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Xülasə. Məqalədə kiçik və orta sahibkarların təşkilatı məsələləri tədqiq 

olunur. Kiçik və orta sahibkarlğın yaranması meyarları, onların fəaliyyətinin 

hüquqi tənzimlənməsi, bu sahədə beynəlxalq təcrübə öyrənilmişdir. 

Məqalənin yekununda müəllifin nəticələri əks edilmişdir. 
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Abstract. In the paper organizational issues of 

small and medium enterprises are investigated. 

Criteria of formation of small and medium 

enterprises, legal regulation of their activity are 

considered, foreign experience in this sphere is 

studied. In the conclusion of the paper, the author's 

conclusions on the studied subject are given. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
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Резюме. В статье исследуются организацион-

ные вопросы малого и среднего предприни-

мательства. Рассматриваются такие вопросы 

как критерии формирования малого и среднего 

предпринимательства, правовое регулирование 

их деятельности, изучается зарубежный опыт в 

данной сфере. В заключении статьи даны выво-

ды автора по исследуемой теме. 

Ключевые cлова: малое и среднее предпри-

нимательство, международные финансовые 

стандарты, законодательство. 

 

 

1. Giriş 

Müasir dövrdə iqtisadi böhranların baş verdiyi bir şəraitdə ölkə iqtisadiyyatının 

sağlamlaşdırılması, istehlak bazarında əmtəə bolluğu yaradılması, yeni iş yerlərinin 

yardılması üçün kiçik və orta biznesin inkişaf etdirilməsi mühüm şərtlərdən biridir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, bazar konyunkturasının dəyişkənliyi, yeni təsərrüfat formaları və 

texnologiyalarının tətbiqi şəraitində kiçik və orta sahibkar müəssisələrinin yeni iqtisadi 

situasiyaya daha çevik adaptasiya olmaq imkanları vardır. Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  2010 - 

2015-ci  illərdə Azərbaycanda  kiçik və orta sahibkar müəssisələrinin sayı 5,2% azalmışdır 

[5], bütün bunlar isə adı çəkilən sektorun kifayət qədər inkişaf etməməsindən xəbər verir. 

Təbii ki, yaranmış vəziyyətin obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır və onlar içərisində əsas 

yeri milli iqtisadiyyatda kiçik biznes subyektlərini müəyyənləşdirən kriteriyaların yoxluğu, 

ikincisi imtiyazlı maliyyələşdirmə məsələsinin çətinliyi ilə bağlıdır. 
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2. Kiçik və orta sahibkarlığın təşkilində dünya təcrübəsi 

Dünya praktikasında kiçik və orta sahibkarlığın təşkili üzrə həyata keçirilən 

tədbirlərdə əsas məqsədlər aşağıdakılardır [3, s.183]: 

 ölkə iqtisadiyyatında rəqabət şəraitinin (mühitinin) yaradılması üçün kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektlərinin inkişaf etdirilməsi; 

 kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin inkişaf etməsi üçün əlverişli şəraitin 

yaradılması; 

 kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi; 

 kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə istehsal etdikləri  məhsulları (xidmətləri, işləri), 

həmçinin respublikada istehsal edilən intellektual mülkiyyət məhsullarının xarici  

bazarda reallaşdırmaqlarına kömək göstərilməsi; 

 kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin kəmiyyətinin artırılması; 

 əhalinin məşğulluq və özünü məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

 Ümumi Daxili Məhsulda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin istehsal etdiyi 

məhsulun xüsusi çəkisinin artırılması; 

 kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə vergi 

ödənişlərinin çəkisinin artırılması. 

Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün yuxarıda göstərilən məqsədlərin  nail 

olunması  vacibdir və ölkədə bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin inkişaf etməsinin daha da 

dərinləşdirilməsini tələb edir. İqtisadi proseslərin qeyd edilən istiqamətdə dərinləşməsi isə son 

nəticədə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin bütünlükdə rolunun artması ilə müşayiət 

olunacaqdır.  

Deyilənlərlə yanaşı, ölkəmizdə gələcək iqtisadi vəziyyyətin proqnozlaşdırılması üçün 

kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin yaranması və inkişafı  ilə bağlı beynəlxalq və milli 

inkişaf təmayülləri nəzərə alınmalıdır. 

Dünya iqtisadi sistemində kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin rolunun təsbit 

olunmasını nəzərə alaraq 2009-cu ildə Beynəlxalq maliyyə standartları üzrə Şura kiçik və orta 

sahibkarlıq biznesi üçün mühasibat uçotunun ayrıca tədbirlər komplektini müəyyən etdi  

(International Financial Reporting Standard for Small and Medium- sized Entities). 

Bu faktı nəzərə alaraq, dövlət orqanları, mühasibat xidmətləri təşkilatlarının rəhbərləri 

və işçiləri qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri kiçik və orta sahibkar müəssisələrin 

müəyyən olunması hüdudlarının dəqiq təsbit olunmasıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kiçik və orta sahibkar müəssisələri üçün beynəlxalq 

standartlarda aşağıdakı kriteriyalar həlledici rol oynayır: 

 müəssisələrin  maliyyə hesabatlarını dərc etməsi vacib sayılmır; 

 müəssisələr maliyyə hesabatını ancaq daxili istifadəçilər üçün hazırlayırlar. 
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Eyni zamanda, birinci kriteriyada məlumatların ictimailəşdirilməsinin iki variantı 

nəzərdə tutulmuşdur: 

 şirkətin borc və pay alətləri bazarda dövriyyədədir (milli və xarici fond birjaları, yerli 

və regional bazarlarda daxil olmaqla birjadan kənara bazarlar nəzərdə tutulur və yaxud 

şirkətlər yuxarıda göstərilən alətlərin dövriyyəyə buraxılmasına hazırlaşırlar; 

 şirkətin fəaliyyət sferasına inam və etibarnamə əsasında geniş sahibkar kütləsinin 

aktivlərinin saxlanılması və idarə olunması məqsədinin reallaşdırılması daxildir. 

İctimailəşdirilmiş şirkətlər kateqoriyasına banklar, kredit ittifaqları, sığorta şirkətləri, 

investisiya pay fondları və investisiya bankları daxildir. 

Dünya praktikasında yuxarıda göstərilən kriteriyaların heç biri müəssisələrin bu və ya 

digər kateqoriyaya daxil edilməsində həllediici rol oynamamışdır. 

İndiki dövrdə bu və ya digər ölkələrdə milli iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyətlərindən 

asılı olaraq müəssisələrin  kiçik və orta sahibkar biznesinə aid olunması üçün müxtəlif 

kriteriyalar mövcuddur. Məsələn, Belçika qanunvericiliyinə görə işçilərin kəmiyyəti vacib 

sayılır (50 nəfər); müəssisələrdə məşğul olan işçilərin kəmiyyəti Böyük Britaniyada da 

mühüm faktor hesab olunur (50 nəfər). İtaliyada iqtisadiyyatın əsasını kiçik və orta 

müəssisələr (məsələn, ümummilli məhsulun 95%-ni) təşkil edir, əsas təsbitedici faktor illik 

dövriyyəsi (29,2 milyon avro) və müəssisədə çalışanların sayı (250 nəfər) çıxış edir [4, 

s.2936]. 

Çin Xalq Respublikası və Avropa İttifaqı ölkələri isə işçilərinin sayı, illik dövriyyə və 

aktivlərin dəyəri göstəricilərinə üstünlük verirlər  [3, s.155]. 

Avropa İttifaqı ölkələrində müəssisələrin müstəqillik səviyyəsinin təsbit olunmasından 

da istifadə edilir ki, bu və ya digər iri şirkətlərlə bağlı olan müəssisələr kiçik və orta sahibkar 

müəssisələri siyahısından çıxarılsın: nizamnamə kapitalında pay və səsvermə sahibi olmağa 

da xüsusi diqqət yetirilir. Digər müəssisələrə bəzi istisna hallarında  qeyd edilən göstəricilərin 

ancaq 25%-i aid edilə bilər. 

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq sektoruna biznes obyektlərinin 

aid edilməsi kriteriyaları Avropa İttifaqında müəyyən edilmiş göstəricilərə yaxındır, əlavə 

olaraq mövcud olan keyfiyyət meyarlarını qeyd etmək olar: Azərbaycan Respublikası 

subyektlərinin iştirakı payı, həmçinin digər fond və şirkətlərin əsas kapitalda iştirakı payı 

25%-dən yüksək olmamalıdır. 

Yuxarıda deyilənləri təhlil edərək aşağıdakı nəticələrə gəlmək mümkündür: müasir 

dövrdə dünyada müəssisələrin bu və ya digər kateqoriyaya aid edilməsində ümumi razılıq 

hələ də əldə olunmamışdır. Kiçik və orta müəssisələr anlayışına kəmiyyət və keyfiyyət 

göstəriciləri kombinasiyasına əsasən yanaşırlar (Rusiya və ABŞ), digər ölkələr konkret  

iqtisadi sahələr üzrə təsnifatlaşdırma aparırlar (Çin və Yaponiya). Məsələn, Yaponiyada dağ-

mədən sahəsində kiçik müəssisələrin işçilərin sayı 1000 nəfərdən, topdan satış ticarət 

müəssisəsində isə 100 nəfərdən az olmamalıdır [6]. Təbiidir ki, bir-birinə zidd belə 

yanaşmaların obyektiv səbəbləri vardır və milli iqtisadiyyatların  iqtisadi inkişafındakı 
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fərqlərlə bağlıdır. Kiçik və orta sahibkar müəssisələri ilə bağlı KOS təriflərinə müxtəlifliyinin 

yaranmasına səbəb olmuşdur [2, s.17-18]. 

Eyni zamanda bildirmək lazımdır ki, təsərrüfat subyektlərinin kiçik və orta sahibkar 

müəssisələri kateqoriyalarına aid edilməsinin kəmiyyət, hüquqi, kəmiyyət-keyfiyyət 

meyarlarına əsaslanan yanaşmaları formalaşmışdır  (bax.Şəkil 1.) [2, s.19]. 

 

 

Şəkil 1. Kiçik və orta sahibkarlıq statusunu müəyyən edən meyar modellər 

Məsələn, kvantativ (kəmiyyət) modelinin əsasında müəssisələrin bu və ya digər  

kateqoriyaya aid edilməsində kəmiyyət kriteriyaları üstünlük  təşkil edir. 

 

Təsərrüfat subyektlərinin kiçik və orta sahibkarlıq kateqoriyasına aid edilməsinin 

kriteriya modelləri 

Kvantativ  

(kəmiyyət) 

model 

Hüquqi model Kəmiyyət və 

keyfiyyət 
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təsnifat modeli 
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-aktivlərin 
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deyillər; 
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-hasilatın son 

həddi; AR 

subyektlərinin 
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iqtisadi 
müstəqillik 

-illik dövriyyə; 

-bazarda üstün 

mövqenin 

yoxluğu; 

-işçilərin sayı; 

 

K
ri

te
ri

y
a 

n
ö
v
lə

ri
 

Çin, Yaponiya ABŞ, Rusiya, 

Avropa İttifaqı 

ölkələri 

Perspektiv tətbiq 

Ö
lk

əl
ər

 

Mövcud yanaşmalar 

Alternativ 

yanaşma 



M. SEYİDOV: KİÇİK VƏ ORTA MÜƏSSİSƏLƏRİN MÜASİR FƏALİYYƏTİ… 

 
 

 
141 

Müəssisələrin kateqoriyasının müəyyən edilməsində təməl rolunu hüquqi yanaşmada 

hüquqi normalar təşkil edir. Belə bir yanaşma kiçik və orta sahibkar müəssisələri üçün 

Benəlxalq Maliyyə Hesabatlar Standartlarına (BMHS-na) əsaslanır  (IFRS for SMEs). 

Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi təsərrüfat subyektlərinin kiçik və orta sahibkar müəssisələri 

kateqoriyasına aid edilməsi üçün iki mühüm şərt tələb olunur; 

 müəssisələr geniş istifadəçi əhatəsi dairəsi üçün maliyyə hesabatları vermək 

məcburiyyətində deyillər; 

 müəssisələr kənar (xarici) istifadəçilər üçün ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları 

təqdim edirlər. 

Nəhayət kəmiyyət-keyfiyyət modelində kompleks yanaşma nəzərdə tutulmuşdur. 

Təsərrüfat subyektlərinin sözügedən biznes kateqoriyasına aid edilməsi üçün kəmiyyət və 

keyfiyyət göstəriciləri uzlaşdırılır. Ancaq bu modeldə hüquqi xarakterli kriteriyalardan 

istifadə olunmur.  

 

3. Beynəlxalq maliyyə standartları və qanunvericilik 

Müəssisələrin kiçik və orta biznes sektoruna aid olunması üçün qəbul olunmuş BMHS 

kiçik və orta müəssisələr üçün kifayət qədər rasional deyildir və bununla əlaqədar bütün 

dünyada bir az fərqli modelə üstünlük verilir. Adı çəkilən modeldə müəyyənedici xarakter bu 

və ya digər dərəcədə kəmiyyət göstəricilərinə aiddir. Bəzi ölkələr, məsələn CAR-da kiçik və 

orta sahibkarlıq müəssisələri üçün beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarının 

təlimatnaməsini, heç bir əlavə və düzəlişlər etmədən qəbul etmişlər. Sözügedən ölkədə milli 

iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin spesifik üsulları bərqərar olmuşdur və kifayət qədər uğurla 

fəaliyyət göstərir. Adı çəkilən standartın düzəlişlər edilmədən qəbul olunmasının hər hansı bir 

problemə səbəb olmayacağını demək qeyri mümkündür. Eyni zamanda, kəmiyyət 

meyarlarının kəmiyyət göstəricilərindən əsas üstünlüyü onların istifadə olunması imkanlarının 

daha çox və sadəliyi ilə bağlıdır. 

Qeyd edilən standartda təsərrüfat subyektlərinin kiçik və orta sahibkar müəssisələrinə 

aid edilməsinə alternativ iddialar kimi bizim tərəfimizdən təkliflər verilmişdir [2, s.20].  

Müvafiq olaraq, Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları Şurasına aşağıdakı 

kriteriyalar üzrə təkliflər təqdim etmək olar [10]: 

 illik dövriyyə üzrə hesabların hazırlanması; 

 bazarda üstün mövqelərin qazanılmamasının uçotunun hazrılanması; 

 müəssisələrdə çalışan işçilərin sayın uçotun aparılması. 

Göstərilən təklifləri dünya praktikasında mövcud reallıqlarla əsaslandırmaq olar.  

Dünyanın hər ölkəsində kiçik və orta müəssisələr fəal surətdə illik dövriyyə və müəssisədə 

çalışanların sayı barəsində məlumatlardan müəssisənin xüsusiyyətlərinin xarakterizə 

olunmasının  əsas kriteriyası kimi istifadə edirlər. Əlavə daxil edilən amillərlə bağlı qeyd 

etmək lazımdır ki, bu amildən ancaq ABŞ-da istifadə olunur (bazarda üstün mövqeyin 

qazanılmaması), bəzi ölkələrdə isə müxtəlif vaxtlarda və az bir dövr ərzində istifadə 
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olunmuşdur. Nümunə üçün demək lazımdır ki, Bolton Komitəsi tərəfindən bazarda üstün 

(dominant) mövqeyin yoxluğu kriteriyası kiçik şirkətlər müəyyən edilərkən əsas meyar kimi 

qəbul olunmuşdur. Belə bir yanaşa alimlər tərəfindən dəfələrlə tənqid olunmuşdur, onlar 

tənqidi dəyərləndirmələrində  qeyd edirlər ki, bir çox kiçik şirkətlər praktikada daha iri 

şirkətlərlə müqayisədə yüksək rentabelliyə nail ola bilmişlər.  

Ancaq müəllif hesab edir ki, indiki dövrdə bu göstəricinin tətbiq edilməsinə ehtiyac 

vardır: bazarda dominantlıq (inhisarçı) edən şirkət konqlomerat şirkətlərdir, bu isə kiçik və 

orta müəssisə kateqoriyası üçün qeyri münasibdir. 

Kiçik və orta müəssisələr üçün beynəlxalq standartlara (IFRS for SMEs)  keçildiyi 

zaman gələcək mütəxəssislərin həmin standartlar üzrə hazırlıq proqramına uyğun təlim 

alması, həmin istiqamət üzrə ixtisas səviyyələrinin yüksəldilməsi tələb olunur. Deyilənlərlə 

yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, kiçik və orta müəssisələr üçün beynəlxalq standartların qəbul 

edilməsində motivləşdirici rolu maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi oynamalıdır. 

 

4. Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrə dövlət dəsətəyinin istiqamətləri 

Azərbaycan Respublikası ilə əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, indiki dövrdə BMHS 

üzrə Şurasının qərarlarına uyğun kiçik və orta müəssisələrin müəyyən olunması bir çox 

çətinliklər törədir. Həmin çətinliklər içərisində kiçik və orta müəssisələrin dəstəklənməsi və 

fəaliyyətlərinin stimullaşdırılması ilə bağlıdır. 

Deyilənlərlə yanaşı beynəlxalq standartların respublikada kiçik və orta müəssisələr 

üçün savadlı tətbiqi rəsmi tərcümələr olmadan qeyri mumundur və belə imkanlar ölkədə təzə 

yaranmışdır. 

Kiçik və orta müəssisələrin təsbiti üçün beynəlxalq standartların qəbul edilməsi 

vacibdir, eyni zamanda, digər mühüm problem yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin  (analitiklər, 

vergi mütəxəssisləri, reytinq agentlikləri, hər şeydən öncə beynəlxalq standartlar üzrə 

mütəxəssislərin) adaptasiyası ilə bağlıdır. Həmin mütəxəssislər bu gün respublikada demək 

olar ki, yoxdur.  

Qeyd etməliyik ki, dövlətimiz  böhran şəraitində də kiçik və orta biznesə xüsusi diqqət 

yetirir. Bu gün Azərbaycanda dövlətin kiçik və orta biznes sektoruna dəstəyinin prioritet 

istiqaməti -kiçik və orta müəssisələrin ixrac yönümlülüyünün  xüsusi yerin verilməsidir, çünki 

məhz həmin müəssisələr rəqabətədavamlı məhsullar istehsal  potensialına malik olmalıdırlar. 

İndiki dövrdə heç kimə sirr deyildir ki, iqtisadi sabitliyə nail olmaq üçün əsas qüvvə 

innovasiyalara, elmi-texniki çalışmalara istiqamətlənmiş kiçik və orta müəssislərə 

yönəlməlidir. Xüsusən, o şəraitdə ki, respublikamızda kiçik və orta müəssisələrin böyük 

hissəsi xidmət sektorunda və əmtəə satışı sahəsi üzrə fəaliyyət göstərirlər (bax: şəkil 2). 

Müasir şəraitdə Azərbaycanda kiçik müəssisələr hələ də texniki baxımdan geriləyirlər, 

istehsal primitiv avadanlıqlarla həyata keçirilir, bu səbəbdən də həmin müəssisələr mürəkkəb 

texnoloji və iqtisadi problemləri həll etmək gücündə deyillər. Eyni zamanda, həmin 
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müəssisələrin fəaliyyət göstərməsi əmək, maddi-texniki, maliyyə resurslarının qeyri rasional 

istifadə edilməsinin davam etdirilməsi olardı.  

Təəsüf ki, kiçik və orta müəssisələrə genişmiqyaslı dövlət dəstəyinin göstərilməsi 

problemi hələ də öz aktuallığını saxlayır. Kiçik və  orta biznesin ölkədə ÜDM-in payının 

hesablanılması, həmçinin kiçik və orta bizneslə məşğul olanların sayının müxtəlif ölkələr üzrə 

müqayisəsi zamanı məlum olmuşdur ki, Azərbaycan Respublikasında bu göstəricilər digər 

ölkələrlə müqayisə də xeyli aşağı səviyyədədir. Bütün bunlar bir daha biznesin dövlət 

tərəfindən sosial və ideoloji dəstəklənməsinin vacibliyi fikrini meydana gətirir (bax:cədvəl 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2. Kiçik müəssisələrin sahə strukturu 

 

Mənbə: Şəkil Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin 2016-cı ilə məlumatlarına əsasən 

tərtib olunub. 

Kiçik və orta müəssisələrin dəstəklənməsi və onların milli iqtisadiyyatda rolunun 

yüksəldilməsi ilə bağlı digər dəstəkləyici tədbirləri blokuna kiçik və orta biznes sektorunda 

lizinqin inkişaf etdirilməsi daxildi. 

2,0 1,2 9,0

55,2

14,0

72,8

2,3

22,7

3,1
6,3

54,6

kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

sənaye

tikinti

topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin və 
motosikletlərin təmiri 

nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

yaşayışın təşkili  və ictimai iaşə

informasiya və rabitə

daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

təhsil

əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin  göstərilməsi

digər sahələr
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Kiçik və orta biznes sektorunun inkişaf proqramına qrantların verilməsi, 

mikromaliyyələşdirmə, biznes inkubatorların tikilməsi, təhsil proqramları, sənaye 

parklarının salınması daxildir.   

 

Cədvəl 1. 2016-ci illərdə müxtəlif ölkələrdə kiçik və orta müəssisələrin  

ÜDM və məşğulluqda payı (çəkisi) 

 

 

Mənbə: cədvəl [7, 8, 9]  mənbə əsasında tərtib olunub.  

 

Respublikanın paytaxtında yerləşən kiçik və orta müəssisələrə gəldikdə isə qeyd 

etmək lazımdır ki, onların kreditləşdirilməsinin fəal surətdə, iki istiqamət üzrə həyata 

keçirilməsi planlaşdırılır: Sahibkarlara Dəstək Fondunun inkişaf etdirilməsi və faiz 

dərəcələrinin kompensasiyası. 

Bank krediti şübhəsiz ki, istehsalın sürətlənməsinə və maddi dəyərlərin dövriyyəsinə 

səbəb olur. Lakin indiki dövrdə kiçik və orta biznes üçün bank kreditlərinin alınması hər nə 

qədər də faydalı olsa da, kifayət qədər çətinliklərlə müşayiət olunur. Kredit resurslarının 

qiymət baxımından kiçik və orta müəssisələrinin  əldə edə bilmələri dövlətdən asılıdır: 

burada müvafiq tədbirlər sistemi həyata keçirilməlidir. Tədbirlər sisteminə kreditorlar üçün 

risklərin azalmasına, kreditlərin faiz dərəcələrinin azalmasına xidmət edən tədbirlər daxil 

edilir. Həmin tədbirlər içərisində təkrar maliyyələşdirmədə faiz dərəcələrinin azaldılması 

xüsusi yer tutur. 

Nəticə. Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkar müəssisələrinin 

maliyyələşdirilməsi məsələlərini nəzərdən keçirərkən qeyd etmək lazımdır ki, onlar 

respublikanın regionlarının inkişaf proqramlarına tam uyğundur [1]. Kiçik biznesə dəstək 

göstərilməsinin müxtəlif üsulları vəd olunmuşdur  və onlar içərisində maliyyə dəstəyi xüsusi 

yer tutur.  

Araşdırmalar göstərdi ki, beynəlxalq böhran respublikamızda kiçik biznesə demək 

olar ki, təsir göstərmədi. Bu isə onunla bağlıdır ki, qərb ölkələri ilə müqayisədə 

Azərbaycanda kiçik və orta biznes sektoru kifayət qədər az inkişaf etmişdir. İkincisi, bank 

sektorunda kiçik müəssisələr çox az maliyyələşdirilirlər, halbuki qərb ölkələrində kiçik və 

orta müəssisələrin fəal maliyyələşdirilməsi banklar tərəfindən həyata keçirilir. Xarici 

investorların vəsaitləri ilə maliyyələşdirilən orta müəssisələr daha çətin vəziyyətə düşdülər, 

Ölkələr   Kiçik və orta müəssisələrin 

ölkə ÜDM-də payı (%-la) 

 Kiçik və orta müəssisələrində 

məşğul olanların payı (%-la) 

  AB ölkələri 65 69 

  ABŞ 50 50 

 Yaponiya 48 80 

Rusiya 26,1 14 

Azərbaycan 15 1,8 
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onlar bir tərəfdən faiz dərəcələrin yüksəldilməsi ilə, digər tərəfdən isə kredit kütləsinin 

azalması ilə qarşılaşdılar.  

Tədarükçülərin kommersiya kreditləri ilə əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, onlardan 

ancaq banklardan uzun müddətli borcların alınması qeyri mümkün olduqda istifadə olunur. 

Tədarükçü kreditləri əksər hallarda sərfəli deyildir: yüksək faiz dərəcələri ilə verilir, bu isə 

kiçik və orta müəssisələr üçün həddindən artıq ağır yükə çevrilir. Deyilənlərlə yanaşı qeyd 

etmək lazımdır ki, kommersiya kreditləri qısa müddətli xarakter daşıyır, kiçik və orta 

müəssisələrin uzun müddətli kreditlərə ehtiyacı vardır. 

Forma və növündən asılı olmayaraq borc vəsaitlərinə  müəssisə aktivləri ilə müvafiq 

təminatlar verilir. Kiçik və orta müəssisələrin belə imkanları yoxdur. 

Kiçik və orta biznes  sektorunda belə çatışmazlıqlar dövlətin kiçik və orta 

müəssisələrin kreditləşdirilməsində risklərin bölgüsünü həyata keçirməklə aradan qaldırılır. 

Həmin problemin həll edilməsi üçün dövlətin kiçik və orta müəssisələrin dəstəklənməsinə 

üstünlük verildiyi xüsusi ixtisaslaşdırılmış təşkilatın yaradılmasına ehtiyac vardır. Yuxarıda 

deyilənlərin ümumiləşdirilməsi əsasında belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, kiçik və orta 

biznes subyektləri hələ ki dövlət dəstəyinə möhtacdırlar, çünki onlar lap əvvəldən iri 

müəssisələrə nisbətən qeyri münasib vəziyyətdə fəaliyyət göstərirlər. 

Bununla əlaqədar, kiçik və orta müəssisələrin Azərbaycanda inkişafı bağlı  

aşağıdakılar  təklif  edilir: 

1. Kiçik və orta müəssisələrin fəaliyyətində istifadə olunan avadanlıqların lizinqi təşkil 

etmək, və lizinq avadanlığı güzəştli şərtlərlə təqdim etmək; 

2. Kiçik və orta müəssisələrin inkişafına dair “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta 

Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi” yanında Xüsusi Təyinatlı Fond yaradmaq; 

3. Kiçik və orta müəssisələrin maliyyə və digər sənədlərin dövriyyəsini “Bir pəncərə” 

prinsipi əsasında təşkil etmək; 

4. Kiçik və orta müəssisələrin vergitutma rejimlərin fəaliyyətlərin stimullaşdırması 

baxımından xüsusiləşdirilməsi; 

5. Kiçik və orta müəssisələrin hüquq-informasiya məlumatları vahid mərkəzin 

yaradılması kimi tədbirləri göstərmək olar. 
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