri 
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5.1.2.3. Əhalinin həssas qruplarına verilmiş güzəştli kreditlər 

  

145 qadın sahibkarlıq subyektinə 

12 milyon manat məbləğində güzəştli kredit 

vəsaiti ayrılmışdır. Maliyyələşdirilmiş layihələr 

hesabına 303 yeni iş yerinin yaradılması 

nəzərdə tutulmuşdur. 

 

119 məcburi köçkün sahibkarlıq 

subyektinə 7.3 milyon manat məbləğində 

güzəştli kredit vəsaiti ayrılmışdır. 

Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 140 yeni 

iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 

 

63 gənc sahibkarlıq subyektinə 2.7 milyon manat 

məbləğində güzəştli kredit vəsaiti ayrılmışdır. 

Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 97 yeni iş 

yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 
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5.1.2.4. Ötən il ərzində maliyyələşən bəzi müəssisələr 

"FİN-PLAST İNTERNATİONAL" MMC 

 Ünvan:   - Sumqayıt şəhəri; 

 Layihənin məqsədi:  - Polietilen məmulatlarının istehsalı; 

 İllik istehsal gücü:  -İllik 3570 ton polietilen və laminasiya tərkibli  

                 məmulatların istehsalı; 

 Yeni iş yeri:   - 40 nəfər. 

 

 

“İDEAL TİBB ŞİRKƏTİ” MMC 

 Ünvan:   - Bakı şəhəri, Pirallahı rayonu; 

 Layihənin məqsədi:  - Birdəfəlik şpris istehsalının genişləndirilməsi; 

 İllik istehsal gücü:  - İllik 150 milyon ədəd birdəfəlik ikikomponentli     

                                                        şpris istehsalı; 

 Yeni iş yeri:   -  67 nəfər.  
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"Xanni-2017" MMC 

 Ünvan:   - Göygöl rayonu;  

 Layihənin məqsədi:  - Lateks və nitril baxıl, tibbi əlcək istehsalı; 

 İllik istehsal gücü:  - İllik 4.93 milyon cüt lateks və nitril baxil və tibbi əlcək və

      0.495 milyon cüt tikiş örtüklü işçi əlcək istehsalı; 

 Yeni iş yeri:   - 50 nəfər. 

 

 

 

”Sportsystems” MMC 

 Ünvan:   - Qusar rayonu; 

 Layihənin məqsədi:  - Dağ xizək turizm kompleksində xizək və attraksion sahələri  

      üzrə xidmətlərin təşkili 

 İllik istehsal gücü:  - İllik 150 min nəfər attraksion və 80 min nəfərlik xizək 

      avadanlıqlarının icarəsi xidməti; 

 Yeni iş yeri:             - 14 nəfər.  
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"İKAR-QRUP" MMC 

 Ünvan:   -  Abşeron rayonu; 

 Layihənin məqsədi:  - Süfrə sularının istehsalı; 

 İllik istehsal gücü:  - İllik 9.9 min ton süfrə suları; 

 Yeni iş yeri:   -  5 nəfər. 
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5.1.3. Avadanlıq krediti mexanizmi  

Hesabat dövründə ümumi dəyəri 156 min manat, kredit məbləği 124.8 min manat olan 

1 investisiya layihəsinə avadanlıq krediti verilmişdir. 

Hesabat dövründə avadanlıq kreditinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə müvafiq addımlar 

atılmışdır. Belə ki, 2021-ci ildə Bakı şəhəri və regionlar üzrə keçirilmiş 34 ənənəvi və 25 onlayn 

görüşdə (birbaşa və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi vasitəsilə), o cümlədən sosial media 

hesabları üzərindən edilmiş paylaşımlar vasitəsilə sahibkarlıq subyektlərinin avadanlıq krediti 

barədə məlumatlandırılması təmin edilmişdir. 

 

5.1.4. Dövlət zəmanətli kredit mexanizmi 

2021-ci il üzrə 

• 2021-ci il ərzində dövlət zəmanəti ilə kreditlərin alınması üçün kredit tələbatı 710 milyon 

manat olan 3 620 müraciət daxil olmuşdur: 

o Bu müraciətlərin 89.8%-i sürətli, 10.2%-i isə 

ənənəvi olmuşdur. 

• Hesabat dövründə kredit tələbatı 758 milyon manat olan 

3 8771 müraciət barədə qərar qəbul edilmişdir. Bu 

müraciətlərdən kredit tələbatı 442 milyon manat olan 

2 611-nə (67.3%) kreditə zəmanətin verilməsi təsdiq 

edilmiş, kredit tələbatı 315 milyon manat olan 1 266-na 

(32.7%) kreditə isə zəmanətin verilməsindən imtina edilmişdir. 

• Dövlət zəmanətinin verilməsi və faizlərin subsidiyalaşdırılması üzrə müraciətlərə imtina 

verilməsinin əsas səbəbləri kimi investisiya layihəsi üzrə maliyyə göstəricilərinin düzgün 

proqnozlaşdırılmaması nəticəsində layihənin iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin doğru 

qiymətləndirilməməsini, müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən sənədlərin tələb olunan 

siyahıya uyğun və vaxtında təqdim edilməməsini, Dövlət Vergi Xidmətinin və ya müvəkkil 

kredit təşkilatlarının imtina barədə qərarlarını, həmçinin təqdim edilmiş investisiya 

lahiyəsi üzrə kreditin təyinatının zərər çəkmiş sahələrin iqtisadi fəaliyyət növlərinə uyğun 

olmamasını göstərmək olar. 

• 2021-ci il ərzində verilmiş aktiv 2 239 zəmanət məktubu üzrə kredit tələbatı 363.9 milyon 

manat, zəmanət məbləği 213.4 milyon manat təşkil etmişdir. 

 
1 2020-ci ildə daxil olmuş 257 müraciət barədə qərar 2021-ci ildə verilmişdir. 

89.8%

10.2%

Müraciətlərin payı
(say)

Sürətli Ənənəvi
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• Zəmanət verilmiş müraciətlərdən 2 232-i üzrə kredit müqaviləsi bağlanmış və Fonda 

birdəfəlik komissiyalar ödənilmişdir ki, bununla da verilmiş zəmanətlər qüvvəyə 

minmişdir. Zəmanəti qüvvəyə minmiş müraciətlər üzrə kredit məbləği 365.8 milyon 

manat, zəmanət məbləği 214.5 milyon manat təşkil etmişdir. 

• Bu mexanizm üzrə 2021-ci il ərzində 14.8 milyon manat subsidiya ödənilmişdir. 

Proqram üzrə cəmi (2020-ci il iyun – 2021-ci il dekabr) 

• İndiyədək dövlət zəmanəti ilə kreditlərin alınması üçün kredit tələbatı 1.7 milyard manat 

olan 6 961 müraciət daxil olmuş və bunlardan 6 940-ı qeydiyyata alınmışdır.  : 

o Bu müraciətlərin 85.7%-i sürətli, 14.3%-i isə ənənəvi olmuşdur.     

• Daxil olmuş bütün müraciətlərə baxılaraq qərar qəbul edilmişdir: 

o Qərar qəbul edilmiş müraciətlərdən kredit tələbatı 1 milyard manat olan 3 800-nə 

(54.8%) kredit üzrə zəmanətin verilməsindən imtina edilmiş, kredit tələbatı 611.6 

milyon manat olan 3 140-nə (45.2%) isə kredit üzrə zəmanətin verilməsi təsdiq 

edilmişdir.  

• Kredit tələbatı 541.2 milyon manat olan 

2 837 müraciətə dövlət zəmanəti 

verilmişdir, bundan aktiv zəmanətlərin 

sayı 2 631 (kredit tələbatı 500.0 milyon 

manat) təşkil etmişdir; 

•  Zəmanəti hüquqi qüvvəyə minmiş, 

kredit tələbatı 499.8 milyon manat olan 

2 630 müraciət üzrə zəmanət məbləği 

291.8 milyon manat, bu kreditlər üzrə 

ödənilmiş subsidiya məbləği isə 

15.3 milyon manat təşkil etmişdir. Bununla da proqram 100% icra edilmişdir.  
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5.1.5. Mövcud kredit portfeli üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması 

Subsidiyanın alınması ilə bağlı Fonda 6 121 müraciət daxil olmuş, bunlardan 4 927-nə (80.5%) 

subsidiyanın verilməsi barədə müsbət qərar qəbul edilmişdir. Mövcud kredit portfelinin 

subsidiyalaşdırılması mexanizmi çərçivəsində ümumilikdə 910.9 milyon manat kredit portfelinə 62.5 

milyon faiz subsidiyasının ödənilməsi təsdiq edilmişdir.  
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5.2. Fondun həyata keçirdiyi digər tədbirlər 

Fondun maliyyə mexanizmləri ilə bağlı maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində aşağıdakı 

mövzularda 8 vebinar təşkil edilmişdir: 

  

“Sahibkarlıq subyektlərinə dövlət dəstəyi mexanizmləri”, 13.03.2021 

“Sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının 
genişləndirilməsi”, 16.04.2021

“Güzəştli kreditlərin əldə edilməsində sahibkarların üzləşdikləri 
problemlər” Quba-Xaçmaz regionu üzrə, 13.07.2021

“Güzəştli kreditlərin əldə edilməsində sahibkarların üzləşdikləri 
problemlər” Lənkəran-Astara regionu üzrə, 28.07.2021

“Güzəştli kreditlərin əldə edilməsində sahibkarların üzləşdikləri 
problemlər” Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə, 19.08.2021

Bakı Fond Birjası və Mərkəzi Bank ilə birgə “Qiymətli kağızların buraxılışı 
və Fond Birjasında listinq” mövzusunda vebinar, 10.09.2021

Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu üzrə sahibkarlarla görüş, 28.09.2021

Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu üzrə sahibkarlarla görüş, 27.10.2021
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5.3. Maliyyələşdirilmiş layihələrin təyinatı üzrə istifadəsinin monitorinqi 

5.3.1. Güzəştli kreditlər üzrə 

“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin 

verilməsi Qaydası”nın 10.2-ci bəndinə uyğun olaraq Fond tərəfindən MKT-nin nümayəndələrinin 

iştirakı ilə respublikanın 12 iqtisadi rayonunda 17 MKT vasitəsilə 113 investisiya layihəsi üzrə 

122 459 min manat güzəştli kreditin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət etmək məqsədilə 

monitorinqlər aparılmışdır. 

Monitorinqlərin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü 

S/s İqtisadiyyatın sahələri 
Subyektlərin 

sayı 
Kreditin məbləği 

 (min manat) 

1 Aqrar sahələr 69 53 453 

2 Müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və emalı 38 65 076 

3 Turizmin inkişafı 6 3 930 

Cəmi 113 122 459 

 

Monitorinqlərin güzəştli kreditin növləri üzrə bölgüsü 

S/s Kreditin növü Subyektlərin sayı Kreditin məbləği (min manat) 

1 Kiçik həcmli kreditlər 35 822 

2 Orta həcmli kreditlər 47 18 969 

3 Böyük həcmli kreditlər 31 102 668 

Cəmi 113 122 459 

 

Güzəştli kreditlər üzrə: 

Aparılmış monitorinqlər zamanı 88 investisiya layihəsi üzrə verilmiş 107 646 min manat güzəştli 

kreditin təyinatı üzrə istifadə olunduğu, 17 investisiya layihəsi üzrə verilmiş 9 003.0 min manat 

güzəştli kreditin 4 139.8 min manatının təyinatı üzrə istifadə olunmadığı müşahidə edilmişdir. 

Təyinatdan kənarlaşdırılmış 4 139.8 min manat güzəştli kredit üzrə qalıq məbləğin müvafiq müvəkkil 

kredit təşkilatları tərəfindən Fonda vaxtından əvvəl geri qaytarılması təmin edilmişdir. Aparılmış 

digər monitorinqlər üzrə təkrar monitorinqlərin keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir. 
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Dövlət zəmanəti və faiz subsidiyası verilmiş kreditlər üzrə: 

“Koronavirus (COVID-19) pandemiyasından zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən 

sahibkarlıq subyektlərinə veriləcək bank kreditləri üzrə dövlət zəmanətinin verilməsi və kredit 

faizlərinin subsidiyalaşdırılması Qaydası”nın 13.2-ci bəndinə uyğun olaraq Fond tərəfindən MKT-

nin nümayəndələrinin iştirakı ilə 8 MKT vasitəsilə 31 layihə üzrə 16 915.8 min manat dövlət 

zəmanəti və faiz subsidiyası verilmiş kreditin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət etmək məqsədilə 

monitorinqlər aparılmışdır. Monitorinqlər nəticəsində 24 layihə üzrə verilmiş 15 027.1 min manat 

kreditin təyinatı üzrə istifadə olunduğu, 5 layihə üzrə verilmiş 288.7 min manat kreditin 170.2 min 

manatının təyinatı üzrə istifadə olunmadığı müşahidə edilmişdir. Təyinatdan kənarlaşdırılmış 

kreditlər üzrə dövlət zəmanəti ləğv edilmişdir. Aparılmış digər monitorinqlər üzrə təkrar 

monitorinqlərin keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir. 

 

6. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən informasiya texnologiyalarının inkişafı istiqamətində 

aşağıdakı işlər həyata keçirilmişdir: 

- pandemiyanın davam etməsi Fondun əməkdaşlarında yeni çətinliklər yaratmış və 

məsafədən işləmək imkanı verən məhsullara xüsusi ehtiyac yaranmışdır. Distant iş 

şəraitində karantin dövründə Fondun fasiləsiz fəaliyyətini təmin etmək, video konfranslar 

keçirmək məqsədilə qoşulmalar üçün texniki dəstək göstərilmişdir; 

- Fondun sənəd dövriyyəsinin elektronlaşdırılması məqsədilə elektron sənəd dövriyyəsi 

sistemi istifadəyə verilmişdir; 

- Serverlərin resurslarının artırılması və işinin fasiləsizliyi təmin olunmuşdur. Fondun 

fəaliyyətinin davamlı olması üçün bütün fiziki serverlər virtuallaşdırılmış, real vaxt ərzində 

yaddaş qurğusuna nüsxələrin köçürülməsi işi təmin edilmişdir. Məlumatların təhlükəsizliyi 

təmin edilmişdir; 

- Şəbəkə sisteminin yeni topologiyası çəkilmiş, məlumatların sürətli ötürülməsi təmin edilmiş, 

server otağı beynəlxalq standartlara cavab verən şəkildə yenidən qurulmuşdur; 

- Serverlərin ehtiyat nüsxələrinin çıxarılması və proqram təminatlarının fasiləsiz işləməsi 

məqsədi ilə İqtisadiyyat Nazirliyinin Aran regional bölməsində fövqəladə vəziyyət üçün server 

otağı qurulmuşdur; 

- Banklar Elektron Kredit Platforması ilə öz sistemləri arasında inteqrasiya qurmuşdur. 

Elektron Kredit Platformasınin Delta telekomdan Fondun serverlərinə  köçürülməsi üçün yeni 

virtual serverlər yaradılmış, yaddaş qurğularında yer ayrılmış və müvafiq sazlamalar 

edilmişdir.  
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7. Beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə görülmüş işlər  

Fond tərəfindən hesabat dövründə də nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla, həmçinin xarici dövlətlərin 

analoji təşkilatlarının təcrübələrinin öyrənilməsi ilə bağlı əlaqələrin qurulması istiqamətində işlər 

davam etdirilmişdir. 

Fond ilə Türkiyə Respublikasının Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı və Dəstəklənməsi Birliyi 

(bundan sonra - KOSGEB) arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumu əsasında tərəflər 

arasında əməkdaşlığın gələcək perspektivlərini müəyyən edən Fəaliyyət Planı təsdiqlənmişdir. 

2020-ci il ərzində pandemiya səbəbindən imzalanmış Anlaşma Memorandumu və Fəaliyyət 

Planından irəli gələn vəzifələrin icrası təxirə salınmış və bu səbəbdən ötən ilin 1 aprel tarixində 

KOSGEB-lə Fond arasında videoformatda görüş keçirilərək əməkdaşlığın növbəti addımları 

müzakirə olunmuşdur. Müzakirə nəticəsində Fond nümayəndə heyəti üçün Türkiyədə seminarın, 

həmçinin KOSGEB nümayəndə heyətinin Bakıya işgüzar səfərinin təşkil olunması qərara 

alınmışdır.  

Belə ki, ötən ilin oktyabrın 28-də Fondla KOSGEB nümayəndələri arasında Bakı şəhərində 

görüş keçirilmişdir. Görüş zamanı sahibkarlıq subyektlərinin dəstəklənməsi sahəsində Türkiyə 

təcrübəsi, eyni zamanda investisiyaların təşviqi, dövlət zəmanəti mexanizmi və texnoparkların 

yaradılması istiqamətində KOSGEB tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verilmiş, 

həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunmuşdur. Fəaliyyət Planına uyğun 

olaraq 2022-ci ildə Fondun əməkdaşlarının KOSGEB nümayəndələri ilə görüşü məqsədilə 

Türkiyəyə ezam olunması nəzərdə tutulmuşdur. 

Qeyd olunanlarla yanaşı 2019-cu ilin oktyabr ayında Fond ilə Qazaxıstan Respublikasının 

“DAMU Sahibkarlığın İnkişafı Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti arasında sahibkarlığın təşviqi və 

maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi ilə əlaqədar Anlaşma Memorandumu 

imzalanmış və bu memorandum əsasında tərəflər arasında münasibətlərin gələcək addımlarını 

müəyyən edən Yol Xəritəsi razılaşdırılaraq 6 aprel 2021-ci il tarixdə təsdiq olunmuşdur.  

Fond ilə Rusiyanın "Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üzrə Federal Korporasiya" Səhmdar 

Cəmiyyəti (Korporasiya) arasında müvafiq sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı 

danışıqların nəticəsi olaraq memorandum imzalanması planlaşdırılırdı. Lakin, pandemiya üzündən 

memorandumun imzalanması qeyri-müəyyən tarixə təxirə salınmışdır. Buna baxmayaraq Fondla 

Korporasiya arasında birgə əməkdaşlıq perspektivlərini əks etdirən Fəaliyyət Planı hazırlanmış və 

tərəflər arasında aparılmış onlayn müzakirələr nəticəsində razılaşdırılmışdır. Sözügedən sənədlərin 

2022-ci ildə təsdiqlənməsi gözlənilir. 

Qeyd olunanlardan əlavə, Asiya İnkişaf Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Avropa 

İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və OPEC Beynəlxalq İnkişaf Fondu kimi beynəlxalq maliyyə 
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qurumları ilə keçirilmiş görüşlərdə Fonda vəsaitlərin cəlb edilməsinin perspektivləri müzakirə edilmiş 

və müvafiq təkliflər irəli sürülmüşdür. 

8. Kütləvi informasiya vasitələri və sosial mediada Fondun fəaliyyəti 

Pandemiya dövründə Fondun strateji hədəflərinə nail olmaq, fəaliyyətin effektivliyini artırmaq və 

cari dəyişikliklərə uyğunlaşmaq üçün yeni kommunikasiya strategiyasının tətbiqinə başlanmışdır. 

Bu mənada Fondun ictimaiyyətlə əlaqələr işinin təşkilində yeni tendensiyalar – pandemiyadan zərər 

çəkmiş biznes subyektlərinin tələblərinə uyğun məhsul və xidmətlərin inkişafı üçün hədəf 

auditoriyanın rəyinin öyrənilməsi, sahibkar-dövlət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, Fond barədə 

məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Fondun qarşısında duran əsas məqsəd yeni kommunikasiya kanallarından istifadə etməklə, 

sahibkarların müraciətlərinin daha operativ formada cavablandırılması və mövcud dəstək 

mexanizmləri barədə məlumatların geniş kütlələrə çatdırılmasına nail olmaqdan ibarət olmuşdur. 

Bu məqsədlə sosial media hesabları üzərindən aktiv maarifləndirmə işinə başlanılmış və reklam 

fəaliyyəti ilə izləyicilərin cəlb olunması həyata keçirilmişdir.  

İctimaiyyətlə effektiv əlaqələrin qurulması məqsədilə televiziya, radio, mətbu orqanlar və 

rəqəmsal medianın imkanlarından istifadə olunmuşdur. Nəticə etibarilə, 2021-ci il ərzində 21 press-

reliz və 2 proaktiv material dərc olunmuş, televiziya və radio kanallarında Fondun nümayəndələrinin 

24 müsahibəsi yayımlanmış və 2 mətbuat konfransı (brifinq) keçirilmişdir.  

Fond 5 sosial media kanalından aktiv istifadəyə başlamışdır. Rəqəmsal platformalar üzərindən 

daxil olan müraciətlərin qeydə alınması və aidiyyəti üzrə baxılmasında sistemliliyə nail olunması 

sahibkar-dövlət münasibətlərində qarşılıqlı inam mühitinin təşəkkülünə töhfə verilmişdir. Reklam 

fəaliyyətinin genişləndirilməsi nəticəsində 1325 nəfər təşkil edən sosial media izləyicilərinin sayı 

11 278 nəfər artaraq, ümumilikdə 12 603 nəfərə çatmışdır. 

Fondun sosial media izləyicilərinin 2021-ci ildə aylar üzrə inkişaf dinamikası aşağıdakı cədvəldə 

əks olunub:  
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2021-ci il ərzində 5 sosial media kanalı üzərindən 763 paylaşım edilmişdir. Paylaşımların sosial 

media kanalları üzrə bölgüsü aşağıdakı şəkildədir: 

Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun missiya və baxışına uyğun olaraq, 

Fondun nizamnaməsində və 2021-2023-cü illər üzrə Strateji Planında nəzərdə tutulan inkişaf 

məqsədlərinin dəstəklənməsini ehtiva edən “Kommunikasiya strategiyası” hazırlanmışdır. 

Strategiya 2 əsas məqsədə xidmət edir: 

• Fondun müasir tələblərə cavab verən, şəffaf və əlçatan maliyyə institutu imicinin 

dəstəklənməsi; 

• Sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxışın bütün mərhələlərində müşayiət 

edilməsi və onların tələb və ehtiyaclarına uyğun lazımi dəstəyin göstərilməsi.  

Facebook, 
263

Instagram, 
211

LinkedIn, 157

Youtube, 12

Twitter, 120
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9. Fondun Strateji Planı 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Strateji Planı 2021-2023-cü illəri əhatə edir və özündə Fondun 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, qlobal trendlərə uzlaşdırılması və müasir çağırışlara hazır olması ilə 

bağlı planları cəmləşdirir. 

Strateji Plan aşağıdakı strateji hədəfləri və atılacaq addımları nəzərdə tutur: 

➢ Fondun dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi 

o İnstitusional bazanın gücləndirilməsi 

o Korporativ Risk İdarəetməsinin (ERM – Enterprise Risk Management) yaradılması 

o Dayanıqlı maliyyə vəziyyətinin təmin edilməsi 

o Xidmət səviyyəsinin artırılması 

➢ Sahibkarların güzəştli maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi 

o Mövcud maliyyələşmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 

o Yeni maliyyələşmə mexanizmlərinin tətbiqi 

o Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına xüsusi dəstək verilməsi 

o Əlavə maliyyələşmə mənbələrinin cəlb edilməsi 

➢ İnnovativ texnologiyalara əsaslanan yeni müəssisələrin yaradılması və inkişafına dəstək 

o Mövcud prioritet sahələrdən əlavə alternativ enerji tətbiqinə əsaslanan, 

rəqəmsallaşma və ekoloji dayanıqlılığı təmin edən biznes sahələrinə dəstək 

o Sektorlarda innovativ liderlərin müəyyən edilməsi və potensial layihələrin 

maliyyələşdirilməsi 

Fondun Strateji Planı 2021-ci ilin yanvar ayında iqtisadiyyat nazirinin rəhbərliyi ilə keçirilən 

Müşahidə Şurasının iclasında təsdiq olunmuş və ötən ildən icrasına başlanılmışdır. 

9.1. 2021-ci ildə Strateji Plana uyğun olaraq görülmüş işlər 

Fondun qeyd olunan Strateji Planına uyğun olaraq 2021-ci il ərzində aşağıdakı tədbirlər həyata 

keçirilmişdir. 

➢ Fondun yeni strukturu təsdiq edilmiş və ötən ilin 1 iyun tarixindən əməkdaşların yeni 

struktur üzrə vəzifələrə təyinatı təmin edilmişdir; 

➢ Kadrların inkişafı ilə bağlı əməkdaşlara müxtəlif mövzular üzrə təlim keçirilməsi davam 

etdirilmişdir; 

➢ Fondun institusional bazasının gücləndirilməsi ilə əlaqədar seçilmiş məsləhətçi şirkət 

tərəfindən cari vəziyyət təhlil edilməklə təkliflər təqdim edilmişdir. Belə ki, Fondun 

fəaliyyətinin optimallaşdırılması və proseslərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə korporativ 
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idarəetmə modeli, proseslərin idarə edilməsi üzrə təkliflər və qaydalar, hədəf struktur 

üzrə əsasnamələr və vəzifə təlimatları təqdim edilmişdir; 

➢ ERM sisteminin yaradılması üzrə yeni risk siyasəti sənədi, risk iştahası və risk 

limitlərinin sənədləri Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilmək üçün hazırlanmışdır. 

Eyni zamanda, 2022-ci ildən MKT-nin qiymətləndirilməsində yeni "Skorinq modeli" nin 

həyata keçirilməsi məqsədilə limitlərin müəyyənləşdirilməsi qaydasında müvafiq 

düzəlişlər edilərək Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilmək üçün hazırlanmışdır; 

➢ 2021-ci il ərzində problemli aktivlərdən 9.85 milyon manat, o cümlədən ləğv 

prossesində olan (bundan sonra – LPO) banklar üzrə kreditlərdən 7.26 milyon manat 

vəsaitin qaytarılması təmin edilmişdir. LPO banklarda olan böyük həcmli güzəştli 

kreditlər üzrə vəsaitlərin qaytarılması istiqamətində sahibkarlıq subyekləri ilə görüşlər 

keçirilmiş, portfelin sağlam banklara köçürülməsi məqsədilə banklara sorğular 

göndərilmiş, onların nümayəndələri ilə müzakirələr aparılmışdır; 

➢ 2021-ci ildən başlayaraq maliyyə hesabatları Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları 

Standartlarına (BMHS) əsaslanaraq hazırlanmışdır. Əlavə olaraq, Fondun kredit 

portfelinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, BMHS 9-a əsaslanan metodologiya 

hazırlanmış və güzəştli kreditlərə ehtiyat balansı hesablanmışdır. Ehtiyat - güzəştli 

kredit portfelində gələcəkdə bankda olan maliyyə vəziyyətinin dəyişməsi halı olduğu 

təqdirdə itirilməsi mümkün ola biləcək məbləği əks etdirir; 

➢ Fondun məhsulları üzrə məmnuniyyət indeksinin ölçülməsi, eləcə də kiçik və orta 

sahibkarların maliyyə resurslarına və xidmətlərinə tələbinin, həmçinin maliyyə 

xidmətlərinə çıxışı məhdudlaşdıran amillərin öyrənilməsinə dair sorğular keçirilmişdir. 

Sorğunun nəticələrinə əsasən sənədləşmənin sadələşdirilməsi və sayının azaldılması 

məqsədilə daxili qaydalarda dəyişiklik edilərək tələb olunan sənədlərin sayı 

azaldılmış, sənədlərin notarial qaydada təsdiq olunması şərti ləğv edilmiş və 200 min 

manatadək kreditlər üzrə biznes plan tələbi aradan qaldırılmışdır. Müraciətlərə 

operativ baxılmasının təmin edilməsi məqsədilə tələblərə uyğun təqdim edilməyən 

müraciətlərin maliyyələşməsinə imtina verilmədən yenidən formalaşdırılması və 

çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədilə MKT-yə geri qaytarılması mexanizmi 

yaradılmış, ilkin monitorinqin keçirilməsi tələbi 20 min manatdan 50 min manata 

qaldırılmışdır. Sorğuda qeyd olunan əsas məqamlardan biri də müraciət prosesinin 

tam şəkildə elektronlaşdırılmasıdır ki, artıq bu istiqamətdə də işlərin görülməsinə 

başlanılmışdır; 

➢ Fond tərəfindən yeni maliyyə mexanizmlərinin tətbiqi üzrə araşdırma aparılmış və  

təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti qurumlara təqdim edilmişdir; 
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➢ ESG kriteriyaları və BMT-nin dayanıqlılıq hədəflərinin Fondun fəaliyyətində nəzərə 

alınması məqsədilə əməkdaşlığın qurulması üçün BMT-nin Rezident Koordinatorluq 

Ofisinin nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir. Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, Kiçik və 

Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və BMT-nin Azərbaycan Nümayəndəliyi arasında, 

22.10.2021-ci il tarixdə korporativ dayanıqlılığın və BMT-nin Qlobal Sazişinin birgə 

təbliğinə dair Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır; 

➢ Bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqinə əsaslanan, rəqəmsallaşmanı və ekoloji 

tarazlığı təmin edən müəssisələr üzrə xüsusi proqramın hazırlanması məqsədilə 

araşdırma aparılmışdır. Bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqinə əsaslanan 

layihələrin təşviq edilməsi və onlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi məqsədilə 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi və 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyası arasında əməkdaşlığın həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulur. 

9.2. 2022-ci ildə Strateji Plan üzrə görülməsi planlaşdırılan işlər 

Strateji Planın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planına uyğun olaraq 2022-ci ildə həyata 

keçirilməsi planlaşdırılan tədbirlər aşağıdakıları özündə ehtiva edir: 

• Fonddaxili tam elektronlaşmanın təmin olunması, həmçinin "İdarəetmə məlumat 

sistemi"nin (MIS-Management Information System) mütəşəkkil tətbiqi üzrə işlərin davam 

etdirilməsi; 

• ERM  sisteminin qurulması üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi; 

• Problemli aktivlərin bərpası üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

• Fondun internet səhifəsinin, kütləvi informasiya vasitələrində və sosial mediada 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə işlərin davam etdirilməsi; 

• Fond tərəfindən tətbiq oluna biləcək yeni məhsulların təhlilinin həyata keçirilməsi və 

həmin məhsulların tətbiqinə başlanılması və s. 
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10. Fonda daxil olmuş müraciətlər 

2021-ci il ərzində Fonda vətəndaşlardan və hüquqi şəxslərdən icra xarakterli 925 müraciət 

(vətəndaşlardan 620 (67%), hüquqi şəxslərdən 305 

(33%) müraciət) daxil olmuşdur.  

Daxil olan müraciətlərin 118-i (13%) Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından, 14-ü 

(2%) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən, 

22- si (2%) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetindən, 13-ü (1%) digər dövlət orqanlarından daxil 

olmuşdur. Digər 758 (82%) müraciətin 214-ü (23%) 

İqtisadiyyat Nazirliyi vasitəsi ilə, 544-ü (59%) isə birbaşa Fonda daxil olan müraciətlərdir. 

2021-ci il ərzində Fonda daxil olmuş 738 ümumi xarakterli müraciətlərin 316-sı (43%) güzəştli 

kredit alınması, 8-i (1%) MKT seçilməsi, 36-sı (5%) ayrılmış kredit vəsaitinin müddətinin uzadılması, 

19-u (3%) faiz subsidiyasının ayrılması, 12-si 

(2%) qəbula dəvətin xahiş olunması, 347-si 

(47%) isə digər məsələlər üzrə olmuşdur. 

2021-ci il ərzində Fonda daxil olmuş 187 

şikayət xarakterli müraciətlərin 20-si (11%) 

MKT ilə, 17-si (9%) Fond ilə, 55-i (30%) 

güzəştli kreditin verilməsi ilə bağlı, 1-i (0.5%) 

digər dövlət orqanı ilə bağlı, 5-i (3%) faiz 

subsidiyası ilə bağlı, 1-i (0.5%) zəmanətlə bağlı 

şikayətlər olmuşdur. Bütün şikayətlərə aidiyyəti 

üzrə baxılmışdır.  
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11. Ətraf mühitin mühafizəsi siyasəti 

Fond öz fəaliyyəti çərçivəsində ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinə xüsusi önəm verir. Belə ki, 

ekoloji dayanıqlılığın təmin olunmasında önəmli faktorlardan biri olan bərpa olunan enerji 

mənbələrinin tətbiqinə əsaslanan, həmçinin ətraf mühitin qorunmasına xidmət edən  biznes 

sahələrinin dəstəklənməsi Fondun güzəştli kreditlərinin verilməsi çərçivəsində prioritet istiqamətlərə 

daxil edilmişdir. Eyni zamanda, Fondun 2021-2023-cü illər üzrə Strateji Planında bərpa olunan 

enerji mənbələrinə və ekoloji tarazlığın təmin olunmasına əsaslanan, həmçinin ESG faktorları və 

BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə uyğun gələn investisiya layihələrinin dəstəklənməsinə dair 

bəndlər öz əksini tapmışdır. ESG faktorları və  BMT-nin dayanıqlılıq hədəflərinin Fondun 

fəaliyyətində nəzərə alınması məqsədilə əməkdaşlığın qurulması üçün BMT-nin Rezident 

Koordinatorluq Ofisinin nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir. Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, Kiçik və 

Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və BMT-nin Azərbaycan Nümayəndəliyi arasında, korporativ 

dayanıqlılığın və BMT-nin Qlobal Sazişinin birgə təbliğinə dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb.   

Eyni zamanda 2021-ci ildə fəaliyyətində bərpa olunan enerjini 

tətbiq edən ümumi dəyəri 157.2 min manat olan heyvandarlıq 

təsərrüfatına 120 min manat güzəştli kredit verilmişdir.  

Qeyd olunanlarla yanaşı Fond tərəfindən də ESG faktorlarının 

tətbiqinə dair mütəmadi tədbirlər görülür. Fond tərəfindən 

hesabat dövründə 2019-cu il ilə müqayisədə2 4.7% az elektrik 

enerji sərf etmişdir.  

Bundan əlavə olaraq, 2021-ci ildə sənəd dövriyyəsinin 

elektronlaşdırılması  və elektron sənəd dövriyəsinə keçilməsi 

kağız istifadəsini 2019-cu illə müqayisədə 38% azaltmışdır.  

 
2 2020-ci ildə pandemiya olduğu üçün müqayisə edilməmişdir. İlin bəzi aylarında distant iş rejimi tətbiq olunduğundan, Fondun 
inzibati binasının elektrik enerji sərfiyyatı və kağız sərfiyyatı aşağı düşmüşdür. 
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12. Hüquq və problemli aktivlərlə bağlı görülmüş işlər 

Hesabat dövrü ərzində Fond tərəfindən güzəştli kreditlərin sahibkarlıq subyektlərinə 

ayrılmasında MKT kimi iştirak etmiş Fond qarşısında öhdəliklərin icrasını gecikdirmiş kredit 

ittifaqlarına qarşı qaldırılmış pul tələbi əsasında iddialarla əlaqədar kommersiya işlərindən səkkiz iş 

üzrə apelyasiya və kassasiya instansiyalarında Fondun qanuni maraqlarının qorunması təmin 

edilmiş, müvafiq məhkəmə qərarları çıxarılmışdır.  

Eyni zamanda, 2021-ci ildə Fondun zərərçəkmiş hüquqi şəxs qismində tanındığı beş cinayət işi 

üzrə məhkəmə proseslərində iştirak edilmişdir. Məhkəmə proseslərinə zəruri materiallar toplanaraq 

təqdim edilmiş, Fonda dəymiş maddi zərərin ödənilməsinə dair tələbin təmin edilməsi istiqamətində 

hüquqi tədbirlər görülmüşdür. 

2021-ci ildə LPO banklarda olan güzəştli kredit portfelinin qaytarılması məqsədilə Fond 

tərəfindən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmiş, sahibkarlıq subyektləri ilə təsərrüfat ərazisində 

fəaliyyətlərinə baxışlar olmuş, qəbul edilərək onlarla görüşlər keçirilərək vəsaitlərin qısa zaman 

ərzində qaytarılması ilə bağlı xəbərdarlıqlar edilmişdir.  Nəticədə ötən il ərzində LPO banklarda olan 

güzəştli kredit portfeli üzrə 7.3 milyon manat vəsaitin qaytarılması və 2.6 milyon manat güzəştli 

kredit portfelinin sağlam banka köçürülməsi təmin edilmişdir.  
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13. Risklərin idarə edilməsi 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu risklərin idarə edilməsi sistemini qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail 

olmaq və Fondun aktivlərinin təhlükəsizliyini təmin edən səviyyədə saxlamaq üçün tətbiq edir. 

Fondda effektiv inteqrasiya oluna bilən risk sisteminin qurulması, risklərin idarə olunması prosesinin 

vahid standartlaşdırılmış yanaşma əsasında davamlı təkmilləşdirilməsi aparılmaqla yaradılması və 

risk hesabatlılıq sisteminin tətbiq edilməsi vacib xarakter daşıyır. 

Bu məqsədlə Fondun fəaliyyəti, aktivlərinin idarə olunması və strukturuna, eləcə də fəaliyyət 

göstərdiyi mühitə uyğun risklərin effektiv idarə edilməsi sisteminin yaradılmasına və tətbiqinə 

ehtiyac yaranmışdır. 

Fond tərəfindən risklərin vaxtında müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi, təhlili, monitorinqi və 

onlara nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə hazırlanmış risk hesabatı çərçivəsində Fondun qarşılaşdığı 

risklərin azaldılması məqsədilə ilə aidiyyəti tapşırıqlar verilmiş və müvafiq tədbirlər görülmüşdür. 

Bundan başqa, mövcud və potensial risklərin araşdırılması və vaxtında müəyyən edilməsi üçün 

nəzarət mexanizminin hazırlanması istiqamətində işlər görülmüşdür.  

Risklərin müəyyən edilməsi üzrə təhlillərin aparılması məqsədilə məlumat bazasının 

yaradılması ilə bağlı təkliflər verilmiş, məlumatlar yığılmış və hesabatlılıq formalaşdırılmışdır.  

Eyni zamanda, kredit portfelinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, daxili qayda və prosedurların, 

eləcə də biznes proseslərin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər verilmişdir. 

 


