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Kvota
Araşdırma vaxtı 1002 biznes
subyekti (mikro, kiçik və orta biznes
sahibləri) ilə sorğu keçirilib.
Sorğu Bakı şəhəri də daxil olmaqla
Azərbaycanın təmsiledici 8 iqtisadi-
coğrafi regionu şəhərini əhatə edib

Məqsəd
Araşdırmanın məqsədi kiçik və
orta sahibkarların
Azərbaycanda biznes fəaliyyəti
ilə daha səmərəli məşğul
olmaları üçün mövcud olan
vəziyyəti dəyərləndirməkdən
ibarətdir.

Methodology

Kəmiyyət Araşdırması

Üz-üzə (F2F) Sorğu üsulu.

Layihənin müddəti
Araşdırma 2019-ci ilin Oktyabr
ayında 30 gün ərzində həyata
keçirilmişdir.
Sorğunun aparılmasında iştirak
edən anketyorlar müvafiq
təlimlərdən keçmişlər. Sorğunun
nəticələri SPSS məlumat
bazasında təhlil olunmuş və
hesabat hazırlanmışdır.

Ümumi Məlumat



Araşdırmanın əhatə dairəsi (%)

Sorğuda iştirak edən 1002 respondentin 39 %-ni

(391) regionda faəliyyət göstərən sahibkarlar

təşkil edir.

Bu araşdırma ölkənin hər bir rayonu və Bakı da

daxil olmaqla 8 «iqtisadi rayon» üzrə

qruplaşdırılıb.

Ümumi olaraq sorğuda iştirak edənlərin 61 %-ni

Bakı şəhərinin (611), 39 %-ni isə 7 iqtisadi

rayonun payına düşür (391).

N=1002

Bakı
611 | 59.3%

Gəncə-Qazax
59  | 15.1%

Abşer.
89 | 22.8%

Quba-Xaçmaz
42 | 10.7%

Lənkər.- Astara
59 | 15.1%

Şəki - Zaqatala
61 | 15.6%

Aran
77 | 19.7%

Lənkəran

Aran

Abşeron

Dağlıq 

Şirvan

Quba-Xaçmaz

Gəncə-Qazax

Yuxarı 

Qarabağ

Kəlbəcər –

Laçın

Naxçıvan

Dağlıq Şirvan
4 | 1 %



N=1002

Respondentlərin yaş bölgüsü

Demoqrafik xüsusiyyətlər (%)

Sorğuya cəlb olunanların yaş bölgüsü göstərir ki,

respondentlərin 65.2 %-i 26-45 yaş aralığındadır.

Respondentlərin orta yaşı 38-dir.

Gender baxımından sorğuda iştirak edənlərin 79 %-ni

kişilər, qalan 21 %-ni isə qadınlar təşkil edib.

Qadın, 
21%

Kişi, 
79%

Gender bölgüsü

9.0%

11.1

14.7%

25.1%

40.1%

56-65

18-25

46-55

36-45

26-35



N=1002

Şirkətin son illik dövriyyəsi

33.5

4.5

23.0

38.0

CAVAB VERMƏDİ

3000000+

200000-3000000

<200000

Sorğuya cəlb olunan sahibkarların şirkətlərinin illik

dövriyyəsinin bölgüsünə görə 38% şirkətin illik

dövriyyəsi 200 000 AZN-dən aşağı, 23% şirkətin illik

dövriyyəsi 200 000 - 3 000 000 AZN arasında, 4.5%

şirkətin illik dövriyyəsi isə 3 000 000 AZN-nin

üzərindədir.

33.5% respondent isə illik dövriyyələrini deməkdən

imtina edib.



N=10020.7

0.8

0.9

1.1

1.9

4.9

7.9

9.8

14.5

19.6

37.9

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin 
göstərilməsi (Hüquq, Psixologiya, …

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

İnformasiya və rabitə

Təhsil (kurs, təlim mərkəzi)

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 
əməliyyatlar (makler)

Turagentlər - Tursitlərin yerləşdirilməsi 
və ictimai iaşə

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və 
balıqçılıq

Tikinti

Sənaye / Emal sənayesi

Peşə Xidməti (avtomobil təmiri, 
Məişət ustası-TV,Soyuducu, Santexnik)

Pərakəndə ticarət (Ticarət)

Sorğuya cəlb olunan şirkətlər sektor bölgüsünə görə
Pərakəndə ticarət 37.9%, Peşə xidməti sektoru 19.6%,
Emal sənayesi 14.5%, Tikinti sektoru 9.8%, K/t sektoru
7.9% və s şəklində paylanmışdır.

Soruğuda itirak edən bütün
respondentlər Rəhbər/Qərar
verən şəxsdir. Hər bir
respondentin VÖEN-i vardır.

VÖEN

Rəhbər

N=1002



N=1002

0.9

5.2

9.4

9.4

19.2

26.5

29.4

1978-1985

1986-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

2016-2019

2011-2015Sorğuda iştirak edən rəhbərlərin cavablarına görə şirkətlərdən
295-i 2011-2015, 266-sı 2016-2019, 192-si 2006-2010, 94-ü
2001-2005, 94-ü 1996-2000, 52-i 1986-1995, 9-u isə 1978-
1985-ci illər arasında fəaliyyətə başlamışdır. Nəticələr 2011-
2019-cu illər arasında fəaliyyətə başlayan müəssisələrin (56%)
sayının əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox olduğunu
göstərməkdədir.

304 698

30.3% 69.7%
MMC Fizik Şəxs



N=1002

0.2

0.4

4.1

6.0

11.7

77.6

400-dən çox

101-400

21-100

11-20

6-10

2-5

Sorğuda iştirak edən 1002
sahibkardan 33.2 %-i (N=333) şirkətdə
tək özünün çalışdığını qeyd etmişdir.

N=669

Sorğuda iştirak edən 1002
sahibkardan 66.8%-i (N=669)
şirkətdə 2 və daha artıq işçi
çalışdırdığını qeyd etmişdir.

Ortalama işçi sayı : 6 



Xarici ticarət (idxal-ixrac) 
Faəliyyəti



Sorğu keçirilmiş sahibkarların təxmini hər 10 nəfərindən 3-ü xarici ticarətlə məşğul olduğunu qeyd
edib

Xarici ticarətlə məşğul olursunuzmu?  (%) 

N: 1002

67.9

23.4

5.6
3.1

Xeyr Bəli - İdxal Bəli – ixrac Bəli – Həm ixrac, həm idxal

Respondentlərin cəmi 
32.1%-i xarici ticarətlə 

məşğul olduğunu iddia edir



Xarici ticarətlə məşğul olan sahibkarların 52%-i 5 ildən çox xarici ticarətlə məşğul olduğunu deyir

Xarici ticarət ilə neçə ildir məşğulsunuz? (%) 

N: 322

Xarici ticarətlə məşğul olan 
respondentlərin 14.5%-i 

xarici ticarətə yeni 
başladığını vurğulayıb

1 ilə qədər, 14.5

1-5 il, 33.5

5 ildən çox, 
52.0



Xarici ticarətlə məşğul olan respondentlərin 35%-i maliyyə mənbəyi üçün yerli və ya xarici maliyyə
qurumlarına müraciət edir.

Xarici ticarətdə hansı maliyyə mənbələrindən istifadə edirsiniz?  (%)

N: 322

64.5

17.6

6.3

10.6

0.9

Şəxsi vəsaitlərdən Yerli maliyyə 
mənbələrindən

Xarici maliyyə 
mənbələrindən

Bir neçəsindən Cavab vermedi

Xarici ticarətlə məşğul olan 
hər on sahibkardan altısı 

şəxsi vəsaitlərindən istifadə 
edir



Gömrük siyasəti ixracla məğul olan sahibkarlar üçün ən böyük problem kimi qeyd edilib.

İxracatda hansı problemlərlə üzləşirsiniz?

(“Ticarətlə məşğul olursunuzmu?” sualinda Bəli – ixrac və Bəli – Həm ixrac, həm idxal cavabini verənlərdən soruşulub)

N: 87

25.1%

2.7%

2.7%

2.7%

2.7%

4.6%

4.7%

14.4%

58.6%

Problem yoxdur

Maliyyə problemləri

Ödəmə problemləri

Daşınma problemləri

İnhisarçılıq / Monopoliya

Məhsulumuz xaricdə tanınmır

Sənədləşdirmə prosesinin qəlizliyi

Vergi güzəştlərinin olmaması

Gömrük rüsumlarının yuxarı olması, süründürməçilik



İxracat üzrə xüsusi təlimlərə ehtiyacınız varmı? (%)

Xarici ticarətlə məşğul olan sahibkarlardan hər 10 nəfərdən üçünün hər hansı bir xüsusi təlimə ehtiyacının
olduğu aydın olur. Ən çox ehtiyac duyulan təlim növü Beynəlxalq Biznes qaydalarının öyrənilməsidir.

Bəli, 32.2Xeyr, 67.8

İxracat üzrə hansı xüsusi təlimlərə ehtiyacınız var?  (%)

N: 322
2.0%

2.8%

3.7%

4.1%

8.0%

14.1%

18.3%

32.3%

38.6%

46.5%

Bazar rəqabəti

Sığorta təlimi

Lojistika təlimləri

İstehsalın planlaşdırılması və nəzarət

Reklamla bağlı

Xarici dil təlimi

Marketinq fəaliyyəti

Gomrük qanunvericili ilə bağlı

İxracatla və İdxalla bağlı daha dolğun
məlumatlandırma

Beynəlxalq Biznes, satış qanunları

N: 104

Bəzi sahibkarlar hesab edir ki, dövlət ixracla məşğul olan
müəssisə əməkdaşları və ya sahibkarın özü üçün kadr
hazırlanmasını üzərinə götürsə, onların xaricdə fəaliyyəti üçün
iqtisadi şərait yarada bilsə yaxşı olar



1.1%

1.1%

1.1%

1.3%

1.4%

1.5%

2.1%

2.1%

8.3%

13.5%

12.7%

23.7%

42.3%

51.9%

Risklidir/Pul itirməkdən qorxduğum üçün

Uyğun təkliflərin olmaması

Uyğun kadrların olmaması

Dil bilikləri olmadığı üçün

Vergi güzəştlərinin olmaması

Yaş/sağlamlıq səbəbindən

Dövlət bürokratiyası / Əngəl

İnfrastruktur təminatı

Alıcılıq qabiliyyətinin, gəlirin az olması

Məlumat azlığı

Monopoliya / İnhisarçılıq

Gömrük rüsumlarının yuxarıdır /süründürməçilik

Mənim sahəmə aid deyil / Ehtiyacım yoxdur

Maliyyə azlığı səbəbindən

Xarici ticarətlə məşğul olmağı planlaşdırırsınızmı? (%)

Maliyyə azlığı və gömrük siyasəti xarici ticarətin önündə ən böyük əngəldir. Buna baxmayaraq sahibkarların
demək olar ki, yarısı (46.4%) xarici ticarətə pozitiv baxır və gələcəkdə xarici ticarətlə məşğul olmağı
planlaşdırdığını iddia edir.

N: 680

Bəli, 
planlaşdır

ıram, 
46.4

Xeyr, 
planlaşdır

mıram, 
53.6

Xarici ticarət ilə niyə məşğul olmursunuz?  (%)



Ticarətdə maliyyə alətlərindən 
istifadə səviyyəsi



Kiçik və Orta Sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə əlçatanlığının artırılması istiqamətində həyata keçirilmiş hansı islahatlardan xəbərdarsınız? (%)

Sahibkarların cəmi 31%-i Kiçik və Orta Sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə əlçatanlığının artırılması istiqamətində
həyata keçirilmiş islahatlardan xəbərdar olduğunu deyib. Ən çox xatırlanan islahalatlar kimi isə Güzəştli bank
kreditlərinin verilməsi yönündəki islahaltlar ön plana çıxır.

Xeyr, 69.2 Bəli, 30.8

N: 1002
4.9%

5.8%

6.9%

11.9%

16.5%

22.0%

36.9%

68.3%

Lizing ilə bağlı islahatlar

Maliyyə savadlılığının artırılması

Startaplara dəstəyin
genişləndirilməsi / Biznes inkubasiya
mərkəzləri istiqamətində tədbirlər

Korporasiya şəklində sahibkarların
birləşməsi

Sahikarlığın inkişafı fondu tərəfindən
investisiyanin ayrilması

Kreditlərin 1 hissəsinin dövlət
tərəfindən qarşılanması

Subsidiyaların verilməsi ilə bağlı
islahatlar

Güzəştli bank kreditlərinin
verilməsinin təşviqi

N: 309



İslahatlarla bağlı məlumatlı olan sahibkarların (309 nəfər), yalnız 24%-i (105 nəfər) Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyi tərəfindən maliyyə əlçatanlığı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak etdiyi iddia edir.

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən maliyyə əlçatanlığı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak etmisinizmi?  (%)

N: 309

Xeyr, 65.9
Bəli, 34.1



Tədbirlərdən sonra hər hansı bir maliyyə alətindən istifadə etmisinizmi? (%)

Kiçik və Orta Sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə əlçatanlığının artırılması istiqamətində həyata keçirilmiş
tədbirlərdə iştirak edən 105 sahibkardan hər hansı maliyyə alətlərindən istifadə edənlərin faizi cəmi 38.5% təşkil
edir. Onlar, yalnız Güzəştli kreditlərdən istifadə etdiklərini qeyd ediblər.

N: 40

Xeyr, 61.5 Bəli, 38.5

N: 65

6.3

9.3

11.5

17.8

18.5

48.8

Vaxt yoxdur

Şərtlərin çoxluğu

Qeydiyyatla bağlı problemlər

Sərf etmir / Kredit şərtləri
əlverişli deyil (Faiz çoxluğu)

Kredit şərtlərinə əməl edilmir

Ehtiyat yoxdur / Marağım
olmayıb

N: 105

Güzəştli kreditlərdən 
istifadə olunmağa 

başlamışdr



Yerli maliyyə mənbələrindən hansını istifadə edirsiniz?  (%)

Hər 10 sahibkardan, yalnız üçü yerli maliyyə mənbələrindən istifadə etdiyini qeyd edib.

N: 1002

0.3%

0.4%

1.7%

30.3%

68.1%

 Lombard

Faktoring və forfeyting

 Lizing

Bank kreditləri və zəmanəti

İstifadə etmirəm



3.3
8.9

28.9
25.0 26.3

2.6 1.0
3.9

0

66.7

0 0 0 0 0

33.3

5.9
0

23.5

11.8

29.4 29.4

0 0

25.0 25.0 25.0

0 0 0 0

25.0

1000 AZN-ə 
qədər

1001-2000 AZN 2001-5000 AZN 5001-10000 AZN 10001-100000
AZN

100001-500000
AZN

500000 AZN-dən 
çox 

Cavab vermədi

Bank krediti (N=306) Lombard (N=4) Lizing (N=4) Faktoring (N=2)

Yerli maliyyə mənbələrindən hansı həcmdə istifadə edirsiniz?

Yerli maliyyə mənbələri arasında təbii olaraq bank kreditləri əksəriyyət təşkil edir

N: 328



Xarici maliyyə mənbələrindən hansılarını istifadə edirsiniz?  (%)

Cəmi 2.9% sahibkar xarici maliyyə manbələrindən istifadə etdiyini qeyd edib.

N: 1002

0.1%

0.3%

2.5%

97.1%

Beynəlxalq və regional maliyyə təşkilatlarının vəsaitindən (N=1)

Faktoring və forfeyting (N=3)

Bank kreditləri və zəmanəti (N=25)

İstifadə etmirəm (N=973)



8.0

4.0
8.0

80.0

100000
manat
(N=2)

60000
manat
(N=1)

8500
manat
(N=2)

Cavab
vermedi
(N=20)

Bank kreditləri və zəmanəti 
(N=25)

N: 29

33.0

67.0

10000 manat
(N=1)

Cavab vermədi 
(N=2)

Faktoring və forfeyting (N=3)

100.0

Cavab vermədi (N=1)

Beynəlxalq və regional maliyyə 
təşkilatlarının vəsaitindən (N=1)

Cəmi 0.9% sahibkar xarici maliyyə manbələrindən istifadə etdiyini qeyd edib.

Xarici maliyyə mənbələrindən hansı həcmdə istifadə edirsiniz?



Xarici Ticarətdə Maliyyədən İstifadəyə maneə olan problemlər və təkliflər.

Xarici Ticarətdə Maliyyədən İstifadəyə maneə olan problemlər və təkliflər kimi əsasən ölkə

xaricinə çıxarılan valyutaya qoyulan limitin artırılması və ya ləğv olunması səsləndirilib.

Əlavə olaraq bank sisteminə güvənin artması üçün tədbirlərin görülməsi təklif edilib (kreditlərə

dövlət zəmanətinin verilməsi maliyyəyə çıxış imkanlarımızı genişləndirər).

Digər təkliflər arasında Pul köçürmə faizlərinin aşağı salınması da var.

Bir neçə sahibkarlar qeyd edir ki, xarici bazara rəqabətqabiliyyətli məhsulla çıxa bilən sahələrə

dövlət müəyyən maliyyə yardımlarını məhz özü göstərməlidir. Bu yardım həm birbaşa yardım,

həm dotasiyalar həm güzəştli kreditlər və eləcə də vergi güzəştləri, ixracın sığortalanması

formasında və s ola bilər.

Sahibkarların əkəsriyyəti isə bu suala ya cavab verməkdə çətinlik çəkiblər ya da cavabdan

yayınıblar.






