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1. SİF haqqında 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu (bundan sonra – SİF) sahibkarlıq fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi 

və təşviq edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən publik hüquqi şəxsdir. SİF ölkədə sahibkarlığın 

inkişafına dəstək verməklə qeyri-neft sektorunda innovativ texnologiyalara əsaslanan yeni istehsal, 

emal və infrastruktur müəssisələrinin yaradılmasına, ixracyönümlü və idxalı əvəzedən məhsul 

istehsalının artırılmasına, real sektora investisiya qoyuluşlarının sürətləndirilməsi ilə iqtisadiyyatda 

özəl sektorun payının daha da artırılmasına xidmət edir. SİF-in məqsədi Azərbaycan 

Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının prioritet istiqamətləri üzrə sahibkarların investisiya 

layihələrini maliyyələşdirmək, sahibkarlığın inkişafını və yeni iş yerlərinin yaradılmasını təmin edən 

sahəvi və regional proqramların işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etməkdir. 

SİF tərəfindən sahibkarlara güzəştli kreditlərin verilməsi Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 04.06.2020-ci il 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 SİF tərəfindən 2020-2022-ci il 

ərzində pandemiyadan zərər çəkən sahibkarlara dəstək məqsədilə kredit-zəmanət və mövcud 

kredit portfeli üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması mexanizmləri də həyata keçirilmişdir. 

Nazirlər Kabinetinin (bundan sonra – NK) 21.02.2022-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasında 

antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında” sərəncamına 

əsasən minimum istehlak səbətinin tərkibində əsas ərzaq məhsullarının tədarükü və emalı, aqrar 

emal ilə məşğul olan mikro, kiçik və orta sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə faizlərin bir hissəsi 

subsidiyalaşdırılmışdır. 

SİF-in xronologiyası 

 

  

12.10.1992-ci ildə AR 

Prezidentinin 

Fərmanına əsasən 

"AR Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fondunun 

Əsasnamə"si təsdiq 

edilmişdir və 1993-cü 

ilin fevralından 

fəaliyyətə başlamışdır. 

1992-2002 

Fondun fəaliyyəti və 

sahibkarların 

investisiya 

layihələrinin güzəştli 

şərtlərlə 

maliyyələşdirilməsi 

mexanizmi yenidən 

qurulmuş və Fond 

daha aktiv fəaliyyətə 

başlamışdır. 

2002-2018 

31.07.2018-ci ildə 

Sahibkarlığa Kömək 

Milli Fondu ləğv 

edilmiş və “AR 

Sahibkarlığın İnkişafı 

Fondu” publik hüquqi 

şəxsi təsis edilmişdir. 

2018 

11.10.2021-ci ildə  

 Fond və “Azərbaycan 

İnvestisiya Şirkəti” 

ASC-nin birləşmə 

formasında yenidən 

təşkili yolu ilə 

“Azərbaycan 

Biznesinin İnkişafı 

Fondu” yaradılması 

nəzərdə tutulmuşdur. 

2021 
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2. Strateji Plan 

SİF-in Strateji Planı 2021-2023-cü illəri əhatə edir və özündə SİF-in fəaliyyətinin 

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

tədbirlər planını cəmləşdirir. 

Strateji Plan aşağıdakı strateji hədəfləri və atılacaq addımları əhatə edir: 

➢ SİF-in dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi: 

o İnstitusional bazanın gücləndirilməsi; 

o Korporativ Risk İdarəetməsinin yaradılması; 

o Dayanıqlı maliyyə vəziyyətinin təmin edilməsi; 

o Xidmət səviyyəsinin artırılması. 

➢ Sahibkarların güzəştli maliyyə resurslarına çıxışı 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. 

SİF-in Strateji Planı 21.01.2021-ci il tarixində iqtisadiyyat nazirinin rəhbərliyi ilə keçirilən 

Müşahidə Şurasının (bundan sonra – MŞ) iclasında təsdiq olunmuş və icrasına başlanılmışdır. 

  



5 
 

Strateji Plana uyğun olaraq görülmüş işlər 

SİF-in qeyd olunan Strateji Planına uyğun olaraq 2022-ci il ərzində aşağıdakı tədbirlər həyata 

keçirilmişdir: 

➢ Vahid proqram təminatının yaradılması ilə bağlı görülən işlər davam etdirilir; 

➢ Korporativ Risk İdarəetməsi sistemi çərçivəsində “Risklərin idarə olunması siyasəti 

haqqında Qaydalar” təsdiq edilmişdir; 

➢ MKT-lərin qiymətləndirilməsi üçün “Skorinq Modeli” hazırlanmış və istifadəsi təmin 

edilmişdir; 

➢ Korporativ Risk İdarəetməsi sistemi çərçivəsində monitorinqlərin “Risk əsaslı 

monitorinqlərin təşkili matrisi”nə və kreditlərin ekspertizasının isə “Kiçik Kredit Skorinq 

Modeli haqqında” Əsasnamə üzrə aparılması təmin edilmişdir; 

➢ Sahibkarların məmnuniyyət səviyyəsinin ölçülməsi, eləcə də onların üzləşdiyi çətinliklərin 

müəyyən olunması məqsədilə mütəmadi qaydada sorğular keçirilir; 

➢ Azərbaycanda idxal-ixrac mexanizmləri və qurumunun yaradılması imkanları təhlil 

edilmiş, Dünya Bankının texniki dəstəyi ilə araşdırmalar aparılmışdır. Araşdırmaların 

nəticəsi olaraq Dünya Bankı tərəfindən hesabat hazırlanaraq SİF-ə təqdim edilmişdir; 

➢ “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarların maliyyə resurslarına 

çıxış imkanlarının genişləndirilməsi və bu istiqamətdə zəruri dövlət dəstəyinin 

gücləndirilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər barədə” Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi və 

əlaqəli sənədlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 09.01.2023-cü il tarixli 

Fərmanla təsdiq olunmuşdur; 

➢ Təsir (Ətraf mühit, Sosial və İdarəetmə - ESG,  BMT-nin dayanıqlılıq hədəfləri - UN 

sustainability goals və s.) investisiyaları üzrə proqramın hazırlanması məqsədilə təhlillər 

aparılmış və bununla bağlı yekun hesabat tərtib edilmişdir; 

➢ Alternativ enerji mənbələrinin tətbiqinə əsaslanan, rəqəmsallaşmanı və ekoloji tarazlığı 

təmin edən müəssisələr üzrə xüsusi proqramın hazırlanması məqsədilə araşdırma 

aparılmış və yekun sənəd hazırlanmışdır. 
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3. Fəaliyyət istiqamətləri 

3.1. Maliyyə dəstəyi mexanizmləri 

2022-ci ildə SİF tərəfindən sahibkarlara aşağıdakı maliyyələşmə mexanizmləri üzrə dəstək 

göstərilmişdir: 

Güzəştli kreditlər 

Kreditin müddəti 10 ilədək ola bilər. Yalnız kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında kiçik və 

ortahəcmli kreditlər üzrə müddət 2 il artırıla bilər. İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin artırılması 

məqsədi ilə kredit müddətinin ilk 1/2 dövrünədək hissəsinə güzəşt müddəti tətbiq olunur. Bir 

investisiya layihəsi üzrə SİF tərəfindən ayrılan vəsait 10 milyon manatdan çox ola bilməz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avadanlıq krediti 

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

əksər hallarda daşınmaz əmlak girovu tələb olunduğundan, SİF tərəfindən sahibkarların maliyyə 

mənbələrinə 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 etməklə verilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

5 000 – 50 000        Kiçik (≤ 3 il) 

50 001 – 1 000 000        Orta (≤ 5 il) 

 

1 000 001 – 10 000 000        Böyük (≤ 10 il) 

 

9% 

5 000 – 3 000 000       Kreditin həcmi 

≤ 5 il         Kreditin müddəti 

 

≤ 12 ay        Güzəşt müddəti 
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Dövlət zəmanətli kredit mexanizmi 

Bu mexanizm pandemiyadan zərər çəkmiş sahələr üzrə banklar tərəfindən verilən biznes 

kreditlərinə dövlət zəmanətinin verilməsi və həmin kreditlər üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılmasını 

nəzərdə tutur. Zəmanət mexanizminə əsasən 500 mln. manat kredit portfelinin 60%-dək hissəsinə 

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

subsidiyalaşdırılmışdır. Mexanizm müddəti 3 ildən, illik faiz dərəcəsi 15%-dən çox olmayan 

kreditlərə şamil edilmişdir. Qeyd edək ki, bu proqram üzrə müraciətlər 31.12.2021-ci il tarixində 

bitmişdir və hazırda subsidiya ödənişləri davam etdirilir. 

 

Bankların mövcud kredit portfeli üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması 

Bu mexanizm pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara şamil 

olunmuşdur. Sözügedən sahibkarlara 2020-ci il mart ayından növbəti 12 ay ərzində, ərzaqlıq buğda 

təchizatçılarına kreditin verildiyi tarixdən növbəti 24 ay ərzində subsidiya ödənilir. 

Bundan əlavə, ölkədə antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı minimum istehlak 

səbətinin tərkibində əsas ərzaq məhsullarının tədarükü və emalı, aqrar emal ilə məşğul olan mikro, 

kiçik və orta sahibkarlara dəstək göstərilməsi məqsədilə 2022-ci il ərzində 3 mln. manatadək 

verilmiş kreditlər üzrə 12 aydan çox olmayan müddətdə ödənilmiş və ya ödənilməmiş faizlər üzrə 

subsidiya verilir. 

 Dövlət zəmanəti olmayan mövcud kredit portfeli üzrə kreditlərin illik faiz dərəcəsinin 10% bəndi 

dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılmışdır. 

 

3.2. MKT-lər ilə əməkdaşlıq 

SİF güzəştli kreditlərin sahibkarlara çatdırılması üçün ümumilikdə 46 kredit təşkilatı, o 

cümlədən 23 bank, 11 bank olmayan kredit təşkilatı və 12 kredit ittifaqı ilə əməkdaşlıq edir. 2022-ci 

ərzində 2 kredit təşkilatı SİF-in MKT-lər siyahısına əlavə edilmişdir. Belə ki, MŞ-nin 28.01.2022-ci il 

tarixli 01 nömrəli qərarına əsasən “Naxçıvanbank” ASC  və 18.03.2022-ci il tarixli 03 nömrəli qərarına 

əsasən isə “MCB BOKT” QSC MKT-lərin siyahısına əlavə edilmişdir. Hazırda MKT-lərin 323-ü 

regionlarda olmaqla 569 filial şəbəkəsi mövcuddur.  
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3.3. Güzəştli kreditlərin prioritet istiqamətləri 

   

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı 

Sənaye məhsullarının istehsalı və emalı 

Bərpa olunan enerjinin tətbiqi, bu sahədə xidmətlərin göstərilməsi, avadanlıq və qurğular 
istehsalının həyata keçirilməsi 

Logistik mərkəz, soyuducu və taxıl anbarı kompleksləri, yaşıl market və fermer 
mağazalarının yaradılması 

Xidmət (tibb, təhsil, ictimai iaşə və ictimai nəqliyyat xidməti) yönümlü sahələrin inkişafı 

Turizmin inkişafı 

Prezidentin fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında, NK-nın qərar və 
sərəncamlarında nəzərdə tutulan istehsal, emal və xidmət sahələri 

Startap layihələri 

Rəqəmsal iqtisadiyyat, internet və telekommunikasiya xidmətlərinin inkişafı 

Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı 

Tikinti sektorunda istifadə olunan maşın, qurğu və avadanlıqların alınması 

Xalçaçılıq, dulusçuluq, ipəkçilik, misgərlik, suvenir istehsalı və sair sahələrin inkişafı 
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4. Güzəştli kredit mexanizmi 

4.1. Sahibkarlığın inkişafına verilmiş güzəştli kreditlər 

Hesabat dövründə SİF tərəfindən güzəştli kreditlər 

üzrə verilməsi proqnozlaşdırılan 140 mln. manat 

vəsaitin yerləşdirilməsi uğurla icra olunaraq ümumi 

dəyəri 399,4 mln. manat olan 2 726 investisiya 

layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 145,9 mln. manat 

güzəştli kredit verilmişdir. Verilmiş kreditlər hesabına 

3 026 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 

 

 

Verilmiş kreditlərin ötən illərin müvafiq dövrləri ilə müqayisəsi 

Dinamika və təhlil 2022-ci il  2021-ci il 2020-ci il 

Layihələrin sayı 2 726 1 902 908 

Ümumi dəyəri (mln. manatla) 399,4 287,7 245,4 

Kredit məbləği (mln. manatla) 145,9 130,6 126,9 

o cümlədən, mikro, kiçik və orta 

sahibkarlara (mln. manat / xüsusi 

çəki) 

143,4 (98,3%) 115 (88,1%) 108,8 (85,7%) 

Kreditlərin layihələrin ümumi 

dəyərinə nisbəti                
36,5% 45,4% 51,7% 

Orta kredit məbləği (mln. manatla) 0,054 0,069 0,140 

Orta kredit müddəti (il) 4,2 4,5 6,5 

 

  

140

145.9

135

140

145

150

Proqnozun icra vəziyyəti 
mln. manat

Proqnoz Verilmiş
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24.7 

19.6 

7.6 7.8 6.9 

11.5 

20.4 

4.6 

16.0 

6.9 

16.5 

3.4 

16.9 

13.4 

5.2 5.3 
4.7 

7.9 

14.0 

3.2 

11.0 

4.7 

11.3 

2.3 

 -

 2.0

 4.0

 6.0

 8.0

 10.0

 12.0

 14.0

 16.0

 18.0

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

 30.0

Güzəştli kreditlərin Bakı şəhəri və digər 
iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü

Kredit məbləği
(mln. manat) 

Xüsusi çəki
(%) 

87.1; 
60%25; 

17%

12.3; 
8%

9.1; 
6%

12.4; 
9%

Kreditlərin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü
mln. manat

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Sənaye məhsullarının istehsalı və emalı 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı Turizm

Digər (xidmət, tibb və s.) 
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Kreditlərin sahibkarların təsnifatı üzrə bölgüsü 

Sahibkarların 

təsnifatı 

Verilmiş kreditlər 

Layihə sayı Kredit məbləği 

Say 
Xüsusi çəki 

(%) 

Məbləğ 

(mln. manat) 

Xüsusi çəki 

(%) 

Mikro 2 617 96,0 92,8 63,6 

Kiçik 77 2,8 25,4 17,4 

Orta  30 1,1 25,2 17,3 

İri 2 0,1 2,5 1,7 

Cəmi 2 726 100             145,9    100 

 

 

 

 

 

 

12.2 

48.8 

63.6

15.5 

19.3 

17.4

56.5 

20.0 

17.3

15.8 
11.9 1.7 

 -

  20.0

  40.0

  60.0

  80.0

  100.0

  120.0

MKOB İri MKOB İri MKOB İri

2020 2021 2022

Kreditlərin sahibkarların təsnifatı üzrə bölgüsü
(illər üzrə müqayisə, kredit məbləğinin xüsusi çəkisi - %)

Mikro Kiçik Orta İri

84,2
88,1

98,3
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4.2. 2022-ci il ərzində maliyyələşən bəzi layihələr 

 

“AZTƏSƏRRÜFAT” MMC 

Layihənin həyata keçirildiyi inzibati rayon Salyan 

Layihənin ümumi dəyəri 55,2 mln. manat 

Kreditin məbləği 6,9 mln. manat 

Layihənin məqsədi Pambıq emalı 

İllik istehsal gücü 
9 421 ton mahlıc, 13 355 ton çiyid və 5 704 

ton pambıq tiftiyi istehsalı 

Yeni iş yerlərinin sayı 216 

 

            

 

“Blue River Agro” MMC 

Layihənin həyata keçirildiyi inzibati rayon Astara 

Layihənin ümumi dəyəri 4,7 mln. manat 

Kreditin məbləği 1 mln. manat 

Layihənin məqsədi Avokado və meyer limonu bağının salınması 

İllik istehsal gücü 
244 ton avokado, 65 ton meyer limonu 

istehsalı 

Yeni iş yerlərinin sayı 6 
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“AZABRAU” MMC 

Layihənin həyata keçirildiyi inzibati rayon Şəki 

Layihənin ümumi dəyəri 12 mln. manat 

Kreditin məbləği 2 mln. manat 

Layihənin məqsədi Şərab istehsalı 

İllik istehsal gücü 3,5 mln. ədəd şüşə şərab istehsalı 

Yeni iş yerlərinin sayı 44 

 

           

 

 

“Humix” MMC 

Layihənin həyata keçirildiyi inzibati rayon Sabirabad 

Layihənin ümumi dəyəri 1,7 mln. manat 

Kreditin məbləği 0,5 mln. manat 

Layihənin məqsədi 
Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi 

maddələrin istehsalı 

İllik istehsal gücü 
7 974,5 ton 17 adda dərman və gübrə 

istehsalı 

Yeni iş yerlərinin sayı 10 
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“İSMİKHANLİ” MMC 

Layihənin həyata keçirildiyi inzibati rayon Qusar 

Layihənin ümumi dəyəri 18,2 mln. manat 

Kreditin məbləği 3,3 mln. manat 

Layihənin məqsədi 
Meyvə bağlarının salınması və soyuducu 

anbar kompleksinin inşası 

İllik istehsal gücü 
6 882 ton alma, 788 ton armud, 165 ton 

gilas, 99 ton nektarin istehsalı 

Yeni iş yerlərinin sayı 55 

 

                   

 

 

          “MANDARINN HOTEL” MMC 

Layihənin həyata keçirildiyi inzibati rayon Astara 

Layihənin ümumi dəyəri 1,2 mln. manat 

Kreditin məbləği 200 min manat 

Layihənin məqsədi Turizmin inkişafı 

İllik istehsal gücü Otaqların 9 490 dəfə icarəsi 

Yeni iş yerlərinin sayı 13 
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5. Avadanlıq krediti mexanizmi  

2022-ci ildə ümumi layihə dəyəri 557,3 min manat, kredit məbləği 388,1 min manat olan 

5 investisiya layihəsinə avadanlıq krediti verilmişdir. 

Avadanlıq kreditinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə müvafiq addımlar atılmışdır. Belə ki, 

2022-ci ildə Bakı şəhəri və regionlar üzrə keçirilmiş görüşlər, o cümlədən sosial media hesabları 

üzərindən edilmiş paylaşımlar vasitəsilə sahibkarların avadanlıq krediti barədə məlumatlandırılması 

təmin edilmişdir. 

6. Dövlət zəmanətli kredit mexanizmi 

Zəmanət verilmiş müraciətlərdən 2 630-u üzrə kredit müqaviləsi bağlanmış və SİF-ə birdəfəlik 

komissiyalar ödənilmişdir ki, bununla da verilmiş zəmanətlər rəsmi qüvvəyə minmişdir. Zəmanəti 

rəsmi qüvvəyə minmiş müraciətlər üzrə kredit məbləği 499,8 mln. manat, zəmanət məbləği 291,8 

mln. manat təşkil edir. Bu mexanizm üzrə 2022-ci il ərzində sahibkarlara 26,1 mln. manat, 

ümumilikdə isə 41,4 mln. manat subsidiya ödənilmişdir. Bu sahibkarlara subsidiyanın ödənilməsi 

kredit müddəti ərzində davam etdiriləcəkdir. 

7. Mövcud kredit portfeli üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması 

Mexanizmdən yararlanmaq məqsədilə SİF-ə 6 338 müraciət daxil olmuş, bunlardan 5 052-nə 

(79,7%) subsidiyanın verilməsi barədə müsbət qərar qəbul edilmişdir. Bu mexanizm çərçivəsində, 

ümumilikdə 877,4 mln. manat kredit portfelinə 71,9 mln. manat faiz subsidiyasının ödənilməsi 

təsdiq edilmişdir. Artıq bu məbləğin 68,5 mln. manatı sahibkarlara ödənilmişdir.  

 

 

1,000 

100

877.4

71.9
 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

Kredit portfeli Subsidiya məbləği

Proqramın icra vəziyyəti
mln. manat

Proqram üzrə Faktiki icra



16 
 

8. Maarifləndirmə və təşviqat tədbirləri 

SİF-in maliyyə mexanizmləri ilə bağlı maarifləndirmə işləri çərçivəsində aşağıdakı mövzularda 

tədbirlər təşkil edilmişdir: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOBİA ilə birgə 

2022-ci il ərzində daha az kredit verilmiş regionlar 

üzrə təşviqat tədbirləri keçirilmişdir 

KOBİA-nın tədbirləri 

Müxtəlif dövlət qurumlarının və sahibkarların iştirakı ilə 

keçirilən tədbirlərdə SİF də təmsil olunmuşdur 

Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin sərgiləri 
 

Sahibkarların iştirakı ilə keçirilən sərgilərdə iştirak 

təmin edilmişdir 

Assosiasiyalarla görüş 

Sahəvi assosiasiyaların üzvləri ilə görüşlər təşkil 

edilmişdir 

“Bank Respublika” ASC ilə birgə 

 

Qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edilməsinin təşviqi 

məqsədilə regionlarda “Biznesin incəlikləri” mövzusunda 

treyninqlər keçirilmişdir 

 

Digər 

“Marsol”, “İnterfood”, “Kobfest”, “Women in Business” 

adlı konfrans və sərgilərdə iştirak edilmişdir 

15 

40 

4 

4 

4 

11 
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9. Beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə görülmüş işlər  

SİF tərəfindən 2022-ci il ərzində nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, həmçinin xarici dövlətlərin 

analoji qurumlarının təcrübələrinin öyrənilməsi ilə bağlı əlaqələrin qurulması istiqamətində işlər 

davam etdirilmişdir. 

Belə ki, SİF-lə Qazaxıstan Respublikasının “DAMU Sahibkarlığın İnkişafı Fondu” ASC arasında 

sahibkarlığın təşviqi və maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi ilə əlaqədar 2021-

ci ildə imzalanmış Fəaliyyət Planı çərçivəsində SİF-in əməkdaşları 13.03.2022-18.03.2022-ci il 

tarixlərində Almatı şəhərinə səfər edərək DAMU Fondunun fəaliyyəti və həyata keçirilən 

maliyyələşmə mexanizmlərinə dair geniş məlumat əldə etmişlər.  

Bununla yanaşı, SİF-lə Türkiyənin KOSGEB təşkilatı arasında 2020-ci ildə imzalanmış 

Fəaliyyət Planı çərçivəsində işlər davam etdirilir. SİF-in nümayəndələri 08.06.2022-10.06.2022-ci il 

tarixlərində Türkiyənin Ankara şəhərinə işgüzar səfər etmiş və səfər çərçivəsində KOSGEB və KGF-

in (Kredi Garanti Fonu) təcrübələrini öyrənmək imkanı əldə etmişdir. Bundan əlavə, 23.11.2022-ci 

il tarixində SİF-in nümayəndələri KOSGEB tərəfindən təşkil olunmuş “KOB-ların dəstəklənməsi və 

qiymətləndirilməsi mexanizmləri” üzrə virtual seminarda iştirak etmişdir.  

Eyni zamanda, SİF ilə Gürcüstanın "Enterprise Georgia" qurumunun onlayn görüşü 

keçirilmişdir. Hər iki qurumdan rəhbər şəxslər, o cümlədən aidiyyəti mütəxəssislər iştirak etmişdir. 

Görüş çərçivəsində qurumlar haqqında qısa təqdimat edilmiş, qarşılıqlı müzakirələr aparılmışdır. 

Görüşün nəticəsi olaraq əlaqələrin daha da genişləndirilməsini nəzərdə tutan Anlaşma 

Memorandumu və tədbirlər planının hazırlanması qərara alınmışdır. Hazırda Anlaşma 

Memorandumunun layihəsi üzrə işlər davam etdirilir.  

Əlavə olaraq, 20.12.2022-ci il tarixində SİF-in nümayəndələri Küveyt Dövlətinin fövqəladə və 

səlahiyyətli səfiri ilə görüş keçirmişdir. Görüş çərçivəsində Küveytin analoji qurumları ilə SİF 

arasında əlaqələrin qurulmasına dair səfirliyin dəstək göstərməsi ilə bağlı razılığa gəlinmişdir. 
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10. Ətraf mühit, sosial sahə və korporativ idarəetmə (ESG) 

10.1. Ətraf mühit 

SİF 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 SİF-in güzəştli kreditlərinin verilməsi üzrə müəyyən olunmuş meyarlar 

sırasına daxil edilmişdir. Eyni zamanda, SİF-in 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. 

2022-ci ildə SİF, ABA, BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı və “YapıKredi Bank” QSC-nin 

təşkilatçılığı ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə qeyd edilən qurumların nümayəndələri ilə yanaşı, SİF-

lə əməkdaşlıq edən MKT-lərin təmsilçiləri də iştirak etmişdir. Görüşün keçirilməsində əsas məqsəd 

məsuliyyətli bank işi və investisiya prinsipləri ilə bağlı fikir mübadiləsinin aparılması və bu sahədə 

beynəlxalq təcrübənin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklarda tətbiqi imkanlarının müzakirəsi 

olmuşdur. Görüşdə BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının maliyyə təşəbbüsü prinsiplərinin kommersiya 

banklarının əməliyyatlarına inteqrasiyası ilə bağlı fikirlər səsləndirilmişdir. Əlavə olaraq, SİF ilə 

Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi arasında görüş keçirilmişdir. Görüşün əsas məqsədi 

yaşıl enerjinin maliyyələşdirilməsində birgə əməkdaşlıq imkanlarının müzakirəsi olmuşdur. Yaşıl 

enerji sahəsində fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinin maliyyə əlçatanlığı ilə bağlı cari vəziyyət 

və güzəştli kreditlərdən istifadənin bu sektordakı stimullaşdırıcı rolu təhlil edilmişdir. 

Bununla yanaşı, KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə “Ətraf mühit, sosial və idarəetmə (ESG) 

platforması: mövcud imkanlar və inkişaf perspektivləri” mövzusunda dəyirmi masa təşkil 

olunmuşdur. Tədbir biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Korporativ 

idarəetmə, investisiyalar, investorların maraqlarının qorunması, biznes etikası və korporativ sosial 

məsuliyyət” İşçi Qrupunun 2022-ci il üçün fəaliyyət planı çərçivəsində keçirilmişdir. Dəyirmi masada 

İqtisadiyyat Nazirliyi və qurumlarının (eləcə də SİF), Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi, Energetika nazirliklərinin, Mərkəzi Bankın, İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzinin, Azərbaycan Sənaye Korporasiyasının, Azərbaycandakı Amerika 

Ticarət Palatasının, Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının, Azərbaycan - Fransa Ticarət və 

Sənaye Palatasının, eləcə də bir sıra şirkət və bankların məsul şəxsləri iştirak ediblər. Tədbirdə 

ESG-nin bizneslər üçün əhəmiyyəti, dövlət qurumlarında “ESG-nin tətbiqinin ölçülməsi aləti”nin 

həyata keçirilməsi, ESG platformasının formalaşması sahəsində mövcud imkanlar və təkliflər, bu 

platformanın yaradılmasına qlobal baxış, ESG platformasının qurulmasında İT şirkətlərinin iştirakı 
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barədə fikirlər müzakirə edilmişdir. Görüşün nəticəsi olaraq 2023-cü il üçün ESG yanaşmasının 

tətbiqi, ESG prinsiplərinin təşviqi, eləcə də bu sahədə səylərin birləşdirilməsi istiqamətində özündə 

SİF-ə də aid tapşırıqları ehtiva edən Yol Xəritəsi hazırlanmışdır. 

2022-ci ildə SİF tərəfindən pilot layihə kimi ətraf mühit, sosial sahə və korporativ idarəetmə 

siyasəti hazırlanmışdır. Bu siyasətin hazırlanmasında məqsəd SİF-in və MKT-lər vasitəsilə 

maliyyələşdirilən sahibkarların fəaliyyətinə dair ətraf mühit, sosial və korporativ idarəetmə risklərinin 

tənzimlənməsi istiqamətini müəyyən etmək, həmçinin potensial ətraf mühit və sosial mənfi 

nəticələrin qarşısını almaq, minimuma endirmək və ya təsirlərini yumşaltmaq üçün mexanizmin 

hazırlanmasından ibarətdir. 

Maliyyələşdirilən layihələrin risk ehtimalı və təsirini anlamaq, onları qiymətləndirmək, həmçinin 

bu istiqamətdə tədbirlər görmək SİF-in daim diqqətindədir. Bu məqsədlə SİF tərəfindən beynəlxalq 

standartlara uyğun pilot ESG qiymətləndirmə modeli hazırlanmışdır. Model 3 faktor (ətraf mühit, 

sosial və korporativ idarəetmə) üzrə dəyərləndirmələri ətraflı əhatə etmişdir. Pilot layihə kimi ilkin 

mərhələdə spesifik kriteriyalara uyğun gələn 6 layihə seçilərək qiymətləndirmə aparılmış, hər bir 

layihə üzrə boşluqlar və risklər müəyyənləşdirilmişdir. 

10.2. Sosial sahə 

Kadr strukturu 

SİF 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 görülmüşdür. SİF-in fəaliyyətinin nəticələri 

bilavasitə əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsindən və təhlükəsizliyindən asılıdır. SİF tərəfindən işçi 

heyətinin seçilib yerləşdirilməsi, kadrların təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi, hesabatların 

hazırlanması, vətəndaşların qəbulu və onların müraciətlərinə baxılması, əməkdaşların əməyinin 

stimullaşdırılması və digər tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

SİF əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə ümumi müddəti 320 saat təşkil 

edən 14 növdə təlim keçirilmişdir. 

 

Əhalinin həssas qruplarına verilmiş güzəştli kreditlər 

2022-ci il ərzində 218 qadın sahibkara 13,9 mln. manat məbləğində güzəştli kredit vəsaiti 

ayrılmışdır. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 334 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə 

tutulmuşdur. 91 gənc sahibkara isə 14 mln. manat məbləğində güzəştli kredit vəsaiti ayrılmışdır. 

Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 318 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 
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Həssas qruplara verilmiş güzəştli kreditlərin müqayisəsi 

Adı 

2022-ci il 2021-ci il 

Sayı 
Məbləğ 

(mln. manat) 

Yeni iş 

yerləri 
Sayı 

Məbləğ 

(mln. manat) 

Yeni iş 

yerləri 

Qadın sahibkarlar 218 13,9 334 145 12 303 

Gənc sahibkarlar 91 14 318 63 2,7 97 

 

Eyni zamanda, SİF və “Bank Respublika” ASC regionlarda fəaliyyət göstərən qadın sahibkarlar 

üçün “Biznesin incəlikləri” adlı birgə layihə həyata keçirmişdir. Layihə çərçivəsində Bankın və SİF-

in əməkdaşları qadın sahibkarları güzəştli kreditlərin verilməsi, satış, ilkin kapital mənbələri, gəlir və 

xərclərin hesablanması, vergi qanunvericiliyi, biznesin hüquqi əsasları kimi mövzularda 

məlumatlandırmışlar. Qeyd edək ki, layihə qadın sahibkarların bilik və bacarıqlarının 

təkmilləşdirilməsi və onların regionun iqtisadi inkişafında aktiv sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb 

olunmasına istiqamətlənmişdir. 

SİF, KOBİA, Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığın İnkişafı Assosiasiyası və MKT nümayəndələri 

dövlətin güzəştli maliyyə dəstəyi mexanizmləri barədə məlumatlılıq səviyyəsinin və maliyyə 

resurslarına əlçatanlığının artırılması məqsədilə qadın sahibkarlarla görüş təşkil etmişdir. 

 

SİF-ə daxil olmuş müraciətlər 

2022-ci il ərzində SİF-ə vətəndaşlardan icra xarakterli 424 müraciət daxil olmuşdur ki, 

bunlardan 300 (71%) müraciət ərizə, 124 (29%) müraciət isə şikayət xarakterli olmuşdur. 

Müraciətlərin 210-u İN vasitəsi ilə, 214-ü isə birbaşa SİF-ə daxil olan müraciətlərdir. 

2022-ci il ərzində SİF-ə daxil olmuş 424 ümumi xarakterli müraciətlərin 175-i (41%) güzəştli 

kredit alınması, 59-u (14%) MKT-lərin fəaliyyəti, 17-si (4%) SİF-in fəaliyyəti, 19-u (4%) digər 

qurumların fəaliyyəti, 21-i (5%) qəbula dəvət olunma, 28-i (7%) ayrılmış kredit vəsaitinin müddətinin 

uzadılması, 11-i (3%) faiz subsidiyasının ayrılması, 9-u (2%) müvafiq işlə təmin olunma ilə bağlı və 

85-i (20%) isə digər məsələlər üzrə olmuşdur.  
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Qeyd edilənlərdən əlavə, 2 393 vətəndaş ilə telefon bağlantısı təmin edilmiş, həmçinin SİF-in 

rəhbər və vəzifəli şəxsləri tərəfindən 292 vətəndaş qəbul edilmişdir. 

 

10.3. Korporativ idarəetmə 

SİF-in fəaliyyətinə ümumi rəhbərlik və nəzarət MŞ tərəfindən həyata keçirilir. MŞ-nin 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. SİF-in cari işlərinin icrası İdarə Heyəti (bundan sonra – İH) tərəfindən həyata keçirilir. İH 

sədr və 3 müavin olmaqla 4 üzvdən ibarətdir. İH MŞ-yə tabedir. 

SİF-in strukturu 7 şöbə və 4 qrupdan ibarətdir. Daxili audit şöbəsi MŞ-yə, digər struktur 

bölmələri isə İH-yə tabedir.  

İlk dəfə olaraq “S&P Global Ratings” reytinq agentliyi SİF-in uzun və qısamüddətli kredit 

reytinqini “BB-/B” səviyyəsində təsdiqləmişdir. Sözügedən agentlik yaxın gələcəkdə SİF-in 

reytinqinin "stabil" olaraq qalacağını proqnozlaşdırır. Bu nəticə ilə SİF ”S&P Global Ratings”-dən  ilk 

dəfədən yüksək reytinq almış qurumlardan biri olmuşdur. Qlobal reytinq agentliyinin yaydığı 

məlumata görə SİF-in ölkə iqtisadiyyatının inkişafında əvəzolunmaz rolu, dövlət və özəl sektor 

arasında əlaqələndirici mövqeyi reytinq agentliyi tərəfindən müsbət qiymətləndirilmişdir. SİF-in 

güclü kapital mövqeyi və gəlirlilik səviyyəsi  onun yüksək reytinq almasına təsir göstərən başlıca 

faktor olmuşdur. Reytinqin alınmasında əsas məqsəd qloballaşan bazarın tələblərinə uyğunlaşmaq, 

cari və potensial tərəfdaşlar arasında etibarlılığı artırmaq və gələcəkdə xarici maliyyə vəsaitlərinin 

cəlb edilməsi üçün uyğun zəmin yaratmaqdır. 
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11. Kütləvi informasiya vasitələri və sosial media üzrə fəaliyyət 

SİF-in strateji hədəflərinə nail olmaq, fəaliyyətin effektivliyini artırmaq və cari dəyişikliklərə 

uyğunlaşmaq üçün post-pandemiya dövründə də yeni kommunikasiya strategiyasının icrası davam 

etdirilmişdir. Bu istiqamətdə SİF-in ictimaiyyətlə əlaqələr işinin təşkilində prioritet istiqamətlərdən 

biri kimi pandemiyadan zərər çəkmiş biznes subyektlərinin tələblərinə uyğun məhsul və xidmətlərin 

inkişafı üçün hədəf auditoriyanın rəyinin öyrənilməsi, sahibkar-dövlət əlaqələrinin 

möhkəmləndirilməsi, SİF barədə məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması ilə bağlı tədbirlər həyata 

keçirilmişdir. 

İctimaiyyətlə əlaqələr istiqamətində fəaliyyətin effektivliyinin artırılması məqsədilə ənənəvi 

medianın müxtəlif kommunikasiya kanallarından istifadə olunmuşdur. Nəticədə, 2022-ci il ərzində 

40 press-reliz dərc olunmuş, televiziya və radio kanallarında SİF-in nümayəndələrinin 19 

müsahibəsi yayımlanmış və 1 mətbuat konfransı (brifinq) keçirilmişdir. SİF-in fəaliyyətinin daha 

geniş kütləyə çatdırılması məqsədilə sosial media hesablarında izləyicilərin artımına nail 

olunmuşdur. Sahibkarların ünvanladığı suallar əsasında formalaşdırılmış video-kontentlərlə 

məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması istiqamətində işlərin sosial media üzərindən də həyata 

keçirilməsinə başlanılmışdır. 

2022-ci ildə rəqəmsal platformalarda reklam fəaliyyətinin genişləndirilməsi nəticəsində SİF-ə 

məxsus 5 sosial şəbəkə hesabına ümumilikdə 8 850 nəfər izləyici cəlb edilmişdir. Bununla da sosial 

şəbəkələr üzrə izləyici sayı 12 603 nəfərdən 21 453 nəfərə yüksəlmişdir. Sosial media kanalları 

üzərindən 1 197 paylaşım edilmişdir. Paylaşımların sosial media kanalları üzrə bölgüsü aşağıdakı 

şəkildədir: 

 

 

Facebook, 362

Instagram, 277
LinkedIn, 238

YouTube, 58

Twitter, 262

Paylaşım sayı


