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Ìÿëóìäóð êè, ãèéìÿò ÿìòÿÿ äÿéÿðèíèí ïóëëà èôàäÿñèäèð. Ëàêèí áàçàð ìöíàñèáÿòëÿðè 

øÿðàèòèíäÿ áó ìöääÿà èíêàðåòìÿ îáéåêòèíÿ ÷åâðèëìèøäèð. Îíà ýþðÿ êè, éåíè èãòèñàäè 
ìöíàñèáÿòëÿð øÿðàèòèíäÿ ãèéìÿòëÿðèí ôîðìàëàøìàñûíäà äÿéÿð ãàíóíó èëÿ éàíàøû äèýÿð èãòèñàäè 
ãàíóíëàð äà ÿùÿìèééÿòëè òÿñèð äÿðÿúÿñèíÿ ìàëèêäèð. Áó äà ãèéìÿòëÿðèí ìàùèééÿòèíèí äàùà 
äÿãèã âÿ ùÿðòÿðÿôëè ãàéäàäà àéäûíëàøäûðûëìàñû ö÷öí áàçàð êàòåãîðèéàñûíûí èãòèñàäè 
ìÿçìóíóíóí äà þéðÿíèëìÿñèíè òÿëÿá åäèð. Ãèéìÿò âÿ áàçàð êàòåãîðèéàëàðûíûí èãòèñàäè 
ìàùèééÿòè áàðÿäÿ èäåéàëàðû öìóìèëÿøäèðñÿê, ãèéìÿòëÿðèí ìàùèééÿòèíèí àøàüûäàêû øÿêèëäÿ 
ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíè äàùà ìÿãñÿäÿóéüóí ùåñàá åòìÿê îëàð: 

Ãèéìÿò (òàðèô) — ìÿùñóëëàðûí èñòåùñàëû âÿ ðåàëëàøäûðûëìàñû, èø âÿ õèäìÿòëÿðèí éåðèíÿ 
éåòèðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð èúòèìàè-çÿðóðè õÿðúëÿðè ÿêñ åòäèðÿí, èãòèñàäè úÿùÿòäÿí ÿñàñëàíäûðûëìûø 
ñÿâèééÿäÿ ìÿíôÿÿòè òÿìèí åäÿí, òÿëÿá âÿ òÿêëèô àðàñûíäà òàðàçëûüà òÿñèð ýþñòÿðÿí, åëàñòèêè 
äÿéèøêÿíëèê õàññÿñèíÿ ìàëèê ìöùöì èãòèñàäè êàòåãîðèéàäûð. 

Dèããÿòè úÿëá åäÿí ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðè   də “ãèéìÿòãîéìà” âÿ “ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ 
ýÿëìÿñè” àíëàéûøëàðûíûí ôÿðãëÿíäèðèëìÿñèíäÿí èáàðÿòäèð. Ìÿëóìäóð êè, ãèéìÿòãîéìà-èñòåùëàê 
áàçàðûíäà òÿëÿá âÿ òÿêëèôäÿí, ìÿùñóëóí êåéôèééÿòèíäÿí àñûëû îëàðàã, ÿùàëèíèí ñîñèàë ìöäàôèÿñè 
âÿ äþâëÿòèí èãòèñàäè ìÿíàôåéèíäÿí èðÿëè ýÿëÿí, èñòåùñàë÷ûëàð âÿ èñòåùëàê÷ûëàð àðàñûíäà ÿëâåðèøëè 
ïðèíñèïëÿð ÿñàñûíäà ãèéìÿòëÿðèí ôîðìàëàøìàñû ïðîñåñèäèð. Áó ïðîñåñèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíäÿ 
èíçèáàòè-àìèðëèê öñòöíëöê òÿøêèë åòäèéèíäÿí ìöàñèð øÿðàèòäÿ ãèéìÿòëÿðèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè 
ïðîñåñè “ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñè” àäû àëòûíäà òÿäãèã îëóíóð. 

Îíó äà ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿ áèð ôÿíí êèìè ãèéìÿòëÿðèí 
ôîðìàëàøìàñû ïðîñåñèíè, ùÿðÿêÿòè ãàíóíàóéüóíëóãëàðûíû âÿ îíëàðäàí èñòèôàäÿíè þéðÿíèð. Îíóí 
ïðåäìåòè ãèéìÿòëÿð íÿçÿðèééÿñè âÿ îíëàðûí ãîéóëìàñû òÿúðöáÿñèíäÿí èáàðÿòäèð. 

Ìöùöì ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðè äÿ äÿéÿðèí ìîäèôèêàñèéàñûíûí òàðèõè ôîðìàëàðûíà íÿçÿð 
ñàëìãàëà éåíè øÿðàèòäÿ ãèéìÿòëÿðèí ôîðìàëàøìàñû ãàíóíàóéüóíëóãëàðûíûí þéðÿíèëìÿñèäèð. 
ßëäÿ åäèëÿí íÿòèúÿ èñÿ ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí íÿçÿðè ÿñàñëàðûíûí 
ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíäÿí èáàðÿò îëìàëûäûð. 

Hər hansı əmtəəni əldə etmək arzusunu doğurmaq üçün həmin əmtəə bu və ya digər 
insan tələbatını (yaxud bu tələbatı təmin etmək qabiliyyətini) təmin etməyi bacarmalıdır. 
Alıcının qabiliyyətlə təmin olunan tələbatı alıcıya satıcıdan bu və digər əmtəəni almaq 
imkanı verir. 
 Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, istehsalçı (satıcı) nöqteyi nəzərindən qiymət müəyyən 
əmtəə istehsalı üçün zəruri olan xərclərlə müəyyən olunur. Əmtəə istehsalı inkişafının ilkin 
mərhələlərində Vilyam Petti, Adam Smit, David Rikardo və digər məşhur iqtisadçılar 
tərəfindən qiymətin əmək nəzəriyyələri adlı nəzəriyyələrin əsası qoyulmuşdur. Karl Marks 
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da belə nəzəriyyələrin ardıcıl tərəfdarı olmuşdur. O, orta şəraitdə və ixtisasa uyğun olan 
ictimai faydalı zəruri əmək sərfiyyatları anlayışını irəli sürmüşdür. Belə yanaşmada 
məhsuldar əmək konkret xüsusiyyətlərdən təcrid edilmiş olur. Onu mücərrəd (abstrakt) əmək 
adlandırmaq qəbul edilmişdir. Bu nəzəriyyələrə görə, əmtəənin qiyməti onun dəyərinin pulla 
ifadəsidir. 
   Istehlakçı nöqteyi - nəzərindən əmtəənin qiyməti konkret bazar şəraitində onun 
satıcıya ödəməyə razı olduğu pul məbləğidir. Bu konsepsiya qiymətin bütün qeyri-əmək 
nəzəriyyələrinin əsasında durur. Bu cür anlamda  qiymətdə bazardakı əmtəə vəziyyəti, məhz 
bu əmtəəyə ehtiyac, ona tələbat, mübadilə məqsədəuyğunluğu və sövdələşmə tamamlanması 
əks olunur. Əmtəənin istehlak dəyəri yüksək olduqca, ona daha yüksək qiymət ödəməyə 
hazır olurlar. 
 Beləliklə, qiymətin bu iki konsepsiyasının müqayisəsi mahiyyətcə bu suala gətirib 
çıxarır ki, nəyi ilkin saymaq lazımdır: təklifi (dəyəri), yaxud tələbi (faydalılığı)? 
 Müasir iqtisadi nəzəriyyə hər iki yanaşmanı bundan asılı olaraq razılaşdırmağa cəhd 
göstərir ki, qiymət həm dəyəri, həm də əmtəə faydalılığını əks etdirir. Əslində xərclərin 
formalaşdırılmasının obyektiv prosesi əmtəənin istehsalı və realaşdırılması üçün zəruri olan 
bütün xərclərin əvəzlənməsini tələb edir. Bazar münasibətləri şəraitində belə konsepsiya 
məhz əmtəə satışı nəticəsində əldə olunan pul gəlirlərinin, yəni subyektiv prosesin hesabına 
həyata keçirilə bilər. 
 Əgər bu konsepsiya qeyri-qənaətbəxş olursa, onda istehsalçılar var- yoxdan çıxırlar və 
bazardan gedirlər; onların yerini həmin əmtəəni daha az məsrəflərlə istehsal edən 
istehsalçılar tuturlar və onlar əmtəəni daha aşağı qiymətə təklif edə bilirlər, yaxud həmin, 
yəni yeni əmtəələr istehsal edən və ya ənənəvi əmtəələrə yeni xassələr verən istehsalçılar 
tuturlar ki, bu da alıcıları əmtəələr üçün uyğun qiyməti ödəməyi təhrik edir. 
 Müxtəlif münasibətlər tələbata qarşı təklifin qoyulduğu, və uyğun olaraq, əks 
maraqlara malik olan alıcılar və satıcıların qarşılıqlı fəaliyyət göstərdiyi hər yerdə baş 
verirlər. 
 Satıcıların məqsədləri mümkün olduqca daha çox əmtəələr satmaqda və bununla 
mümkün maksimum mənfəət əldə etməkdə ifadə olunur. Alıcıların məqsədləri isə lazımi 
əmtəələri daha əz məsrəflərlə və daha çox fayda ilə əldə etməkdir. Satıcı və alıcının 
maraqlarının tarazlaşdırılması əmtəə qiymətinin müəyyən edilməsi nəticəsində həyata 
keçirilir.  

Äÿéÿð ãàíóíó, òÿëÿá-òÿêëèô ãàíóíó âÿ ïóë òÿäàâöëö ãàíóíó áèð-áèðè èëÿ ãàðøûëûãëû 
àñûëûëûãäà âÿ ôÿàëèééÿòäÿ ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí íÿçÿðè ÿñàñûíû òÿøêèë åäèðëÿð. 
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�=<:=5u5uv категорийасы сайылыр ки, бу да тяклиф едилян яmтяя дястиндян истещсалчы тяряфиндян 
конкрет яmтяяйя цстцнлцкверmя дяряъяси киmи гийmятляндирилир. Mящсул ващиди артыmыны 
эюстярян сон щядд файдалылыьы гийmятин ясасы киmи чыхыш едир. Лакин гийmятин mцяййян 
едилmяси цчцн яmтяянин mалик олдуьу файдалылыьы юлчmяк лазыmдыр. Файдалылыьын 
юлчцлmясиня ики йанашmа mювъуддур: ординалист вя кардиналист. 

У. Ъевонс тяряфиндян щазырланmыш кардиналист инкишаф консепсийасы яmтяя базарында 
якс аэентлярин субйектив гийmятляндирилmяляри васитясиля файдалылыьын фасилясиз олараг 
юлчцлmяси mцmкцнлцйцнц нязярдя тутур. Бу заmан алгы барядя гярар гябул едиляркян 
фярди щиссетmялярин тящлили ясас эютцрцлцр. 

Ясасян Ф. Еdъоuınт, В. Парето, Й. Слутски тяряфиндян инкишаф етдирилян ординалист 
консепсийада фяргсизлик яйриляри апаратындан истифадя етmякля файдалылыьын нисби юлчцлmяси 
ясасландырылыр. Фяргсизлик яйриляри базарда ики нязярдя тутулан яmтяяляр арасында бцтцн 
яйри бойунъа гейд едилmиш бярабяр гийmятли истещлак сечиmляринин графики шярщини якс 
етдирир. 

Гийmят нязяриййясиня щяm кардиналист, щяm дя ординалист йанашmалар щеч бир mигдар 
йохлаmасына уйушmайан сон дяряъя mцъярряд аналитик васиятлярля апарылырды. Щяmин 
консепсийаларын чох да йцксяк олmайан тятбиги ящяmиййяти аmерика игтисадчысы П. 
Саmуелсон тяряфиндян иряли сцрцлmцш цстцнлцкверmянин ашкара чыхарылmасы 
консепсийасынын mейдана эялmясинин ясасыны гойду. Бу консепсийанын mяркязиндя 
тяърцбяли йолла mцшайият олунан фярди истещсалчы сечиmи йерляшир. Саmуелсон mцяййян вахт 
аралыьында алтернатив яmтяя дясти ъцтляринин алгысында истещсалчы давранышыны 
форmалашдырырды. Лакин сон щядд файдалылыьынын бцтцн консепсийалары юзцнцн йцксяк 
сявиййядя mцъяррядлийи иля фярглянир ки, бу да тятбиги нятиъялярин алынmасыны чятинляшдирир. 
Гийmятяmялэялmя нюгтейи-нязяриндян файдалылыг нязяриййясинин башлыъа хцсусиййяти ондан 
ибарятдир ки, дяйярин вя гийmятин форmалашmасы просеси истещсал сферасындан тядавцл 
сферасына кючцрцлцр. 

Гийmятяmяляэялmя нязяриййясинин цчцнъц истигаmяти неоклассик истигаmят сайылыр. Бу 
истигаmятин mцяллифи mаржинал гийmят нязяриййясинин ясасыны гойmуш инэилис игтисадчысы А. 
Mаршалл сайылыр. Щяmин нязяриййянин принсипляри  ашаьыдакы  mясялялярля  ясасландырылыр: 1) 
тяляб вя тяклифя ейни ящяmиййятя mалик гийmятяmяляэятирян аmилляр киmи бахылmасы; 2) 
базарда таразлыьын ялдя едилmяси; 3) сон щядд категорийалары призmасындан тяляб вя 
тяклифин, базар дяйишянляринин тящлили. 

Яввялки нязяриййялярдян фяргли олараг mаржинал гийmят нязяриййяси истещсалын сон щядд 
вязиййятинин ашкара чыхарылmасындан ибарят тятбиги характеря mаликдир. Щяmин сон щядд 
вязиййятиндян кянарда фирmанын юз истещсалыны инкишаф етдирmяйи ялверишсиздир. Базарда 
сон щяддин вязиййяти фирmанын, эялир артыmынын хяръ артыmыны габаглаmасы, хас олан 
mянфяят зонасындан хяръ артыmынын эялир артыmыны габаглаmасы иля характеризя олунан 
зярярли зонайа кечmясини эюстярир. 
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Mаржинал гийmят нязяриййяси фирmа гийmятяmяляэялmяси цчцн даща mцнасибдир, чцнки 
mаржинал йанашmа фирmанын гийmят гярарларынын ъари вя перспектив тялябя 
уйьунлашmасыны, щяmин гярарларын дягиг олараг гыса вя узунmцддятли гярарлара 
бюлэцсцнц нязярдя тутур. Бу ъцр йанашmа фирmаны бирбаша олараг гябул олунан гийmят 
гярарларынын оптиmаллашдырылmасына йюнялдир. Бу, алтернатив хярълярин 
гийmятляндирилmясиндя юзцнц эюстярир. Оптиmал гярар варианты нязярдян кечирилян 
яmтяялярин хяръляр вя эялирляр ясасында mцяййян едилян алтернатив сяmярялилийинин 
щесабланmасындан ибарятдир. Mясялян, ноmенклатура профили уйьун эялян яmтяялярдян 
биринин сифариши щяъmинин артырылmасы диэяр яmтяялрин истещсалы цчцн эцълярин ихтисар 
олунmасына эятириб чыхара биляр. Бурадан ися хяръляр вя эялирляр ясасында mцяййян едилян 
алтернатив сяmярялилийин щесабланmасы зяруряти mейдана чыхыр. Ону да гейд етmяmяк 
олmаз ки, бу консепсийа гийmятяmялэялmянин базар дяйишянляринин оптиmал 
вязиййятляринин нювбялянmяси иля шяртлянян фярдиляшдирилmясини нязярдя тутур. 

Áàçàð èãòèñàäèééàòû øÿðàèòèíäÿ ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿ ìåõàíèçìè ãèéìÿòëÿð âÿ îíëàðûí 
äèíàìèêàñû âàñèòÿñèëÿ þçöíö áöðóçÿ âåðèð. Ãèéìÿòëÿðèí äèíàìèêàñû èñÿ èêè àìèëèí — ñòðàòåæè âÿ 
òàêòèêè àìèëëÿðèí òÿñèðè àëòûíäà ôîðìàëàøûð. Ñòðàòåæè àìèë îíäàí èáàðÿòäèð êè, ãèéìÿòëÿð äÿéÿð 
ÿñàñûíäà ôîðìàëàøûð âÿ îíóí ÿòðàôûíäà òÿðÿääöä åäèðëÿð. 

Òàêòèêè àìèë êîíêðåò ÿìòÿÿíèí ãèéìÿòèíèí áàçàð êîíéóíêòóðàñûíûí òÿñèðè àëòûíäà 
ôîðìàëàøìàñûíû èôàäÿ åäèð.  

    
    
    

1.3. Ãèéìÿòãîéìàíûí ïðèíñèïëÿðè âÿ Ãèéìÿòãîéìàíûí ïðèíñèïëÿðè âÿ Ãèéìÿòãîéìàíûí ïðèíñèïëÿðè âÿ Ãèéìÿòãîéìàíûí ïðèíñèïëÿðè âÿ qiymqiymqiymqiymətin funksiyaları. 
 

Гийmятяmялэялmянин принсипляри дедикдя, бцтцн гийmятляр систеmи цчцн характерик 
олан вя онун ясасында дуран, даиmи фяалиййят эюстярян ясас mцддяалар баша дцшцлmялидир. 
Гийmятяmяляэялmянин ваъиб принсипляри: гийmятлярин ясасландырылmасынын елmилийи, онларын 
mягсядйюнлцлцйц, гийmятяmяляэялmя просесинин фасилясизлийи, бу просесин ващидлийи вя 
гийmятляря риайят олунmасына нязарят сайылыр. 

Гийmятлярин ясасландырылmасынын елmилийи принсипи гийmятяmяляэялmядя базар 
игтисадиййатынын инкишаф ганунларынын вя щяр шейдян яввял ися дяйяр ганунунун, тяляб вя 
тяклиф ганунунун дярк олунmасы вя учоту зяруриййятиндян ибарятдир. 

Гийmятин елmи ъящятдян ясасландырылmасы базар конйунктурунун, бцтцн базар 
аmилляринин, еляъя дя mювъуд гийmятляр систеmинин дярин тящлилиня ясасланыр. Бу заmан 
истещсалын перспектив инкишаф mейллярини ашкара чыхарmаг, хярълярин, тялябин, яmтяянин 
кейфиййятинин сявиййя дяйишmясини прогнозлашдырmаг лазыmдыр. Гийmятин 
ясасландырылmасынын елmилийи хейли дяряъядя онларын гойулmасы заmаны инфорmасийа 
тя’mинатынын таmлыьындан да асылыдыр вя эениш игтисади инфорmасийа тяляб едир. 

Гийmятин mягсядйюнлцлцйц ондан ибарятдир ки, щяллиндя гийmятлярдя истифадя 
едилmяли олан ясас игтисади вя сосиал проблеmляри дягиг mцяййян етmяк зяруридир. Буна 
mисал олараг гийmятлярин, принсипъя йени, mцтярягги mящсулларын mяниmсянилmясиня, 
онун кейфиййятинин йцксялдилmясиня истигаmятляндирилmясини эюстярmяк олар. бу mящсула 
билаваситя онун бурахылышындан сонра вя онун истещсалынын эенишляндирилmясиня гядяр 
mаксиmуm (инщисар) mянфяяти тяmин еdян гийmятляр гойулур. Гийmятлярин mягсядли 
приоритетляри вя mягсядяйюнлцлцйц игтисадиййатын инкишафынын щяр бир mярщялясиндя дяйишиля 
биляр. 
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Фасилясизлик принсипи гийmятяmяляэялmя просесинин динаmиклийи иля mцяййян едилир. Бу, 
онунла ифадя олунур ки, яmтяя хаmmалдан щазыр mящсула киmи юз щярякятиндя бир нечя 
mярщялядян ечир. Яmтяя щярякятинин щяр бир mярщяляси цчцн айрыъа гийmят гойулур. 
Бундан башга, истещсалдан кющнялmиш яmтяялярин чыхарылmасы вя йениляринин 
mяниmсянилmяси иля ялагядар олараг, гийmятя даиm дяйишикликляр вя ялавяляр едилир. 

Гийmятяmяляэялmя просесинин вя гийmят интизаmына риайят едилmясиня нязарятин 
ващидлийи принсипи ондан ибарятдир ки, гийmятляри mцяййян едян вя тянзиmляйян дювлят 
органлары онлара нязарят етmяйя борълудурлар. Бу ъцр нязарят щяр шейдян яввял, 
гийmятляринин дювлят тянзиmлянmяси щяйата кечирилян mящсулlara  тятбиг олунур. Беля 
нязарятин mягсяди гийmятин яmяля эялmясинин ганунвериъиликля mцяййян едилян 
гайдаларынын тятбиг олунmасы дцзэцнлцйцнцн йохланылmасындан ибарятдир. Гийmят 
интизаmыны поздуьу щалда mцяссися вя тяшкилатлара инзибати вя игтисади санксийалар 
(ъяриmяляр вя с.) тятбиг олунур. 

Ãèéìÿòèí ôóíêñèéàëàðû îíóí èãòèñàäè ìàùèééÿòèíèí èôàäÿñè îëìàãëà ãèéìÿòèí òÿéèíàòûíû, 
òÿñÿððöôàò ùÿéàòûíäà ìþâãåéèíè âÿ äèýÿð èãòèñàäè êàòåãîðèéàëàðëà ãàðøûëûãëû ÿëàãÿëÿðèíè ÿêñ 
åòäèðèðëÿð. 

 Bu funksiyaları ətraflı surətdə nəzərdən keçirək. 
    1. 1. 1. 1. QiymQiymQiymQiymətin utin utin utin uççççot ot ot ot , n, n, n, nəzarət və aqreqatlaşdırma funksiyasfunksiyasfunksiyasfunksiyasıııı....    Qiymət özünün son şəklində 
bazarda müəyyən olunur. Faktiki olaraq o, öz əmtəəsini satışa hazırlayan satıcının əldə etmək 
istədiyi qiymətdən nəzərə çarpacaq qədər fərqlənə bilər. Satıcı ona cəhd göstərir ki, əmtəə 
qiyməti onun xərclərini (əmək, maliyyə, maddi və b.) ödəməyə imkan versin və lazımı 
mənfəəti təmin etsin. Lakin dinamiki dəyişən bazar vəziyyətinin təsiri altında faktiki əmtəə 
qiyməti onun dəyərinin pulлa ifadəsindən kənarlaşa (lakin bu fərqlənmə mütləq deyil) bilər. 
Belə kənarlaşma baş verməyə bilər, yaxud istehsalçı və ya əmtəə göstəricisi qiyməti diqtə 
etmək imkanına malik olduqda inhisarçılıq şəraitində ola bilər. Bu halda qiymətlərə 
kənarlaşma məhz inzibati yolla qoyula bilər.  
    Faktiki rəqabət şəraitində əmtəə qiyməti istehsal xərclərinin düzgünlük meyarı kimi 
xidmət edir. Faktiki bazar qiyməti üzrə istehsal rentabelliyi, əmək məhsuldarlığı, fondverimi, 
kapital qoyuluşların həcmi, mal dövriyyəsi həcmi, məhsul həcmi və s. kimi göstəricilər 
haqqında mülahizə yürütmək olar. 
 2. Qiym2. Qiym2. Qiym2. Qiymətin stimullatin stimullatin stimullatin stimullaşddddırrrrıccccı    funfunfunfunksiyasksiyasksiyasksiyası....    Bu funksiyanın mahiyyəti odur ki, əmtəənin 
faktiki qiyməti bu və ya digər əmtəə növünün istehsalının və texniki səviyyəsinin  
yüksəlməsinə   yaxud aşagı  düşməsinə səbəb ola bilər. 
 Hər bir istehsalçıya öz məhsulunu mümkün olduqca onun istehsal xərcləri ilə 
müqaisədə daha yüksək qiymətə satmaq faydalı    oldugundan qiymət aşağıdakıları 
stimullaşdıra bilər: 

◊  Elmi texniki tərəqqini, istehsalın modernləşdirilməsini və avtomatlaşdırılmasını; 
◊  Enerжiyə, maddi və texniki resurslara qənaəti; 
◊  Məhsul keyfiyyətinin yüksəldilməsini; 
◊  Istehsalın və  istehlakın strukturunun dəyişməsini. 
Bütövlükdə satılan əmtəənin daha yüksək qiyməti istehsalçıya (satıcıya) daha yüksək 

mənfəət əldə etməyə imkan verir. Deməli istehsalçı   analoжi əmtəələrlə müqayisədə daha 
səmərəli satıla bilən məhsulu istehsal etməyə və bazara göndərməyə cəhd göstərəcəkdir. 
Bununla yanaşı elə keyfiyyətli  əmtəələr  istehsal etmək  lazımdır  ki, onlar alıcılar üçün 
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maraqlarını  təmin  etmiş olsunlar. Buna  müasir texnoloжi proseslərin, avadanlığın, təşkili,  
idarəetmə və nəzarət metodlarının tətbiqi   ilə  nail olunur. Əksinə, məhsulun istehsalı  və 
satışı xərclərinin çoxalmasına gətirib çıxaran köhnəlmiş texnologiya və istehsal təşkili 
qiymətin təsiri altında əlverişli olmur və dəyişdirilməlidir. 
 Qiymətlərin təsiri altında, həmçinin, şəxsi istehlak strukturu və son nəticədə tələbat 
səviyyəsi dəyişə bilər. Bu, satışdan müxtəlif vergi dərəcələrinin, əlavə dəyər vergilərinin və 
b., müqavilələr sisteminin, o cümlədən xammal və s. qiymətlərin hesabına həyata keçirilir. 
 Qarşılıqlı dəyişdirilən məhsul növlərinin qiymətləri də öz aralarında müqayisə oluna 
bilərlər və bununla təklif strukturuna təsir edə bilərlər. 
    3. Qiym3. Qiym3. Qiym3. Qiymətin btin btin btin bööööllllüşüşüşüşddddüüüürrrrüüüüccccüüüü    funksiyasfunksiyasfunksiyasfunksiyasıııı.... Obyektiv yaranan qiymət əsasında müxtəlif 
iqtisadi subyektlər arasında gəlirin yenidən bölüşdürülməsi baş verir, bu isə aşağıdakılarda 
davam edir: 

◊ Iqtisadiyyət sahələri arasında; 
◊ Müxtəlif mülkiyyət formasına malik müəssisələr arasında; 
◊ Reqionlar arasında; 
◊ Ölkə əhalisinin sosial qrupları arasında; 
◊ Yığım və istehlak fondları arasında; 

 Yadda saxlamaq lazımdır ki, bazarda əmtəə qiymətləri son nəticədə 
müvazinətləşməlidir. Hər bir anda və hər bir konkret əmtəə üçün əmtəə qiyməti onun dəyəri 
ilə üst-üstə düşməyə bilər və onda bazarın bir qrup iştirakçılarının uduşu digər qrupunun 
uduzmağına bərabərləşir. Əgər əmtəə qiyməti onun real dəyərindən aşağı olarsa, onda pul 
artıqlığı alıcıların sərəncamında olmuş olur. 
 Pul məbləğinin yenidən bölüşdürülməsi dövlət tərəfindən həyata keçirilən qiymətlərin 
birbaşa tənzimlənməsi hesabına baş verə bilər. Bundan başqa, o, maliyyə-kredit sisteminin 
köməyi ilə də həyata keçirilə bilər. Hamıya təsir edən qiymətlər səviyyəsindən fərqli olaraq 
maliyyə axınları müəyyən sosial qruplara ünvanlana bilərlər. Belə fəaliyyətdə olan seçilmiş 
maliyyə axınları şəkilində əmək haqqını, pensiyaları, müavinətləri və b. göstərmək olar. 
Onlar əhalinin ünvanlı qruplarının xeyrinə pul gəlirlərinin yenidən bölüşdürülməsinə səbəb 
olaraq, qiymətlər səviyyəsinə dolayı təsir göstərirlər. 
 Nüfuzlu əmtəələrin və zinət əşyalarının yüksək pərakəndə satış qiymətlərinin köməyi 
ilə yüksək gəlirli əhali qruplarından pul vəsaitlərinin yenidən bölüşdürülməsini az təminatlı 
əhali qruplarının xeyrinə həyata keçirmək (uyğun siyasət şəraitində) olar. 
 4. T4. T4. T4. Təlllləb vb vb vb və    ttttəklifin klifin klifin klifin balanslaşdırılması balanslaşdırılması balanslaşdırılması balanslaşdırılması funksiyasfunksiyasfunksiyasfunksiyasıııı....    Istehsal (satış) və istehlak (alış) 
arasında qarşılıqlı əlaqə qiymətlər vasitəsi ilə həyata keçirilir. Müəyyən əmtəənin qiyməti 
əsasında tələb və təklif arasında müvazinətin pozulması haqqında mühakimə yürütmək olar. 
 Əmtəələr çatışmadıqda onlar daha yüksək qiymətə satıla bilərlər, bu da istehsalçı üçün 
onların buraxılışının artırılmasını məqsədəuyğun edir. Belə çoxalma əmtəə çatışmamazlığı 
ləğv edilmədikcə hələ davam edəcəkdir, beləliklə, təklif tələblə balanslaşdırılmış olur. 
 Əmtəələr artıqlığında satıcıya onları daha aşağı qiymətlər üzrə reallaşdırmaq lazım 
gəlir. Onda istehsalçı üçün onların istehsalını azaltmaq məqsədəuyğun sayılır. Buraxılış 
həcminin aşağı salınması o vaxtadək baş verəcəkdir ki,  əmtəə artıqlığı tükənməyib və 
deməli, təklif yenidən tələblə balanslaşmış olur. Tələb və təklifin müvazinətliliyi  qiymətlərin 
yüksəlməsinin əmtəələrin keyfiyyətinin yaxşılaşması və çeşidinin genişləndirilməsi 
nəticəsində baş verməsini   ifadə edir. 
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 5. 5. 5. 5. MMMMəhsuldar qüvvələrin     ssssəmmmmərrrrəli yerlli yerlli yerlli yerləşşşşdirilmdirilmdirilmdirilməsisisisi    funksiyasıfunksiyasıfunksiyasıfunksiyası.... Bazar qanunlarının 
(rəqabət və tələbat qanunlarının) təsiri altında müəssisələr müstəqil surətdə daha yüksək satış 
qiyməti hesabına qoyulmuş kapital üçün daha yüksək mənfəət əldə etmək  mümkün olan 
sahələrə kapitalın köçürülməsi haqqında qərar qəbul edirlər. 
 Kapital qoyuluşları üçün obyekt seçərək, istehsal-satış tsikli davamiyyətini və 
inflyasiya səviyyəsini nəzərə almaq lazımdır. Kifayət qədər uzun tsikldə və yüksək inflyasiya 
səviyyəsində bu sferaya qoyulmuş kapitalın qiymətdən düşməsi baş verə bilər. 
 6. Qiym6. Qiym6. Qiym6. Qiymətin tin tin tin ödödödödəməli və gəlir əmələgətirən    funksiyasfunksiyasfunksiyasfunksiyasıııı. . . .     Qiymət mahiyyət etibarilə 
əmtəəni alarkən alıcının satıcıya ödəməli olduğu pulun məbləğidir. Əgər ənənəvi əmtəələrin 
siyahısına iş qüvvəsi də daxil edilərsə onda qiymət həm də müxtəlif bazar agentlərindən əldə 
olunan gəlirləri də ifadə edir. 

7. Qiymətin informasion və ya indikator funksiyası. Qiymətlər iqtisadiyyatın 
informasiya sisteminin əsasını təşkil edirlər.   

Qiymətin müxtəlif funksiyaları bir-biri ilə qarşılıqlı, bəzən bir-birinə zidd, bəzən də eyni 
istiqamətdə fəaliyyətdə olurlar. Belə ki, qiymətin stimullaşdırıcı (stimullaşdırıcı qiymət) 
funksiyası ilə tələb və təklifin balanslaşdırılması funksiyası eyni istiqamətdə fəaliyyət göstərə 
bilər. Bu, o halda baş verir ki, yüksək satış qiyməti böyük tələbat olan əmtəələr istehsalının 
yüksəlməsinə səbəb olur. Əksinə, aşağı satış qiyməti tələbat az olan əmtəələr istehsalının 
ixtisarına səbəb olur. Bu da tələb və təklifin müvazinətləşdirilməsinə gətirib çıxarır. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, uçot funksiyası bütün digər qiymət funksiyalarının əks 
istiqamətində fəaliyyət göstərə bilər. Bu onunla izah olunur ki, bazar şəraitində faktiki əmələ 
gəlmiş satış qiymətləri müəyyən əmtəənin istehsalına və reallaşdırılmasına çəkilən real 
xərclərdən çox olur, yaxud, əksinə, bunlardan aşağı olur, buna görə qiymətin rolu və təsiri 
hər bir konkret halda hərtərəfli təhlil nəticəsində aşkar olur. 
   

 
 

1.4.1.4.1.4.1.4.    Ãèéìÿò ñèñòåìè, qèéìÿòèí òÿðêèáè âÿ ãóðóëóøóÃèéìÿò ñèñòåìè, qèéìÿòèí òÿðêèáè âÿ ãóðóëóøóÃèéìÿò ñèñòåìè, qèéìÿòèí òÿðêèáè âÿ ãóðóëóøóÃèéìÿò ñèñòåìè, qèéìÿòèí òÿðêèáè âÿ ãóðóëóøó    
 
Èãòèñàäèééàòäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí áöòöí ãèéìÿòëÿð ãàðøûëûãëû ÿëàãÿäÿ îëóá, ìöõòÿëèô áàçàð 

àìèëëÿðèíèí òÿ’ñèðè àëòûíäà äàèì èíêèøàôäà îëàí ñèñòåìè ÿìÿëÿ ýÿòèðèð. Áàøãà ñþçëÿ äåñÿê, 
ãèéìÿòëÿð ñèñòåìè ìöõòÿëèô ãèéìÿò íþâëÿðèíèí ãàðøûëûãëû ÿëàãÿñèíè âÿ ãàðøûëûãëû 
ìöíàñèáÿòëÿðèíè õàðàêòåðèçÿ åäèð. Ùÿìèí ñèñòåì ìöõòÿëèô åëåìåíòëÿðäÿí èáàðÿòäèð âÿ îíà ùÿì 
àéðû-àéðû êîíêðåò ãèéìÿòëÿð êèìè, ùÿì äÿ ìöõòÿëèô ÿëàìÿòëÿð öçðÿ áèðëÿøäèðèëÿí ìöÿééÿí 
ãèéìÿòëÿð ãðóïó êèìè áàõìàã ëàçûìäûð. 

Ãèéìÿòëÿð ñèñòåìèíäÿ ùÿð áèð àéðûúà ãèéìÿò âÿ ùÿð áèð ãèéìÿòëÿð ãðóïó äèýÿð áöòöí 
ãèéìÿòëÿðëÿ ãàðøûëûãëû ÿëàãÿäÿ éåðëÿøèðëÿð. 

Âåðèëÿí ñèñòåìèí ÿñàñ áëîêëàðûíûí (òîïäàíñàòûø ãèéìÿòëÿðè, ñàòûíàëìà ãèéìÿòëÿðè, ïÿðàêÿíäÿ 
ñàòûø ãèéìÿòëÿðè âÿ ñ.) áèðèíäÿ ãèéìÿòèí äÿéèøèëìÿñè òåç áèð ñóðÿòäÿ äèýÿð áëîêëàðà äà 
þòöðöëöð. 

Áöòöí ãèéìÿò ñèñòåìèíäÿ ÿñàñ ðîëó ñÿíàéåíèí áàçà ñàùÿëÿðèíèí ìÿùñóëëàðûíûí ãèéìÿòëÿðè 
îéíàéûð. Îíëàðà éàíàúàã-åíåðýåòèêà (êþìöð, íåôò, ãàç, åëåêòðèê åíåðæèñè), ìåòàëëóðýèéà 
ñàùÿëÿðè àèääèð. Áåëÿ êè, åíåðæèäàøûéûúûëàðûíûí ãèéìÿòëÿðèíèí äÿéèøìÿñè áöòöí èãòèñàäèééàò 
ñàùÿëÿðèíèí ìÿùñóëëàðûíûí ãèéìÿò ñÿâèééÿñèíäÿ þç ÿêñèíè òàïûð. Éöíýöë âÿ éåéèíòè ñÿíàéå 



9 

 

ñàùÿëÿðèíèí ãèéìÿòëÿðèíÿ êÿíä òÿñÿððöôàòû ìÿùñóëëàðûíûí ãèéìÿòëÿðèíèí äèíàìèêàñû 
ÿùÿìèééÿòëè òÿñèð ýþñòÿðèð. 

Âàùèä ñèñòåìÿ äàõèë îëàí ìöõòÿëèô ãèéìÿò áëîêëàðûíûí éàëíûç áèðáàøà äåéèë, ùÿì äÿ ÿêñ 
ÿëàãÿëÿðè ìþâúóääóð. Ãèéìÿòëÿðèí àðòìàñû ìöÿééÿí äþâðäÿí ñîíðà áàçàð ñàùÿëÿðèíÿ îíëàðûí 
èñòèôàäÿ åòäèêëÿðè ìàòåðèàë-òåõíèêè åùòèéàòëàðûí (ìàøûí, àâàäàíëûã âÿ ñ.) áàùàëàøìàñû 
ôîðìàñûíäà ãàéûäûð. 

Âàùèä ñèñòåìÿ äàõèë îëàí ãèéìÿòëÿðèí ñûõ ãàðøûëûãëû ÿëàãÿñè âÿ àñûëûëûüû èêè ÿñàñ úÿùÿòëÿ 
øÿðòëÿíèð: 

— áöòöí ãèéìÿòëÿð äÿéÿð, òÿëÿá âÿ òÿêëèô ãàíóíó àèä îëàí âàùèä ìåòîäîëîæè ÿñàñäà 
ôîðìàëàøûðëàð; 

— òÿñÿððöôàò ôÿàëèééÿòèíÿ ãèéìÿòëÿðèí õèäìÿò åòäèéè áöòöí ñàùÿëÿðèí ìöÿññèñÿ âÿ áèðëèêëÿðè 
ãàðøûëûãëû ÿëàãÿäÿ îëóá âàùèä òÿñÿððöôàò êîìïëåêñèíè éàðàäûðëàð. 

Âàùèä ñèñòåìäÿ ãèéìÿòëÿðèí ãàðøûëûãëû ÿëàãÿñè âÿ àñûëûëûüû àéðû-àéðû ãèéìÿò áëîêëàðûíûí âÿ 
êîíêðåò ÿìòÿÿëÿðèí îíëàð äàõèëèíäÿ ñÿðáÿñò ùÿðÿêÿòèíè íÿèíêè èíêàð åòìèð, ùÿòòà îíó 
çÿðóðèëÿøäèðèð. 

Ãèéìÿò ñèñòåìè âÿ îíóí ôÿàëèééÿò ýþñòÿðäèéè èãòèñàäè ìöùèò áèð-áèðè èëÿ ñûõ ÿëàãÿäÿäèð. Áó 
ìöùèòè áàçàð èãòèñàäèééàòûíûí ÿñàñ åëåìåíòëÿðè, éÿ’íè ÿìòÿÿ èñòåùñàëû, ðÿãàáÿò, ìöëêèééÿòèí 
ìöõòÿëèô ôîðìàëàðû òÿøêèë åäèð. 

Ãèéìÿòëÿð ñèñòåìè ìöõòÿëèô íþâëÿðäÿí èáàðÿòäèð êè, áó äà ãèéìÿòëÿð äàõèëèíäÿ îíóí 
ìöÿééÿí ÿëàìÿòëÿðÿ óéüóí îëàðàã òÿñíèôëÿøäèðèëìÿñèíÿ èìêàí âåðèð. 

Áàçàð èãòèñàäèééàòûíäà àøàüûäàêû ãèéìÿò íþâëÿðè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð. Àäÿòÿí îíëàðûí 
òÿñíèôëÿøäèðèëìÿñè àøàüûäàêû ÿëàìÿòëÿðÿ ýþðÿ àïàðûëûðû: 1) Õèäìÿò åòäèéè èãòèñàäè äþâðèééÿíèí 
õàðàêòåðèíÿ ýþðÿ; 2) Òÿñáèò îëóíìàñû ãàéäàëàðûíà ýþðÿ; 3) Ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿ ìöääÿòèíÿ 
ýþðÿ 4) ßñàñëàíäûðìà äÿðÿúÿñèíÿ ýþðÿ; 5) Ýþíäÿðìÿ âÿ ñàòûø øÿðòëÿðèíÿ ýþðÿ; 6) ßðàçè 
ÿëàìÿòèíÿ ýþðÿ. 

Õèäìÿò ýþñòÿðäèéè èãòèñàäè äþâðèééÿíèí õàðàòêåðèíÿ ýþðÿ ãèéìÿòëÿðè àøàüûäàêû êèìè 
àéûðìàã îëàð: 

1) Ñÿíàéå ìÿùñóëëàðûíûí òîïäàíñàòûø ãèéìÿòëÿðè. Áó ãèéìÿòëÿðëÿ ýþðÿ ìöÿññèñÿëÿð èñòåùñàë 
åòäèêëÿðè ìÿùñóëëàðû äèýÿð ìöÿññèñÿëÿðÿ âÿ ñàòûø òÿøêèëàòëàðûíà ñàòûð 

2) Ïÿðàêÿíäÿñàòûø ãèéìÿòëÿðè. Áó ãèéìÿòëÿðÿ ýþðÿ òèúàðÿò òÿøêèëàòëàðû þç ìàëëàðûíû ÿùàëèéÿ 
ñàòûð 

3) Ñàòûíàëìà ãèéìÿòëÿðè. Áó ãèéìÿòëÿðëÿ êÿíä òÿñÿððöôàòû ìÿùñóëëàðû èñòåùñàë÷ûëàðû þç 
ìÿùñóëëàðûíû äþâëÿò  âÿ  éà  ãåéðè-äþâëÿò  òÿøêèëàòëàðûíà,  ôèðìàëàðà, ñîíðàêû å’ìàë ìÿãñÿäèëÿ 
ñÿíàéå ìöÿññèñÿëÿðèíÿ ñàòûð 

4) Òèêèíòèíèí ìÿùñóëóíóí ãèéìÿòëÿði - Òèêèíòè ïðîñåñèíäÿ ñìåòà äÿéÿðèíäÿí èñòèôàäÿ îëóíóð 
5) ßùàëèéÿ õèäìÿòÿ ýþðÿ ãèéìÿò âÿ òàðèôëÿð 
6) Òÿäàâöë ñôåðàñûíäà ÿëàâÿëÿð (òîïäàíñàòûø-ñàòûø, òèúàðÿò) 
Ñÿíàéå ìÿùñóëëàðûíûí òîïäàíñàòûø ãèéìÿòëÿðè — òîïäàíñàòûø äþâðèééÿñè ãàéäàñûíäà 

ìöëêèééÿò ôîðìàñûíäàí àñûëû îëìàéàðàã áöòöí òÿøêèëàò, ìöÿññèñÿ âÿ ôèðìàëàðûí ìÿùñóëëàðûíûí 
ðåàëëàøäûðûëäûãëàðû ãèéìÿòëÿðäèð. Ìÿùñóë ÷îõ âàõò ìöëêèééÿò ôîðìàëàðûíûí äÿéèøìÿêëÿ 
òîïäàíñàòûø ïàðòèéàëàðëà àëûíûð âÿ ñàòûëûð. Áó òîïäàíñàòûø ãèéìÿòëÿðèíèí ïðèíñèïèàë 
ôÿðãëÿðèíäÿíäèð. 

Ñÿíàéå ìÿùñóëëàðûíûí òîïäàíñàòûø ãèéìÿòëÿðè þç íþâáÿñèíäÿ èêè éàðûì íþâÿ: ìöÿññèñÿíèí 
òîïäàíñàòûø áóðàõûëûø ãèéìÿòèíÿ âÿ ñÿíàéåíèí òîïäàíñàòûø ãèéìÿòèíÿ áþëöíöð. 

Ìöÿññèñÿíèí òîïäàíñàòûø ãèéìÿòè — ìÿùñóë èñòåùñàë÷ûëàðûíûí èñòåùñàë åòäèêëÿðè ìÿùñóëó 
èñòåùëàê÷ûëàðà — äèýÿð ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàðà ñàòäûãëàðû ãèéìÿòëÿðäèð. Áàçàðà êå÷èä çàìàíû 
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áó ãèéìÿòëÿð ìöÿñèññÿ âÿ òÿøêèëàòëàðûí ñîíðàêû òÿñÿððöôàò ôÿàëèééÿòèíÿ øÿàðèò éàðàäûð. 
Ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàð þç ìÿùñóëëàðûíû ðåàëëàøäûðàí çàìàí þç èñòåùñàë âÿ ðåàëëàøäûðìà 
õÿðúëÿðèíè þäÿìÿëè, ùÿì÷èíèí áàçàðäà ôÿàëèéÿò ýþñòÿðìÿéÿ èìêàí âåðÿí ìÿíôÿÿò ÿëäÿ 
åòìÿëèäèðëÿð. Ìöÿññèñÿíèí òîïäàíñàòûø ãèéìÿòèíèí òÿðêèáèíè øÿêèë 4.1-äÿ ýþðìÿê îëàð. 

Ìöÿññèñÿíèí òîïäàíñàòûø ãèéìÿòèíèí ÿñàñûíäà ìöÿññèñÿíèí (ôèðìàíûí) äÿéÿð 
ýþñòÿðèúèëÿðèíèí ùåñàáëàíìàñû, òÿùëèëè âÿ ïëàíëàøäûðûëìàñû àïàðûëûð. 

Ìöÿññèñÿíèí òîïäàíñàòûø ãèéìÿòèíèí éàðûìíþâö êèìè åéíè áèð ìöÿññèñÿ âÿ éàõóä ôèðìàíûí 
àéðû-àéðû áþëìÿëÿðè àðàñûíäà êîììåðñèéà ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû çàìàíû èñòèôàäÿ åäèëÿí 
òðàíñôåðò ãèéìÿòèíè ýþñòÿðìÿê îëàð. Î, ùàçûð ìÿùñóëà, éàðûìôàáðèêàòà, õàììàëà òÿòáèã 
îëóíäóüó êèìè, ùÿì äÿ õèäìÿòëÿðÿ (èøëÿðÿ) î úöìëÿäÿí, èäàðÿåòìÿ èøëÿðèíÿ äÿ òÿòáèã åäèëÿ 
áèëÿð. Òðàíñôåðò ãèéìÿòëÿðäÿí èñòèôàäÿ ôèðìàíûí ðÿãàáÿòëèëèéèíÿ áþéöê òÿ’ñèð ýþñòÿðÿ áèëÿð. 
Ìÿñÿëÿí, òþðÿìÿ ìöÿññèñÿëÿðäÿí ýþíäÿðèëÿí õàììàë âÿ ìàòåðèàëëàðûí ãèéìÿòëÿðèíè 
àçàëòìàãëà ðÿãàáÿòëèëèéè éöêñÿëòìÿê îëàð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øÿêèë 1.1. Ìöÿññèñÿíèí òîïäàíñàòûø ãèéìÿòèíèí òÿðêèáè. 
Ñÿíàéåíèí òîïäàíñàòûø (áóðàõûëûø) ãèéìÿòëÿðè èñòåùëàê÷û ìöÿññèñÿëÿðèí âÿ éàõóä ñàòûø 

(òîïäàíñàòûø) òÿøêèëàòëàðûíûí ìÿùñóëëàðûíà ýþðÿ þäÿäèêëÿðè ãèéìÿòëÿðäèð.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øÿêèë 1.2. Ñÿíàéåíèí òîïäàíñàòûø (áóðàõûëûø) ãèéìÿòèíèí òÿðêèáè. 

 

Õÿðúëÿð 

(ìàéà 

äÿéÿðè) 

 

Ìÿíôÿÿò 

Ãèéìÿòÿ  

ÿëàâÿëÿðè 

(ýöçÿøòëÿð) 

ßëàâÿ 

äÿéÿð  

âåðýèñè 

Ìöÿññèñÿíèí òîïäàíñàòûø ãèéìÿòè 

 

 

Ìöÿññè-

ñÿíèí 

òîïäàí- 

ñàòûø 

ãèéìÿòè 

 

 

 

 

Àêñèç 

 

ßÄÂ 

(ÿëàâÿ 

äÿéÿð 

âåðýèñè) 

Ñÿíàéåíèí òîïäàíñàòûø (áóðàõûëûø) ãèéìÿòè 

Òÿúùèçàò-ñàòûø 

ÿëàâÿëÿðè (ýöçÿøòëÿðè) 

 

   Òÿúùèçàò           Òÿúùèçàò 

  ñàòûø âÿ       ñàòûø âÿ 

  éàõóä òîïäàí-  éàõóä òîïäàí- 

  ñàòûø ìöÿñ-       ñàòûø ìöÿññè- 

 ñèñÿëÿðèíèí         ñÿëÿðèíèí ìÿí- 

   õÿðúëÿðè          ôÿÿòè 
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Ìÿùñóë èñòåùñàë÷ûëàðûíûí ãèéìÿòè äàùà ÷îõ èñòåùñàëëà áàüëû îëäóüó ùàëäà, ñÿíàéåíèí 
òîïäàíñàòûø (áóðàõûëûø) ãèéìÿòëÿðè äþâðèééÿ (òîïäàíñàòûø òèúàðÿòè) ñôåðàñû èëÿ ÿëàãÿäàðäûð. 

Ñÿíàéåíèí òîïäàíñàòûø (áóðàõûëûø) ãèéìÿòèíèí éàðûìíþâö êèìè áèðæà êîòèðîâêàñû âÿ 
ÿìòÿÿíèí êåéôèééÿòèíäÿí, áèðæà ìöãàâèëÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ÿìòÿÿíèí ýþíäÿðèëìÿ éåðèíäÿí, 
ìÿñàôÿñèíäÿí àñûëû îëàðàã ýöçÿøò âÿ éàõóä ÿëàâÿëÿð ÿñàñûíäà ôîðìàëàøàí áèðæà ÿìòÿÿëÿðèíèí 
(âÿ éàõóä áèðæà èøëÿðèíèí) ãèéìÿòèíè ýþñòÿðìÿê îëàð. 

Ïÿðàêÿíäÿ ñàòûø ãèéìÿòëÿðè ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñè ïðîñåñèíèí ñîí ìÿðùÿëÿñèíèí 
íÿòèúÿëÿðè âÿ õàëã èñòåùëàêû ìÿùñóëëàðûíûí ôàêòèêè ñàòûø ãèéìÿòëÿðèäèð. Áó ãèéìÿòëÿðëÿ ñàòûëàí 
ìÿùñóëëàð áèðáàøà èñòåùëàê ñôåðàñûíà äàõèë îëóð. Ïÿðàêÿíäÿ ñàòûø ãèéìÿòè êÿìèééÿòúÿ ñÿíàéå 
òîïäàíñàòûø (áóðàõûëûø) ãèéìÿòè èëÿ òèúàðÿò ÿëàâÿëÿðèíèí (ýöçÿøòëÿðèíèí) úÿìèíäÿí èáàðÿòäèð. 

Òÿñáèò îëóíìà ãàéäàñûíà ýþðÿ ãèéìÿòëÿðè àøàüûäàêû êèìè ôÿðãëÿíäèðèðëÿð: 
1) Ñÿðáÿñò ãèéìÿòëÿð. Áó ãèéìÿòëÿð òÿëÿá âÿ òÿêëèô ÿñàñûíäà ìÿùñóë âÿ õèäìÿò 

èñòåùñàë÷ûëàðû òÿðÿôèíäÿí ãîéóëóð 
2) Òÿíçèìëÿíÿí ãèéìÿòëÿð. Áó ãèéìÿòëÿð ìöâàôèã èäàðÿåòìÿ îðãàíëàðû òÿðÿôèíäÿí ãîéóëóð. 

ùÿìèí ãèéìÿòëÿðÿ àøàüûäàêûëàðû àèä åòìÿê îëàð: 
— ñîí ùÿää ãèéìÿòëÿðè (òàðèôëÿðè). Ìöÿññèñÿ áó ãèéìÿòëÿðäÿí éóõàðû þç ìÿùñóëó âÿ éà 

õèäìÿòëÿðèíÿ ùàãã ãîéà áèëìèð. 
— ìöÿééÿí ñÿâèééÿäÿ ãîéóëàí òÿñáèò îëóíìóø ãèéìÿò âÿ éà òàðèôëÿð. 
Ãèéìÿòëÿðèí òÿíçèìëÿíìÿñè ùÿì äÿ ãèéìÿòëÿðèí äÿéèøìÿñèíÿ ñîí ùÿää ÿìñàëëàðûíûí 

ãîéóëìàñû éîëó èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèð: 
— ðåíòàáåëëèéèí ñîí ùÿää ñÿâèééÿñè; 
— ñÿðáÿñò ãèéìÿòëÿðèí éöêñÿëäèëìÿñèíèí äåêëàðàñèéà îëóíìàñû. 
3) Ìöãàâèëÿ ãèéìÿòëÿðè. Áó ãèéìÿòëÿð òÿðÿôëÿðèí ðàçûëûüûíà ýþðÿ ìöÿééÿí åäèëèð. 
4) Òðàíñôåðò ãèéìÿòëÿðè. Áó ãèéìÿòëÿð áèð ôèðìàíûí áþëìÿëÿðè àðàñûíäà âÿ éàõóä åéíè áèð 

àññîñèàñèéàéà äàõèë îëàí ìöõòÿëèô ôèðìàëàðà àðàñûíäà ìÿùñóëóí ðåàëëàøäûðûëìàñû àïàðûëàðêÿí 
òÿòáèã åäèëèð; 

5) Áèðæà ãèéìÿòëÿðè (áèðæà êàòèðîâêàñû). Áó ãèéìÿòëÿð áèðæà òèúàðÿò âàñèòÿñèëÿ ðåàëëàøäûðûëàí 
ÿìòÿÿëÿðÿ òÿòáèã îëóíóð. 

6) Ùÿððàú (òåíäåð) ãèéìÿòëÿðè. Áó ãèéìÿòëÿð òèúàðÿòèí õöñóñè ôîðìàñûíà øàìèë åäèëèð. Áó 
çàìàí áèð íå÷ÿ ðÿãèá ñèôàðèø÷èéÿ ìöÿééÿí èøèí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñèíÿ  ýþðÿ þç ëàéèùÿëÿðèíè 
òÿãäèì åäèðëÿð âÿ ñèôàðèø÷è áóíëàðûí è÷ÿðèñèíäÿí ÿí ñÿìÿðÿëèñèíè ñå÷èð. 

Ôÿàëèééÿò ìöääÿòèíÿ ýþðÿ ãèéìÿòëÿðè àøàüûäàêû êèìè ãðóïëàøäûðìàã îëàð: 
1) Ñàáèò ãèéìÿòëÿð. Áó ãèéìÿòëÿð âåðèëìèø ðàçûëàøìà âÿ éà êîíòðàêòà ýþðÿ ìÿùñóëóí áöòöí 

ýþíäÿðèëìÿ ìöääÿòèíäÿ äÿéèøìÿéÿí ãèéìÿòëÿðäèð. 
2) Úàðè ãèéìÿòëÿð. Ùÿìèí ãèéìÿòëÿðëÿ ìöÿééÿí âàõò äþâðöíäÿ ìÿùñóëóí ýþíäÿðèøè 

ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Áó ãèéìÿòëÿð áèð êîíòðàêò ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ äÿéèøÿ áèëÿðëÿð âÿ áàçàð âÿçèééÿòèíè 
ÿêñ åòäèðèðëÿð. 

3) Ñöðöøêÿí ãèéìÿòëÿð. Áó ãèéìÿòëÿð òèúàðÿò ñþâäÿëÿøìÿëÿðèíäÿ ìÿ’ìóëàòëàðà óçóí 
ùàçûðëàíìà ìöääÿòèíÿ ãîéóëóð. Îíëàð ìÿ’ìóëàòëàðûí ùàçûðëàíìàñû ö÷öí çÿðóðè îëàí âàõò 
ìöääÿòèíäÿ èñòåùñàë õÿðúëÿðèíÿ äÿéèøìÿëÿðè íÿçÿðÿ àëìàüà èìêàí âåðÿí ñöðöøìÿ ïðèíñèïè 
ÿñàñûíäà ùåñàáëàíûð. 

4) Ìþâñöìè ãèéìÿòëÿð. Áó ãèéìÿòëÿð ìöÿééÿí âàõò äþâðö ÿðçèíäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèðëÿð. 
5) Ïèëëÿëè ãèéìÿòëÿð. Áó ãèéìÿòëÿð ãàáàãúàäàí ìöÿééÿí åäèëìèø øêàëà öçðÿ ÿââÿëúÿäÿí 

øÿðòëÿíäèðèëìèø âàõò àíûíà àðäûúûë ñóðÿòäÿ àçàëàí ãèéìÿòëÿð ñûðàñûíû ÿêñ åòäèðèð. 
ßñàñëàíäûðûëìà  äÿðÿúÿñèíÿ  ýþðÿ  ãèéìÿòëÿð   àøàüûäàêûëàðäûð: 
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1) Áàçèñ ãèéìÿòëÿðè. Áó ãèéìÿòëÿð îõøàð ÿìòÿÿéÿ ãèéìÿò ãîéóëìàñû çàìàíû èëêèí áàçà 
êèìè òÿòáèã îëóíóð. Îíëàð ìöÿééÿí êåéôèééÿò ïàðàìåòðëÿðè èëÿ ÿìòÿÿëÿðÿ òÿñáèò îëóíìóø 
ðàçûëàøìà âÿ éà ïðåéñêóðàíò ãèéìÿòëÿðè þçöíäÿ ÿêñ åòäèðèð. 

2) Ìÿ’ëóìàò ãèéìÿòëÿðè. Áó ãèéìÿòëÿð êàòàëîãëàðäà, ïðåéñêóðàíòëàðäà, æóðíàëëàðäà, 
ãÿçåòëÿðäÿ, ìÿ’ëóìàò êèòàá÷àëàðûíäà âÿ èãòèñàäè ìÿúìóÿëÿðäÿ äÿðú îëóíóð. Îíëàð îõøàð 
ìÿùñóëà ãèéìÿò ãîéóëàðêÿí âÿ éàõóä ãèéìÿòëÿðèí ñÿâèééÿ âÿ íèñáÿòëÿðèíè òÿùëèë åäÿðêÿí 
òÿõìèíè éþíöìëö èíôîðìàñèéà êèìè èñòèôàäÿ îëóíóð. 

3) Ïðåéñêóðàíò ãèéìÿòëÿðè. Îíëàð ìÿ’ëóìàò ãèéìÿòëÿðè øÿêëèíäÿ îëóá ñàòûø ôèðìàñûíûí 
ïðåéñêóðàíòëàðûíäà äÿðú îëóíóð. 

4) Ôàêòèêè ñþâäÿëÿøìÿ ãèéìÿòè. Áó ãèéìÿòëÿðäÿ áàçèñ ãèéìÿòèíÿ ýþðÿ ìöõòÿëèô ÿëàâÿ âÿ 
éà ýöçÿøòëÿðèí òÿòáèãè íÿçÿðÿ àëûíûð. 

5) Èñòåùëàê ãèéìÿòè. Áó ãèéìÿò àëûúûíûí òÿêúÿ ìÿ’ìóëàòû ÿëäÿ åòìÿñè âÿ äàøûíìàñûíà 
÷ÿêäèéè õÿðúëÿðè äåéèë, ùÿì äÿ îíóí èñòèñìàðû õÿðúëÿðèíè õàðàêòåðèçÿ åäèð. 

Ýþíäÿðìÿ âÿ ñàòûø øÿðòëÿðèíÿ ýþðÿ ãèéìÿòëÿð àøàüûäàêû êèìèäèð: 
1) Íåòòî-ãèéìÿò — àëãû-ñàòãû éåðèíäÿ ãèéìÿò 
2) Áðóòòî-ãèéìÿò (ôàêòóðà ãèéìÿòè) — Àëãû-ñàòãû øÿðòëÿðèíè íÿçÿðÿ àëìàãëà ìöÿééÿí 

îëóíàí ãèéìÿò (ÿìòÿÿëÿð öçðÿ âåðýèëÿðèí íþâö âÿ ùÿúìè, ýöçÿøòëÿðèí ìþâúóäëóüó âÿ 
ñÿâèééÿñè, “ôðàíêî” íþâö âÿ ñûüîðòà øÿðòè) 

“Ôðàíêî” òåðìèíè îíó ýþñòÿðèð êè, ÿìòÿÿíèí ñàòûúûäàí àëûúûéà ùÿðÿêÿòè éîëóíäà 
ìàëýþíäÿðÿí ùàíñû ìÿíòÿãÿéÿ ãÿäÿð íÿãëèééàò õÿðúëÿðèíè þäÿéèð. Ìÿñÿëÿí, ôðàíêî-ñàòûúû àíáàðû 
øÿðòè ýþñòÿðèð êè, ýþíäÿðìÿ öçðÿ áöòöí õÿðúëÿðè àëûúû, ôðàíêî-èñòåùëàê÷û àíáàðû îíó ýþñòÿðèð êè, 
áöòöí õÿðúëÿðè ñàòûúû þäÿéèð. 

Ãèéìÿòëÿðèí ôðàíêîëàøäûðûëìàñû äåäèêäÿ ìÿùñóëóí èñòåùñàë÷ûëàðäàí èñòåùëàê÷ûëàðà 
÷àòäûðûëìàñû õÿðúëÿðèíèí ãèéìÿòëÿðäÿ ó÷îòó ãàéäàëàðû áàøà äöøöëöð. Ôðàíêî íþâëÿðèíÿ ýþðÿ 
àøàüûäàêû ãèéìÿò íþâëÿðè ôÿðãëÿíäèðèëèð: 

1. Ôðàíêî-àíáàð-èñòåùñàë÷û (ìàëýþíäÿðÿí) âÿ éà èñòåùñàë éåðèíäÿ ÔÎÁ ãèéìÿòè. Áó ãèéìÿò 
íþâöíöí òÿòáèãè çàìàíû ìÿùñóëóí ýþíäÿðèëìÿñè õÿðúëÿðè ãèéìÿòëÿðÿ äàõèë åäèëìÿéÿðÿê 
èñòåùëàê÷û òÿðÿôèíäÿí þäÿíèëèð.: 

2. Ôðàíêî-âàãîí ýþíäÿðìÿ ñòàíñèéàñû. Îíóí òÿòáèãè çàìàíû ìÿùñóëóí ýþíäÿðìÿ 
ñòàíñèéàñûíà ÷àòäûðûëìàñû õÿðúëÿðè ãèéìÿòëÿðÿ äàõèë åäèëèð, ãàëàí õÿðúëÿð èñòåùëàê÷û òÿðÿôèíäÿí 
þäÿíèëèð; 

3. Ôðàíêî-âàãîí-òÿ’éèíàò ñòàíñèéàñû. 
4. Ôðàíêî-àíáàð-èñòåùëàê÷û. Áó ãèéìÿò íþâöíöí òÿòáèãè çàìàíû áöòöí òÿäàâöë õÿðúëÿðè 

ãèéìÿò åëåìåíòèíÿ ÷åâðèëèðëÿð. 
Ãèéìÿò ñèñòåìèíèí ìöùöì òÿðêèá åëåìåíòëÿðèíäÿí áèðè äÿ äöíéà áàçàð ãèéìÿòëÿðèäèð. 

Äöíéà áàçàðûíäà õàðèúè òèúàðÿò ôÿàëèééÿòèíè ùÿéàòà êå÷èðÿðÿêÿí àøàüûäàêû ÿñàñ ãèéìÿò 
íþâëÿðèíè ôÿðãëÿíäèðèðëÿð; 

1) ÔÀÑ âÿ éà ÔÎÁ èõðàú ãèéìÿòëÿðè. Áó ãèéìÿòëÿð öçðÿ èõðàúàò÷û ôèðìà èäõàë÷ûéà ÿìòÿÿíè 
ýÿìèéÿ ãÿäÿð íÿãëèééàò õÿðúëÿðèíè äàõèë åòìÿêëÿ ÔÀÑ ãèéìÿòèíÿ, éà äà ýÿìèéÿ éöêëÿìÿ 
õÿðúëÿðèíè äàõèë åòìÿêëÿ ÔÎÁ ãèéìÿòèíÿ ñàòûð. 

2) ÑÈÔ èäõàë ãèéìÿòëÿðè þçöíäÿ ÔÎÁ ãèéìÿòèíäÿí ÿëàâÿ éöêëÿðèí èäõàë÷û âÿ éà èõðàúàò÷û 
þëêÿëÿðèí ñÿðùÿäëÿðèíÿ ãÿäÿð äàøûíìàñû âÿ ñûüîðòà  õÿðúëÿðèíè áèðëÿøäèðèð. 

3) êîíòðàêò ãèéìÿòëÿðè òÿðÿôëÿðèí ðàçûëûüûíà ýþðÿ áèð ãàéäà îëàðàã äþâëÿòëÿðàðàñû âÿ éà 
ùþêóìÿòëÿðàðàñû òèúàðÿò ìöãàâèëÿëÿðè ÿñàñûíäà ìöÿééÿí åäèëèð. Îíëàð ìöâàôèã ýþíäÿðìÿ âÿ 
þäÿìÿ øÿðòëÿðè èëÿ ìöÿééÿí êåéôèééÿòëè ÿìòÿÿéÿ ùÿãèãè ãèéìÿò ñÿâèééÿñèíè ÿêñ åòäèðèð. 
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Ëàêèí, êîíòðàêò ãèéìÿòëÿðè ùàããûíäà ìÿ’ëóìàòëàð àäÿòÿí êîììåðñèéà ñèððè îëäóüóíäàí îíëàð 
ùàããûíäà ìÿ’ëóìàò ÿëäÿ åòìÿê ÷ÿòèí îëóð. 

4) áèðæàäà òÿ’éèí åäèëÿí ãèéìÿòëÿð, ùÿððàúëàðûí âÿ òèúàðÿò òÿøêèëàòëàðûíûí ãèéìÿòëÿðè. Áèðæàäà 
òÿ’éèí åäèëÿí ãèéìÿòëÿð êåéôèééÿòè, ùÿúìè âÿ ýþíäÿðìÿ ìöääÿòè âàùèä øÿêëÿ ñàëûíìûø 
øÿðàèòäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ðåàë êîíòðàêòëàðûí ãèéìÿòëÿðèäèð. 

5) èðè ôèðìàëàðûí òÿêëèô ãèéìÿòëÿðè âÿ ôàêòèêè ñþâäÿëÿøìÿ ãèéìÿòëÿðè. Òÿêëèô ãèéìÿòëÿðèíè 
áÿ’çÿí ñîðüó ãèéìÿòëÿðè äÿ àäëàíäûðûðëàð. Áó ãèéìÿòëÿð àäÿòÿí ñþâäÿëÿøìÿ áàüëàíàðêÿí 
àøàüû ñàëûíûðëàð. Îäóð êè, ôàêòèêè ñþâäÿëÿøìÿ ãèéìÿòëÿðè òÿêëèô ãèéìÿòëÿðèíäÿí ÿùÿìèééÿòëè 
äÿðÿúÿäÿ ôÿðãëÿíÿ áèëÿð. 

6) Áåéíÿõàëã ñþâäÿëÿøìÿëÿðäÿ èøòèðàê åäÿí þëêÿëÿðèí äàõèëè òîïäàíñàòûø ãèéìÿòëÿðè. 
Îíëàð èäõàë âÿ éà èõðàú ãèéìÿòëÿðèíäÿí ýþìðöê ðöñóìëàðû âÿ âåðýèëÿðèí êÿìèééÿòè ãÿäÿð 

ôÿðãëÿíèðëÿð. 
Ùÿð ùàíñû áèð ãèéìÿò ìöÿééÿí öíñöðëÿðäÿí èáàðÿòäèð. Õèäìÿò ýþñòÿðèëÿí äþâðèééÿíèí 

õàðàêòåðèíÿ ýþðÿ ãèéìÿòèí íþâöíäÿí àñûëû îëàðàã áó òÿðêèá äÿéèøÿ áèëÿð, äàùà äîüðóñó, 
ãèéìÿòÿ ìöõòÿëèô öíñöðëÿð äàõèëäèð. Ãèéìÿòëÿðèí àéðû-àéðû öíñöðëÿðèíèí ôàèçëÿ âÿ éàõóä 
âàùèääÿêè ïàéëàðû èëÿ èôàäÿ îëóíìóø íèñáÿòè ãèéìÿòèí ãóðóëóøóíó òÿøêèë åäèð. 

Ãèéìÿòèí ãóðóëóøóíóí ùåñàáëàíìàñû îíëàðûí ÿñàñëàíäûðûëìàñûíûí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíäÿ 
ìöùöì ìÿðùÿëÿ òÿøêèë åäèð, ãèéìÿòèí àéðû-àéðû öíñöðëÿðèíèí ÿùÿìèééÿòè, îíëàðûí ñÿâèééÿ âÿ 
äèíàìèêàñû ùàããûíäà ôèêèð ñþéëÿìÿéÿ èìêàí âåðèð. Õöñóñèëÿ äÿ áó úöð ùåñàáëàìà îõøàð âÿ 
ãàðøûëûãëû  ÿâÿç îëóíà  áèëÿí  ÿìòÿÿëÿðÿ  ãèéìÿòëÿðèí  ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíäÿ äàùà âàúèáäèð. 

Ãèéìÿòèí ãóðóëóøóíó íÿçÿðäÿí êå÷èðÿðêÿí, ùÿð øåéäÿí ÿââÿë, ìöÿññèñÿíèí áóðàõûëûø 
ãèéìÿòèíèí ãóðóëóøó öçÿðèíäÿ äàéàíìàã ëàçûìäûð. Þç èãòèñàäè ìÿçìóíóíà ýþðÿ áó ãèéìÿò 
èñòåùñàë-òåõíèêè òÿ’éèíàòëû ìÿùñóëëàðûí áèð ÷îõ íþâëÿðè ö÷öí ñîí ãèéìÿò ñàéûëûð. Îíóí 
òÿðêèáèíÿ òàì ìàéà äÿéÿðè âÿ ìÿíôÿÿò äàõèë åäèëèð. 

Ìÿùñóëóí òàì ìàéà äÿéÿðè îíóí èñòåùñàëûíà âÿ ðåàëëàøäûðûëìàñûíà ÷ÿêèëÿí õÿðúëÿðëÿ 
ìöÿééíÿ åäèëèð. Ùÿìèí õÿðúëÿðèí ñèéàùûñûíû ìöÿééÿí åäÿðêÿí ìÿùñóëóí ìàéà äÿéÿðèíÿ 
äàõèë åäèëÿí õÿðúëÿðèí òÿðêèáè ùàããûíäà ßñàñíàìÿíè âÿ ìÿíôÿÿòäÿí âåðýè òóòóëàðêÿí íÿçÿðÿ 
àëûíàí ìàëèééÿ íÿòèúÿëÿðèíèí ôîðìàëàøìàñû ãàéäàñû ùàããûíäà ßñàñíàìÿíè ðÿùáÿð òóòìàã 
ëàçûìäûð. 

Ìÿùñóëëàðûí èñòåùñàë÷û ìöÿññèñÿäÿí èñòåùëàê÷ûëàðà äîüðó ùÿðÿêÿò åòäèðèëìÿñè ïðîñåñèíäÿ 
ìöõòÿëèô âàñèòÿ÷è òÿøêèëàòëàð èøòèðàê åäÿ áèëÿðëÿð. Âàñèòÿ÷è òÿøêèëàòëàð èñòåùñàë÷û ìöÿññèñÿäÿí 
ìÿùñóëó òîïäàíñàòûø ïàðòèéàëàðëà àëûðëàð âÿ îíëàðû äèýÿð ìöÿññèñÿëÿð âÿ éà òèúàðÿò 
òÿøêèëàòëàðûíà éåíèäÿí ñàòûðëàð. Þç õèäìÿòëÿðèíÿ ýþðÿ âàñèòÿ÷è òÿøêèëàòëàð éà áóðàõûëûø 
ãèéìÿòëÿðèíÿ ìÿùñóë èñòåùëàê÷ûëàðû òÿðÿôèíäÿí þäÿíèëÿí ÿëàâÿëÿð ãîéóðëàð, éàõóä äà 
ìàëýþíäÿðÿí ìöÿññèñÿëÿð òÿðÿôèíäÿí áóðàõûëûø ãèéìÿòëÿðèíÿ ãîéóëàí ýöçÿøòëÿð ÿëäÿ åäèðëÿð. 

Ãèéìÿòèí ÿí ìöùöì öíñöðëÿðèíäÿí áèðè äÿ âåðýèëÿðäèð. ßââÿëëÿð ãèéìÿòèí òÿðêèáèíÿ 
þçöíäÿ äþâëÿòèí ìÿðêÿçëÿøäèðèëìèø õàëèñ ýÿëèðèíè ÿêñ åòäèðÿí âàùèä áèð âåðýè — äþâðèééÿ 
âåðýèñè äàõèë åäèëèðäè. Ùàë-ùàçûðäà äþâðèééÿ âåðýèñè áèð ñûðà âåðýèëÿðëÿ: àêñèçëÿðëÿ, ßÄÂ-ëÿ, 
õöñóñè âåðýèëÿðëÿ âÿ ñ. èëÿ ÿâÿç îëóíóá. 

Áöòöí âåðýèëÿð âåðýè äÿðÿúÿëÿðè øÿêëèíäÿ ìÿðêÿçëÿøäèðèëìèø ãàéäàäà ãîéóëóð. Ëàêèí 
îíëàðûí ùåñàáëàíìàñû ìåòîäèêàñû ìöõòÿëèôäèð, áóíóíëà ÿëàãÿäàð îëàðàã ùÿì ãèéìÿòèí 
þçöíöí, ùÿì äÿ îíóí ãóðóëóøóíóí ìöÿééÿí åäèëìÿñè ïðîñåñè ìöðÿêêÿáëÿøìèøäèð. 

     ßìòÿÿ ñîí èñòåùëàê÷ûéà ÷àòäûðûëàðêÿí òèúàðÿò òÿøêèëàòëàðû òÿðÿôèíäÿí ïÿðàêÿäÿ ñàòûø 
ãèéìÿòëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ îëóíóð. Îíëàðûí òÿðêèáèíÿ éóõàðûäà ñàäàëàíàí (ìàéà äÿéÿðè, 
ìÿíôÿÿò, âåðýèëÿð, âàñèòÿ÷è òÿøêèëàòëàðûí ÿëàâÿ âÿ ýöçÿøòëÿðè) âÿ áóðàõûëûø áàçàð ãèéìÿòè 
àëòûíäà áèðëÿøäèðèëìÿñè ìöìêöí îëàí öíñöðëÿðäÿí áàøãà òèúàðÿò ÿëàâÿëÿðè äÿ äàõèë åäèëèð.  
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ÌÞÂÌÞÂÌÞÂÌÞÂÇÓ 2ÇÓ 2ÇÓ 2ÇÓ 2. ÃÈÉÌßÒßÌßËßÝßËÌßÍÈÍ. ÃÈÉÌßÒßÌßËßÝßËÌßÍÈÍ. ÃÈÉÌßÒßÌßËßÝßËÌßÍÈÍ. ÃÈÉÌßÒßÌßËßÝßËÌßÍÈÍ    
ÌÅÒÎÄËÀÐÛÌÅÒÎÄËÀÐÛÌÅÒÎÄËÀÐÛÌÅÒÎÄËÀÐÛ 

PLAN: 
2.1. Ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí ìåòîäîëîýèéàñû ùàããûíäà àíëàéûø 
2.2. Ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿíèí ÿñàñ (áàçèñ) ìåòîäëàðû 
2.3. Ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿäÿ ìàðêåòèíã ïðèíñèïèíèí òÿòáèãè 
2.4. Ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí àëòåðíàòèâ ìåòîäëàðû 

 
 

2222.1. Ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí ìåòîäîëîýèéàñû ùàããûíäà àíëàéûø.1. Ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí ìåòîäîëîýèéàñû ùàããûíäà àíëàéûø.1. Ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí ìåòîäîëîýèéàñû ùàããûíäà àíëàéûø.1. Ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí ìåòîäîëîýèéàñû ùàããûíäà àíëàéûø....    
    

Ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí ìåòîäîëîýèéàñû ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿ êîíñåïñèéàñûíûí 
èøëÿíèá ùàçûðëàíìàñû, ãèéìÿòëÿðèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè âÿ ÿñàñëàíäûðûëìàñû, ãèéìÿò ñèñòåìèíèí 
ôîðìàëàøäûðûëìàñû, ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿíèí èäàðÿ îëóíìàñû öçðÿ öìóìè ãàéäàëàðûí, ïðèíñèï âÿ 
ìåòîäëàðûí ìÿúìóóíäàí èáàðÿòäèð. Îíóí ÿñàñûíäà ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñû èøëÿíèá ùàçûðëàíûð. 
Ìåòîäèêà èñÿ ùÿìèí ñòðàòåýèéàíûí ðåàëëàøäûðûëìàñû ö÷öí êîíêðåò òþâñèééÿ âÿ âàñèòÿëÿðäÿí 
èáàðÿòäèð. Îäóð êè, ìåòîäèêà ìåòîäîëîýèéàñûíûí òÿðêèá åëåìåíòèäèð. 

Ãèéìÿòãîéìà òÿúðöáÿñèíäÿ ÷îõëó ñàéäà ìåòîäëàðäàí èñòèôàäÿ îëóíóð. Ùÿð ùàíñû 
ìåòîäóí âÿ éà ìåòîäëàð ãðóïóíóí òÿòáèãè çÿðóðèëèéè èñÿ àøàüûäàêû øÿðòëÿðëÿ ÿëàãÿäàðäûð: 
 Ìÿùñóëóí ãèéìÿòè îíóí òÿêðàð èñòåùñàëû õÿðúëÿðèíè òàì ÿêñ åòäèðìÿëèäèð; 
 ßìòÿÿëÿðèí êåéôèééÿòèíäÿ âÿ èñòåùëàê ôàéäàëûëûüûíäà îëàí ôÿðãëÿð ãèéìÿòëÿðèí 
ñÿâèééÿñèíäÿ úèääè ó÷îòà àëûíìàëûäûð. 
 
 

2222.2. Ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëì.2. Ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëì.2. Ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëì.2. Ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿíèí ÿñàñ (áàÿíèí ÿñàñ (áàÿíèí ÿñàñ (áàÿíèí ÿñàñ (áàççççèñ) ìåòîäëàðûèñ) ìåòîäëàðûèñ) ìåòîäëàðûèñ) ìåòîäëàðû    
    

Ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí ìåòîäëàðûíû èêè ãðóïà — ÿñàñ (áàçèñ) âÿ àëòåðíàòèâ 
ìåòîäëàðà àéûðûðëàð. 

ßñàñ (áàçèñ) ìåòîäëàð ãðóïóíà àøàüûäàêûëàð àèääèð: 
à) õÿðú ìåòîäëàðû (õÿðú ìåòîäó, àãðåãàò ìåòîä âÿ íîðìàòèâ ìåòîä); 
á) ïàðàìåòðèê ìåòîäëàð (áàë ìåòîäó, õöñóñè ýþñòÿðèúèëÿð ìåòîäó âÿ ðåãðåññèâ òÿùëèë 

ìåòîäó); 
â) íîðìàòèâ-ïàðàìåòðèê ìåòîäëàð. 
Агрегат mетодунда mя’mулатын айры-айры конструктив щиссяляринин вя йа 

говшагларынын mайа дяйяри вя йа гийmятляри ъяmлянир вя ориэинал говшагларын (деталларын) 
дяйяри ися бунун цзяриня дахил олунур. Бу mетод о вахт тятбиг едилир ки, йени mящсул ясас 
конструктив елеmентлярин (говшагларын, коmплектляшдириъи mя’mулатларын) mцхтялиф 
бирляшmяляриндян ибарят олур, гийmят вя mайа дяйярляри mя’луmдур, mящсулларын mяъmу 
гийmяти вя mайа дяйяри ися айры-айры конструктив елеmентлярин mайа дяйяринин (гийmятля-
ринин) ъяmи киmи щесабланыр вя ялавя олунан вя йа нювбяляшян елеmентлярин (говшагларын, 
коmплектляшдирmя mя’mулатларынын) гийmят вя йа mайа дяйярляринин ъяmлянmяси йолу иля 
mцяййян едилир. 

Норmалашдырылmыш эюстяриъиляр mетоду. Норmалашдырылmыш эюстяриъиляр — верилmиш 
параmетрик сыранын щяр бир mя’mулаты цзря mайа дяйяри вя йа гийmят кяmиййятинин ясас 
кейфиййят параmетри гийmятиня бюлцнmясиндян алынан гисmятдир. 
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 — ясас параmетрин щяр ващидиня норmалашдырылmыш mайа дяйяри 

(гийmяти), mанатла; ( )€Ђ дМ
a

 — mя’mулат ващидинин mайа дяйяри (гийmяти), mанатла; П — 

mцвафиг юлчц ващидляри иля mя’mулатын ясас параmетринин гийmяти. 
Яэяр верилmиш параmетрик сыранын mящсуллары истещсалына хярълярин тяркибиндя 
коmплектляшдириъи mя’mулатларын дяйяринин ( )

kЂ
М  хцсуси чякиляриндя кяскин фяргляр 

mцшащидя олунарса, онда коmплектляшдириъи mя’mулатларын дяйяри чыхылmагла параmетрин 
щяр ващидиня норmалашдырылmыш mайа дяйярини ( )

HЂ
М  тятбиг етmяк олар: 
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Йени mя’mулата щяmин mетодла гийmятин mцяййянляшдирилmясинин зярури шярти базис 
яmтяясиня нисбятян йени mящсулун баш параmетри ващидиня гийmятин (хярълярин) нисби 
ашаьы салынmасы сайылыр, йя’ни 
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бурада Пб, Пj — mцвафиг олараг базис вя йени mя’mулатын ясас параmетринин 
гийmятляри. 

Бал mетодунун mащиййяти ондан ибарятдир ки, истещлакчы цчцн mя’mулатын 
параmетляринин ящяmиййятинин експерт гийmятляндирилmяси ясасында щяр бир параmетря 
mцяййян mигдарда, ъяmляндикдя mя’mулатын техники-игтисади сявиййясинин интеграл 
гийmятлянmясиня уйьун эялян mигдарда бал верилир. Йени mя’луmат цзря балларын ъяmини 
еталон mя’mулатын бир балынын дяйяр гийmятляндирилmясиня вурmагла йени mя’mулатын 
тяхmини гийmяти mцяййянляшдирилир. Гийmятляндирилян параmетрляри истещлакчы цчцн ейни 
mя’на кясб етmяйян йени mя’mулатын гийmяти ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:  

( ) дVзд
n

i

iHiЋ
′⋅=∑

=1

, 

бурада Гй — йени mя’mулатын гийmяти; n — гийmятляндирилян параmетрлярин сайы; 
БHi — йени mя’mулатын i-ъи параmетринин бал гийmятляндирилmяси; Vi — йени mя’mулат i-
ъи параmетринин чяки яmсалы Гn

′ — еталон mя’mулатын бир балынын орта гийmяти (дяйяр 
эюстяриъиси) Балын орта гийmяти (Г′) ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 
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бурада Ãδ  — база еталон mя’mулатын топдансатыш гийmяти;  Á iδ
 — база еталон 

mя’mулатын i параmетринин бал гийmяти. 
Яэяр гийmятляндирилян параmетрляр истещлакчы цчцн ейни ящяmиййят кясб едирся, 

онда йени mя’mулатын гийmяти ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

,
1

©∑
=

⋅=
n

i

Hij дзд  

Балла гийmятляндирилян эюстяриъилярин сайы mящдуд дяряъядя олmалыдыр. Лакин о 
гядяр олmалыдыр ки, mя’mулатын истещлак хассялярини таm характеризя едя билсин. Mящдуд 
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дяряъядя эюстяриъилярин эютцрцлmяси онунла баьлыдыр ки, чохлу эюстяриъи эютцряндя 
онлардан щяр бири нисбятян ашаьы хцсуси чякийя mалик олур вя беляликля дя щяр бир 
эюстяриъинин йахшылашдырылmасы сявиййяси ашаьы дцшцр. Mя’mулат щятта щяр щансы бир конкрет 
чох mцщцm эюстяриъисинин ян ашаьы кейфиййят сявиййясиня mалик олса беля, балларын цmуmи 
ъяmиня эюря йахшы гийmятляндириля биляр. 

Коррелйасийа-регрессийа тящлили mетоду юзцндя ики mетодун — коррелйасийа 
mетодунун вя регрессийа тящлили mетодунун вящдятини бирляшдирир. 

Коррелйасийа тящлили юйрянилян ялаmятляр арасында ялагя эюстяриъиляринин: ъцт 
коррелйасийанын хятти яmсалы, хцсуси коррелйасийа яmсаллары, mяъmу чохлуг коррелйасийасы 
яmсалы, детерmинант яmсалы эюстяриъиляринин щесабланmасы йолу иля ялагялярин 
mювъудлуьуну вя эцъцнц mцяййян етmяйя иmкан верир. 

Регрессийа тящлили бир вя йа бир нечя аmилли ялаmятлярин дяйишmяси иля нятиъя 
ялаmятинин орта щесабла неъя дяйишяъяйини mцяййян етmяйя иmкан верир. Ялаmятляр 
арасында асылылыг mеханизинин аналитик юйрянилmяси ашаьыдакы шякилдя ифадя олунур: y = f 
(x1, x2, ..., xn). 

Тядгигатын mягсяди ялагянин характерини, x1, x2, ..., xn аргуmентляринин y 
функсийасына тя’сир дяряъясини ачmагдан ибарятдир. Бурада x1, x2, ..., xn — фактор 
ялаmятляри, y — нятиъя ялаmятидир. 
 
 

2.3. ÃèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿäÿÃèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿäÿÃèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿäÿÃèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿäÿ ìàðêåòèíãìàðêåòèíãìàðêåòèíãìàðêåòèíã ïðèíñèïèíèíïðèíñèïèíèíïðèíñèïèíèíïðèíñèïèíèí òÿòáèãèòÿòáèãèòÿòáèãèòÿòáèãè 
 

Фирmалар гийmятя дяйишкян аmил киmи бахыр вя онун сявиййясинин тя’йин олунmасына 
чох ещтийатла йанашырлар. Гийmятлярин яmяля эялmяси проблеmини щялл  едяркян фирmа бу 
mясяляйя цч ясас бахыmдан йанашыр. 
 

Гийmятлярин mцяййян едилmясиндя нязярдя тутулан   ясас mцлащизяляр 
Mиниmуm  Mцmкцн гийmят Mаксиmуm  

Яэяр гийmят щядддян 
артыг ашаьы олса, 
mянфяят ялдя етmяк 
гейри-mцmкцндцр 

Mящсулун 
mайа дяйяри 
 

Рягиблярин 
гийmяти вя 
явязедиля 
билян 
яmтяянин 
гийmяти 

Яmтяянин 
надир цстцн-
лцкляри 

Яэяр, гийmят чох йцксяк олса, 
тялябин бу гийmятдя форmалаш-
mасы гейри mцmкцндцр 

Mиниmуm гийmят mящсулун mайа дяйяриня эюря, mаксиmуm гийmят яmтяянин 
щансыса надир хцсусиййятляри олдугда mцяййян олунур. рягабятдя олан яmтяялярин гийmяти 
вя явяз едиля билян яmтяялярин гийmяти орта сявиййяни верир. 
Эениш шякилдя гийmятлярин щесабланmасыны ашаьыдакы киmи эюстяря билярик. 
 

Гийmятлярин щесабланmасы mодели 
 
 
 
 

Ãèéìÿòèí ÿìÿëÿ 

ýÿëìÿñè ìÿñÿëÿñèíèí 

ãîéóëóøó 

Òÿëÿáèí ìöÿééÿí 

åäèëìÿñè 

Èñòåùñàë õÿðúëÿðèíèí 

ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè 

Ðÿãèáëÿðèí ãèéìÿò âÿ 

ÿìòÿÿëÿðèíèí òÿùëèëè 

Ãèéìÿòèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿ-

ñè ìåòîäóíóí ñå÷èëìÿñè 

Èëêèí ãèéìÿòèí 

ùåñàáëàíìàñû 

ßëàâÿ ìöëàùèçÿëÿðèí  

ó÷îòó 

Ñîí (ÿñàñ) ãèéìÿòèí 

òÿ’éèí åäèëìÿñè 
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Фирmалар гийmятлярин щесабланmасынын бу вя йа диэяр mетодуну сечяркян 

йухарыда эюстярдийиmиз цч mцлащизядян щеч олmазса бириня истинад едирляр. Щяр щансы 
mетоддан истифадя  едяркян  фирmа  яmтяянин  гийmятини  дцзэцн mцяййян етдийиня яmин 
олур. 
 

2.4. ÃèéìÿòëÿðèÃèéìÿòëÿðèÃèéìÿòëÿðèÃèéìÿòëÿðèíííí ÿìÿëÿÿìÿëÿÿìÿëÿÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèíýÿëìÿñèíèíýÿëìÿñèíèíýÿëìÿñèíèí àëòåðíàòèâàëòåðíàòèâàëòåðíàòèâàëòåðíàòèâ ìåòîäëàðûìåòîäëàðûìåòîäëàðûìåòîäëàðû....    
 

Гийmятлярин mцяййян олунmасынын алтернатив mетодлары юзцндя ашаьыдакылары 
бирляшдирир: 

1. Гийmятлярин истещсал хяръляриня эюря mцяййян олунmасы; 
2. Гийmятлярин тялябя mейллилик ясасында mцяййян олунmасы; 
3. Гийmятлярин рягабятя mейллилик ясасында mцяййян олунmасы (вя йа щярякятдя 

олан гийmят сявиййяляриня эюря); 
4. Гийmятлярин истещсал хяръляриля базардакы вязиййят арасындакы тапылmыш таразлыьа 

(тялябя, рягабятя) эюря  mцяййян олунmасы. 
Щяр бир mетоду айры-айрылыгда нязярдян кечиряк. 
Гийmятлярин истещсал хяръляриня эюря mцяййян едилmяси. Бу mетодун mащиййяти 

ондан ибарятдир ки, истещсалчы фирmа яmтяянин гийmятини mайа дяйяри вя mянфяят (орта 
mайа дяйяри вя орта mянфяят) бахыmындан mцяййян едир.  

Топдансатыш вя пяракяндя сатыша эялдикдя ися, онларын щяр бири ялдя етдикляри 
яmтяяляря гийmят тя’йин етдикдя, бу яmтяялярин алынmасына юдянилmиш хяръляр mайа дяйяри 
киmи чыхыш едир. Mянфяят ися mайа дяйяриня вя йахуд сатыш гийmятиня гойулmуш гийmят 
ялавяляри форmасында чыхыш едир. 

Бу mетод гийmят сявиййясини юлчmяйя иmкан верир. Гийmят бу сявиййядян ашаьы 
mцстясна щалларда вя mцяййян вахтда (mясялян, фирmанын базара дахил олmа стратеэийасы 
щяйата кечирилдикдя, базар пайынын бюйцк щиссясини ялдя сахладыгда) дцшя биляр. 
Гийmятлярин хяръляря эюря mцяййян едилmяси базар игтисадиййаты шяраитиндя икили апарылыр: 
таm истещсал хяръляри ясасында вя сон истещсал хяръляри ясасында. Гийmятляри таm истещсал 
хяръляри ясасында mцяййян етдикдя щяm бирбаша дяйишян хяръляр, щяm дя даиmи хяръляр 
нязяря алыныр. Гийmятляри сон хяръляря эюря mцяййян етдикдя анъаг билаваситя яmтяя 
истещсалына йюнялдилян сон бирбаша хяръляр нязяря алыныр. 

Гийmятлярин анъаг дяйишян бирбаша хяръляря эюря mцяййян едилmяси фирmайа эцълц 
рягабят шяраитиндя верилmиш яmтяяйя даща ашаьы гийmят сявиййяси тя’йин етmяйя, бунун 
щесабына сатышы эенишляндирmяйя вя mянфяят ялдя етmяйя иmкан йарадыр. 

Йадда сахлаmаг лазыmдыр ки, гийmятлярин анъаг сон хяръляр базасына эюря 
ясасландырылmасыны ейни заmанда фирmа тяряфиндян бурахылан бцтцн mящсуллар (яmтяяляр) 
цчцн истифадя етmяк олmаз, она эюря ки, ясас хяръляр фирmанын цmуmи mядахилиндя 
йерляшдирилmишдир. 

Беля йанашmа гийmятлярин mцяййян едилmясиндя “орта гийmят” стратеэийасынын 
ясасыны тяшкил едир. 

Бу mетодун тятбиг едилmясинин ясас шярти заmан mяфщуmу бахыmындан сабитлийи вя 
йахуд онун чох кичик дяйишmясидир. Эюстярдийиmиз mетод садялик бахыmындан фярглянир. 
О, чох эениш тятбиг олунур, бу да бир чох сябяблярдян иряли эялир. Биринъиси, истещсал 
хяръляри щаггында mя’луmат тялябя эюря даща mцяййян вя дягигдир. Икинъиси, яэяр 
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гийmятин тя’йин едилmясинин бу mетодуна бцтцн фирmалар mцраъият едирлярся, гийmятляр 
охшар олаъагдыр вя бу щалда гийmят рягабяти mиниmуmа еняъякдир. Цчцнъцсц, чохлары 
гийmят щесабланmасынын “орта истещсал хяръляри + mянфяят” mетодуну щяm алыъылар, щяm 
дя сатыъылар цчцн даща ядалятли сайырлар. 

Йцксяк тяляб шяраитиндя сатыъылар алыъыларын щесабына варланmырлар, бунунла йанашы 
ядалятли mянфяят норmасыны эютцрmяк цчцн иmканларыны итирmирляр. 

Истещсал хяръляриня эюря гийmятин яmяля эялmяси mетодуна гийmятин зярярсизлик 
тящлили ясасында щесабланmасы вя mягсядли mянфяятин тя’mин олунmасы аид едилир. Фирmа 
щяmишя юз яmтяясиня еля гийmят гойmаьа чалышыр ки, истянилян щяъmли mянфяят ялдя едя 
билсин. 

Гийmятин истещсал хяръляриня эюря mцяййян едилmяси ашаьыдакы чатышmаmазлыглара 
mаликдир: 

1. Гийmят алыъыларын яmтяяйя верmяк истядикляриндян йухары вя ашаьы ола биляр, чцнки 
яmтяяйя тяляб аmили нязяря алынmыр. 

2. Истещсалчылар ону гябул етmяк истяmирляр ки, гийmят базары тя’mин етmяк 
mягсядиля дяйишиб, истещсал хяръляриндян дцз асылы олmайа биляр. 

3. Истещсалчылар чох вахт гийmятляри сон истещсал хяръляриня эюря йох, таm истещсал 
хяръляри ясасында, эюзлянилян хяръляря эюря йох, щазыркы дюврдяки хяръляр ясасында 
гурурлар. 

4. Истещсалчылар базар сегmентляшдирилmясини вя алыъыларын гийmятя mцнасибятляри 
суалыны нязяря алmырлар. 

5. Истещсал хяръляриня эюря гийmятлярин яmяля эялmясиндя истещсалчылар йени нюв 
mящсул истещсал етmяйя о гядяр дя mараг эюстярmирляр, буну елmи ахтарыш ишляриня вя 
яmтяянин илкин mярщялядя базара чыхарылmасына чякиляъяк хярълярин гейри ваъиблийиля изащ 
едирляр. 

6. Истещсалчылар гийmятдян файдалы коmmерсийа васитяси киmи истифадя етmирляр вя 
бунунла юз фяалиййят азадлыгларыны mящдудлашдырырлар. 

Бир чох игтисадчылар тяряфиндян бу mетод кющнялmиш вя гейри-еффектив сайылыр, аmmа 
буна бахmайараг тяърцбядя чох вахт тятбиг олунур. 

Гийmятлярин тялябя ясасланараг mцяййян едилmяси. Бу mетода эюря яmтяянин 
гийmяти тялябя эюря, (йя’ни алыъы бу яmтяядян ня гядяр вя нечяйя алmаг истяйир) mцяййян 
олунур. Гийmятин щядди тялябин дяйишmясиндян асылы олур. Йцксяк гийmят о вахт вя о 
йердя гойулур ки, орада йцксяк тяляб олсун. Ашаьы гийmят ися тяляб ашаьы олдугда 
гойулур. Бурада щяр ики щалда истещсал хяръляри ейни ола биляр. Гийmятлярин тялябя эюря 
mцяййян етдикдя истещсал хяръляри, яmтяянин гойулmуш гийmятля вя планлы mянфяят эятиря 
биляъяйини эюстярян, щяд аmили киmи чыхыш едир. 

Бу mетодла гийmятляр mцяййян олундугда истещсалчы беля бир mювгедян чыхыш едир 
ки, алыъылар яmтяянин гийmятиля юзляринин яmтяяйя вердикляри гийmяти ялагяляндирир вя буну 
ейни яmтяяни истещсал едян фирmаларын уйьун эюстяриъиляриля тутушдурурлар. 

Эюстярmяк лазыmдыр ки, бу mетод базарда гаршылыглы явяз едиля билян яmяяляр 
олдугда даща йахшы истифадя олунур. Беля ки, алыъылар бу яmтяяляри бир-бириля тутушдуруб, 
юзляри цчцн бир нятиъя ялдя едирляр. Охшар ялаmятлярин диференсиасийасы истещлак 
хцсусиййятляри (габлашдырmа, дизайн зювг, лазыm олан вахтда яmтяянин тяклиф олунmасы вя 
йериня чатдырылmасы) ясасында щяйата кечириля биляр. 
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Яmтяянин дифференсиасийасы чох вахт ондан асылы олур ки, фирmа юз яmтяясиня еля 
хцсусиййятляр верmяйя габилдир ки, алыъы бунларда юзц цчцн лазыmлы бир шей эюря билсин. 
Яmтяянин дифференсиасийасы дяряъяси ня гядяр чох олса, гийmятин еластиклийи бир о гядяр 
чох олар. 

Mящсулун дифференсиаллашmасы иля базарын дифференсиасийасы бир-бири иля сых 
ялагядардыр. Онун ясасында дуран илкин шярт одур ки, фирmа алыъыларын биръинсли базары иля 
дейил, онун бир нечя секторлары иля ишляйир. Бу секторларын щяр биринин алыъылары яmтяялярин вя 
хидmятлярин айры-айры хассялярини mцхтялиф ъцр гийmятляндирирляр. Базарын уьурлу 
дифференсиасийасы потенсиал алыъыларын диггятини яmтяянин mцхтялиф кейфиййят хассяляриня 
ъялб етmякдян ибарятдир. 

Эюстярилян mетод фирmайа базара чыхардыьы йени яmтяя цчцн “йцксяк гийmят 
стратеэийасыны” щяйата кечирmяйя вя бунун васитясиля яmтяяни йцксяк гийmятляндирян 
алыъылардан йцксяк mянфяят эютцрmяйя иmкан верир. “Йцксяк гийmят” (гайmаг йыьыmы) 
стратеэийасы яmтяянин бяйянилmяси вя ялверишли гийmят сявиййясиня тядриъля йахынлашmаг 
цчцн сяmяряли стратеэийа ола биляр. Яэяр йцксяк гийmят mцнасиб сатыш щяъmини верmирся, 
онда фирmа сатышын йолуну арзу олунан сявиййядя олана гядяр гийmяти ашаьы сала биляр. Бу 
стратеэийа фирmайа базарын диэяр сегmентлярини юйрянmяйя, яmтяянин кейфиййятини 
йахшылашдырmаг цчцн васитяляр ялдя етmяйя, яmтяянин щазырланmа технолоэийасыны 
йениляшдирmяйя иmкан верир. 

“Йцксяк гийmят” сийасяти ашаьыдакы шяртлярдян бириня риайят олунmасы заmаны йахшы 
нятиъяляр верир: 

а) даща ашаьы гийmятля бюйцк mигдарда mя’луmатларын сатышындан эялян mядахил 
иткиси яввялки иля mцгайисядя ъцз’идирся; 

б) бюйцк олmайан партийа иля яmтяя бурахылышында mящсулун бир ващидиня чякилян 
хяръляр, истещсал эцъляринин таm йцклянmяси заmаны хярълярин сявиййясини чох да ютmцрся; 

в) йцксяк вя норmал гийmятляр арасында фярг бюйцк дейился; бу да рягиблярин 
базара дахил олmасы йолуну баьлайыр (mя’луmдур ки, йцксяк гийmят башга фирmаларын 
щяmин яmтяя истещсалына нязярини ъялб едя биляр). 

Гийmяти mцяййян едяркян тялябя ясасланmаг фирmа ейни ъцр mящсул бурахдыгда, 
гаршылыглы явяз олуна билян mящсуллар олmадыгда mя’насыз олур. 

Тяляби нязяря алараг гийmят гойmаг цчцн щяmишя базары юйрянmяк, гийmятлярля 
тяляб арасындакы асылылыьы тялябин гийmятя эюря функсийасы вя тялябин гийmятя эюря еластиклик 
яmсаллары (дцз хятляр, яйриляр) ясасында ишляйиб щазырлаmаг лазыmдыр. 

Гийmятлярин рягабятя mейллилик ясасында mцяййян олунmасы. Бу mетодун mащиййяти 
ондан ибарятдир ки, истещсалчы гийmятляри mцяййян едяркян, билаваситя рягабятя истинад 
едир вя юз яmтяяляриня йахын вя эцълц рягибинин яmтяяляри гийmятиндян йухары вя йа ашаьы 
гийmят гойур. Бу mетод илк нювбядя биръинсли яmтяяляр сатылан базарларда тятбиг олунур. 
Рягабят аmилинин гийmят щяддиня тя’сир етmяси базарын гурулушундан, базарда mювге 
тутmуш ширкятлярин сайындан вя типиндян асылыдыр. Эюстярдийиmиз mетодда фирmалара 
хярълярин mигдары вя йа тяляб дяйишдикдя беля юз гийmятлярини дяйишmирляр. Она эюря ки, 
рягибляр юз гийmятлярини дяйишmяйибляр. Вя яксиня, рягибляр гийmяти дяйишдикдя, фирmа 
хярълярин mигдары дяйишmяз галдыгда беля, гийmяти дяйишир. 

Эцълц рягабят шяраитиндя рягибин гийmяти дяйишmясиня фирmа чох ъялд реаксийа 
верmялидир. Бунунла ялагядар олараг фирmалар, адятян яввялъядян щазырланmыш гярарлар 
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програmына mалик олурлар ки, лазыm олдуьу вахтда тез вя чятинлик чякmядян фяалиййят 
эюстяря билсинляр. 

Гийmятлярин истещсал хяръляриля базардакы вязиййят арасындакы  тапылmыш  таразлыьа  
тялябя,  рягабятя  эюря mцяййян едилmяси. 

Бу mетод юз-юзлцйцндя эюстярдийиmиз цч mетодун ялагяляндирилmясиндян ибарятдир 
вя бир чох mярщялялярдян яmяля эялир. 

Биринъи mярщялядя фирmа mцmкцн сатыш щяъmини, истещсал хярълярини гябул едилmиш 
критерийа ясасында mянфяятин кцтлясини тя’йин едир, яmтяя ващидинин гийmятини щесаблайыр. 

Икинъи mярщялядя фирmа тялябин гийmятя эюря функсийасы ясасында айры-айры “гийmят-
сатыш щяъmи” коmбинасийаларыны тящлил етmяк йолу иля сатышын mцхтялиф тактикаларыны ишляйиб 
щазырлайыр, бу да она даща чох mянфяят ялдя етmяйя иmкан верир. 

Цчцнъц mярщялядя фирmа рягиб-яmтяялярля mцгайисядя, техники-игтисади цстцнлцк вя 
йа чатышmаmазлыьын цзя чыхартmаг йолуйла, юз яmтяясинин базардакы mющкяmлийини 
гийmятляндирир. Mящсулун рягабят габилиййятлилийи параmетрик mетодларла йохланылыр. Бу 
mетодлар бизя фирmа тяряфиндян истещсал хяръляри базасында щесабланmыш гийmят 
сявиййясинин ейни mящулларын базар гийmятляриндя mцнасибятдя неъя уйьунлашmасыны 
ашкар етmяйя иmкан йарадыр. 

Дюрдцнъц mярщялядя фирmа тякрарян “гийmят-сатыш щяъmи” коmбинасийаларыны 
ишляйир. Анъаг о буну яввялки mярщялядя ашкар едилmиш рягиб аmилляри ъидди нязяря 
алmагла едир. “Гийmят-сатыш щяъmи” коmбинасийалары ичярисиндян еля вариант сечилир ки, о 
фирmайа mаксиmуm mянфяят тя’mин едир вя базар гийmятляри систеmиня даща уйьундур. 
 
 

    
    

    
ÌÞÂÌÞÂÌÞÂÌÞÂÇÓ 3. ÃÈÉÌßÒÇÓ 3. ÃÈÉÌßÒÇÓ 3. ÃÈÉÌßÒÇÓ 3. ÃÈÉÌßÒƏMƏLƏGƏTİRƏN ÀÌÈËËßÐÀÌÈËËßÐÀÌÈËËßÐÀÌÈËËßÐ 

PLAN: 
3.1. Qiymətəmələgəlmənin xərc amilləri 
3.2. Qiymətəmələgəlmənin gəlir amilləri 
3.3.Qiymətəmələgəlmənin vergi amilləri 
3.4.Qiymətəmələgəlmə prosesinin xarici amilləri 
 
 

3333.1. Q.1. Q.1. Q.1. Qiymiymiymiyməttttəmmmməlllləggggəlmlmlmlmənin xnin xnin xnin xərrrrcccc    amillamillamillamilləriririri    
 
Ìÿëóìäóð êè, ìàéà äÿéÿðè ìÿùñóëëàðûí èñòåùñàëû âÿ ðåàëëàøäûðûëìàñûíà ÷ÿêèëÿí õÿðúëÿðèí 

ïóëëà èôàäÿñèäèð. Î, ìöðÿêêÿá ãóðóëóøà ìàëèêäèð. Îíà ýþðÿ äÿ áó ñóàëûí þéðÿíèëìÿñèíäÿ 
ìàéà äÿéÿðèíèí àéðû-àéðû íþâëÿðè (ñåõ, èñòåùñàë, òàì âÿ éà êîììåðñèéà, ôÿðäè âÿ ñàùÿ) 
íÿçÿðäÿí êå÷èðèëìÿëè, îíëàðûí ôîðìàëàøìàñû ñõåìè àðäûúûë îëàðàã àóäèòîðèéàéà ÷àòäûðûëìàëûäûð. 

Ìÿùñóëóí ìàéà äÿéÿðèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíèí ÿñàñûíû ìàéà äÿéÿðèíÿ äàõèë åäèëÿí 
õÿðúëÿðèí ñòðóêòóðó òÿøêèë åäèð. Ìàéà äÿéÿðèíÿ äàõèë åäèëÿí õÿðúëÿðèí òÿðêèáè ùàããûíäà 
ßñàñíàìÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñâû Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí 16 àâãóñò 1996-úû èë òàðèõëè ãÿðàðû 
èëÿ òÿñäèã åäèëìèøäèð. Ùÿìèí ßñàñíàìÿéÿ ýþðÿ ìÿùñóëóí (èøèí, õèäìÿòèí) ìàéà äÿéÿðèíè 
ÿìÿëÿ ýÿòèðÿí õÿðúëÿð èãòèñàäè ìÿçìóíóíà ýþðÿ àøàüûäàêû åëåìåíò öçðÿ ãðóïëàøäûðûëûð: 

1) Ìàòåðèàë õÿðúëÿðè (ãàéòàðûëàí òóëëàíòûëàðûí äÿéÿðè ÷ûõûëìàãëà); 
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2) ßìÿê ùàããû õÿðúëÿðè; 
3) ßñàñ ôîíäëàðûí àìîðòèçàñèéàñû (êþùíÿëìÿñè) õÿðúëÿðè; 
4) Ñîñèàë åùòèéàúëàðà àéûðìàëàð; 
5) Ñàèð õÿðúëÿð. 
Ìÿëóì îëäóüó êèìè ìÿùñóë âàùèäèíèí ìàéà äÿéÿðèíèí èãòèñàäè áàõûìäàí 

ùåñàáëàíìàñûíûí êîìïëåêñ ñèñòåìè ìàéà äÿéÿðèíèí êàëêóëéàñèéàñû àäëàíäûðûëûð. 
Ìàéà äÿéÿðèíèí êàëêóëéàñèéàñûíûí þçöíÿìÿõñóñ ìÿãñÿä âÿ âÿçèôÿëÿðè, ìÿðùÿëÿëÿðè, 

ïðèíñèï âÿ ìåòîäëàðû âàðäûð. Îíëàðûí ùÿðòÿðÿôëè èçàù åäèëìÿñè, ìþâçóíóí þéðÿíèëìÿñèíäÿ 
õöñóñè ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèêäèð. Áåëÿ êè, ãèéìÿòëÿðèí ñÿâèééÿ âÿ íèñáÿòëÿðèíèí ìöÿééÿí 
åäèëìÿñè, äöçýöíëöéö èëê íþâáÿäÿ îíëàðûí ôîðìàëàøìàñûíûí èëêèí ÿñàñû îëàí ìàéà äÿéÿðèíèí 
äöçýöí ùåñàáëàíìàñûíäàí àñûëûäûð. 

Ìÿíôÿÿò ìöÿññèñÿäÿ ìàääè âÿ ÿìÿê ðåñóðñëàðûíäàí, åëÿúÿ äÿ ÿñàñ âÿñàèòëÿðäÿí èñòèôàäÿ 
ùåñàáûíà ôîðìàëàøûð. Áÿçÿí ñàùèáêàðëûã ðèñ�èíèí äÿ èñòåùñàëûí òÿøêèëèíäÿ ðîëóíóí éöêñÿê 
îëìàñûíû íÿçÿðÿ àëàðàã îíó äþðäöíúö àìèë êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèðëÿð. Ëàêèí î ÿñëèíäÿ äþðäöíúö 
àìèë äåéèë âÿ ýþñòÿðèëÿí ðåñóðñëàðäàí ñÿìÿðÿëè èñòèôàäÿíè øÿðòëÿíäèðÿí âàñèòÿëÿðäÿí áèðèäèð. 

Ãèéìÿò ñÿâèééÿñè âÿ ìÿíôÿÿò àðàñûíäà ñûõ ãàðøûëûãëû ÿëàãÿ ìþâúóääóð. Ìÿëóìäóð êè, 
ÿìòÿÿëèê ìÿùñóëóí ðåàëëàøäûðûëìàñûíäàí ÿëäÿ îëóíàí ìÿíôÿÿò àøàüûäàêû êèìè ìöÿééÿí 
åäèëèð. 

∑∑ −−=       . FqPqzM дяйt  

áóðàäà — q — èñòåùñàëûí ùÿúìè; z — ìÿùñóë âàùèäèíèí ãèéìÿòè; ΣqPäÿé — ìöÿññèñÿíèí 
äÿéèøÿí õÿðúëÿðèíèí öìóìè ìÿáëÿüè; F — ìöÿññèñÿíèí ñàáèò õÿðúëÿðèíèí öìóìè ìÿáëÿüèäèð. 

(5.1) äöñòóðóíäà “ÿíÿíÿâè” ìÿíôÿÿò ýþñòÿðèúèñèíäÿí èñòèôàäÿ îëóíìóøäóð. Áóíäàí 
áàøãà öìóìè ìÿíôÿÿò ýþñòÿðèúèñè äÿ ìÿëóìäóð êè, î :à ÿìòÿÿëèê ìÿùñóëóí 
ðåàëëàøäûðûëìàñûíäàí ÿëäÿ îëóíàí ìÿíôÿÿòëÿ ñàáèò õÿðúëÿðèí úÿìèíäÿí èáàðÿòäèð, éÿíè 

¥Mw = Mò + F              
Çÿðÿðñèçëèê íþãòÿñèíäÿ ÿìòÿÿëèê ìÿùñóëóí ðåàëëàøäûðûëìàñûíäàí ÿëäÿ åäèëÿí ìÿíôÿÿò 

ñûôðà áÿðàáÿð îëàúàãäûð. 
¥Mw = Î + F = âÿ éà  F = qz - qPäÿé  

áóðàäà, qz = qPäÿé + F, ÿýÿð F = qP  ñàáèò êèìè èôàäÿ îëóíàðñà 
 

qz = qPäÿé + qPñàáèò                     
 

âÿ  z = Päÿé + Pñàáèò 
 
(3.4) äöñòóðóíóí ÿêñ åòäèðäéè âÿçèééÿò éàëíûç ðåàëëàøäûðûëìûø èñòåùñàë ùÿúìèíÿ óéüóí 

äÿéèøÿí õÿðúëÿðèí äåéèë, ùÿì äÿ ìöÿññèñÿíèí áöòöí ñàáèò õÿðúëÿðèíèí ìöâàçèíÿòëÿøäèðèëäèéè 
àíû ýþñòÿðèð. Áó âÿçèééÿòèí èãòèñàäè õàðàêòåðèñòèêàñû, ãèéìÿòëÿðèí ìèíèìóì ñÿâèééÿñèíèí âÿ 
ìàðæèíàë ìÿíôÿÿòèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè ãàéäàëàðû ìþâçóíó þéðÿíÿðêÿí äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ 
îëìàëûäûð. 

Ìÿëóìäóð êè, ìöÿññèñÿäÿí ìÿíôÿÿòèí êÿìèééÿòè ðåíòàáåëëèê ñÿâèééÿñèíäÿí àñûëû îëàðàã 
äÿéèøèð. Îíà ýþðÿ äÿ ìöÿññèñÿíèí àêòèâëèéèíÿ âÿ ìÿùñóëóí òàì ìàéà äÿéÿðèíÿ ÿñàñÿí 
ðåíòàáåëëèéèí ùåñàáëàíìàñû ìåòîäëàðû äà þéðÿíèëìÿëèäèð. 
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3333.2. Q.2. Q.2. Q.2. Qiymiymiymiyməttttəmmmməlllləggggəlmlmlmlmənin gnin gnin gnin gəllllir amillir amillir amillir amilləriririri    
 
M=<= :6<678 x�zw678�8z896 z=�8��=7u9 ~67�5678989 �=muzu  :=~85  �:85m87.  ¨vw8=:|u5=7u9  

�8�789�6  m=<= :6<678 69 m{76��6� x�zw678�8:87. 
�8<m6w z6;8<<6z8, m=<= :6<678 ;6 m69�66w =7=zu9:= =<7u5m=y 65=v6 ;=7:u7. 
©mw6658� m6�z�5�9 z=wu>u9:=9 65:6 }5�9=9 m69�66w =>=�u:=�u :{zw�75= m{6<<6956>:878587: 

MCM = CM — TMCM,     
��7=:= MCM — 6mw6658� m6�z�5�9 z=wu>u9:=9 65:6 }5�9=9 m69�66w; CM — =�z8y ;�7x8567z8y 
;6 ©¬-z8y 6mw6658� m6�z�5�9 z=wu>u9:=9 65:6 }5�9=9 �5 ;6z=8w8; TMCM — 6mw6658� 
m6�z�5�9 w=m m=<= :6<678; 

�6m89 :{zw�7� =|=7=v, z=wu5mu> m6�z�5�9 w67�8�898 x�zw67676� =>=�u:=�u �8m8 ;�7m6� 
}5=7: 

M qz qpCM = −∑∑ ,       

��7=:= q — 6mw66989 m{6<<69 }5�9m�> 9�;{9{9 z=wu5mu> m8v:=7u; z — �67 �87 6mw66989 
v8<m6w8; qz∑  — z=wu5mu> m6�z�5�9 �6�m8; P — 6mw66989 m{6<<69 }5�9m�> 9�;{9{9 w=m 

m=<= :6<678; qp∑  — z=wu5mu> m6�z�5�9 w=m m=<= :6<678.  

( )M q z pCM = −∑ :{zw�7� z{��w �:87 �8, m69�66w 8�8 =m85:69 =zu5u:u7: z=wu5mu> 6mw66989 

m8v:=7u9:=9, x�7{5m{> 8>56789 �6�m89:69, x�zw6785m8> ~8:m6w567:69 ;6 }95=7u9 �67 9�;{9{9 
m69�66w5858<8989 z6;8<<6z89:69 ;6 �6m|8989 v8<m6w89 z6;8<<6z89:69, m6�z�5 ;=�8:896 (8> 
;6 ~8:m6w56789 ;=�8:896) :{>69 8zw��z=5 ~67�56789:69 =zu5u:u7. 

©mw66567 �y “�m{75678” 67y89:6 �87 9�|6 m67�656567 ��|87567 �8, �67 m67�656:6 ~67�56789 
z6;8<<6z8989 m{6<<6956>:8785m6z8, ~67�56789 w67�8�8, 6mw66<6 w656�, }9�9 m{6<<69 
v8<m6w5676 z=wm=v 8m�=95=7u m{~w658� }5�7. �=�8��=75=7u9 (z=wu�u5=7u9) �� y=m=9 �6=58<<6w5678 
�y ;6y8<<6w5678989 m���6m569:8785m6z896 <�965:85m658:87. 

�8<m6w89 z6;8<<6z8989 z�|85m6z8 ;=~wu 8zw��z=5|u (z=wu�u) 65:6 }5�9=9 m69�66w8 9689�8 z=�8w 
z=~5=m=�=, �<98 y=m=9:= }9� =7wu7m=�= |=5u>u7. 

�=y=7= |u~=7u5=9 <�98 6mw66<6 v8<m6w567 <{�z6� v}<�5�7. �8y9�zm�989 z8~}5}x8<=zu9= 
6z=z5=9=9 }�<��w8; ;6 z��<��w8; >67w569m6, ~67�56789 (�=78, �<98;=~w5u) �8�=<6w v6:675858<8 ;6 
z. 856 65=v6:=7:u7. 

    
    

3333.3.Qiym.3.Qiym.3.Qiym.3.Qiyməttttəmmmməlllləggggəlmlmlmlmənin vergi amillnin vergi amillnin vergi amillnin vergi amilləriririri 
 

Ìÿëóì îëäóüó êèìè ÿëàâÿ äÿéÿð âåðýèñè âÿ àêñèçëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 31 
äåêàáð 1991-úè èë òàðèõëè ìöâàôèã ãàíóíëàðû èëÿ òÿòáèã îëóíìàüà áàøëàìûøäûð. Ãàíóíäà 
ýþñòÿðèëäèéè êèìè ÿëàâÿ äÿéÿð âåðýèñè (ßÄÂ) ìÿùñóëëàðûí, èø âÿ õèäìÿòëÿðèí èñòåùñàë 
ïðîñåñèíäÿ éàðàíàí âÿ îíëàð ñàòûëäûãúà ôîðìàëàøàí äÿéÿð àðòûìûíûí áèð ùèññÿñèíèí áöäúÿéÿ 
àëûíìàñû ôîðìàñûäûð. Àêñèçëÿð èñÿ ãèéìÿòëÿðèí òÿðêèáèíÿ äàõèë îëàí âÿ àëûúûëàð òÿðÿôèíäÿí 
þäÿíèëÿí äîëàéû âåðýèëÿðäèð. 

Úÿëá îëóíìàñû öñóëóíà ôÿðäè âÿ óíèâåðñàë àêñèçëÿð ôÿðãëÿíäèðèëèð. 
Ìþâçóäà ßÄÂ, àêñèçëÿð âÿ îíëàðûí íþâëÿðè, åëÿúÿ äÿ òÿäèééÿ÷èëÿðè áàðÿäÿ ÿòðàôëû 

ìÿëóìàò âåðèëìÿëèäèð. 
Íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð êè, èñòÿð ßÄÂ-íèí, èñòÿðñÿ äÿ äèýÿð âåðýè íþâëÿðèíèí ùåñàáëàíìàñûíûí 

èëêèí ìÿðùÿëÿñè âåðýèéÿ úÿëá åäèëÿí äþâðèééÿíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíäÿí èáàðÿòäèð. 
Àêñèçëÿð èêè ãàéäàäà ìöÿééÿí åäèëèð: 
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à) Òÿíçèìëÿíÿí ãèéìÿòëÿðëÿ ñàòûëàí ìÿùñóëëàð öçðÿ áó ùàëäà Íàçèðëÿð êàáèíåòè 
òÿðÿôèíäÿí ìÿùñóë âÿ õèäìÿò íþâëÿðè öçðÿ òÿñäèã îëóíìóø àêñèç äÿðÿúÿëÿðè ÿñàñ ýþòöðöëöð. 

á) ñÿðáÿñò ãèéìÿòëÿðëÿ ñàòûëàí ìÿùñóëëàð öçðÿ — ñÿðáÿñò ãèéìÿòëÿðÿ íèñáÿòÿí ôàèçëÿ; 
Ìÿñÿëÿí. 
1) Ìÿùñóëóí ìöÿññèñÿ òîïäàíñàòûø ãèéìÿòè — p ìàí; 
2) Ñÿðáÿñò ãèéìÿòëÿðÿ íèñáÿòÿí ôàèçëÿ àêñèç äÿðÿúÿñè — n. 

3) Ìÿùñóëóí ñÿðáÿñò áóðàõûëìûø ãèéìÿòè — S
p

n
=

⋅

−

100

100
 

4) Áöäúÿéÿ þäÿíèëÿúÿê àêñèç ìÿáëÿüè — N = S - p 
Äèýÿð ãàéäàëàð äà ýþñòÿðèëäèéè êèìè þéðÿíèëìÿëèäèð. 
Õàðèúè þëêÿëÿðèí òÿúðöáÿñèíäÿ âåðýèëÿð 2; 4; 6; 8; âÿ äàùà ÷îõ äÿðÿúÿëÿð öçðÿ 

äèôôåðåíñèàëëàøäûðûëûð. Áóðàäà, ìÿùñóë íþâöíÿ îëàí òÿëÿáèí ùÿúìè, îíóí äÿéèøìÿñè ìåéëëÿðè 
âÿ ìÿùñóëëàðûí ñîñèàë ÿùÿìèééÿòëèëèéè íÿçÿðÿ àëûíûð. Áåëÿëèêëÿ, âåðýè äÿðÿúÿëÿðè äÿéèøèëìÿêëÿ 
ãèéìÿò ñÿâèééÿëÿðè äÿ òÿíçèìëÿíèð. Ìþâçóäà áó ìÿñÿëÿ äàùà ÿòðàôëû þéðÿíèëìÿëèäèð. 

©5=;6 :6<67 ;�7x8z8989 6z=z ~{z�z8<<6w8 }:�7 �8, }9�9 m6�56�8 z=wu5mu> m=55=7 
m{v=�8589:6 8zw��5=�|u5=7:=9 =5u9mu> 65=;6 :6<67 ;�7x8z8989 m6�56�8 856 m=w�78=5 
7�z�7z5=7u9=, <=9=�=�=, 8>5676 ;6 ~8:m6w5676 x�76 m=5 z=w=95=7= �:6985m8> ;�7x8989 m6�56�8 
=7=zu9:=�u �67v �8m8 m{6<<69 �:8587. ��z=�5=>m= z696:56789:6 ;�7x8989 m6�56�8 =<7u�= 
z6w87:6 x�zw678587. 

¥m�m8<<6w56 v�<: �wm6� 5=yum:u7 �8, v8<m6w56789 z6;8<<6 ;6 v�7�5�>�9= m69�66w:69 
;�7x8, 65=;6 :6<67 ;�7x8z8 (©¬) ;6 =�z8y567 6�6m8<<6w58 w6’z87 x�zw6787567. 

��z8y567 — m=55=7u9 (8>56789, ~8:m6w56789) z=wu> v8<m6w896 :=~85 �:8569 ;6 8zw��5=�|u5=7 
w676�89:69 �:698569 ;=z8w658 ;�7x8 9�;{:{7. 

��z8y5676 x�76 �{:�6 856 ��z=�5=>m=5=7 =�z8y58 m=55=7u9 (8>56789, ~8:m6w56789) z=wu>u {y76 
w67w8� �:85m8> <���9 �6:;658989 m6’5�m=w5=7u 6z=zu9:= ==7u5u7. 

    
    

3333.4.Qiym.4.Qiym.4.Qiym.4.Qiyməttttəmmmməlllləggggəlmlmlmlmə    prosesinin xariprosesinin xariprosesinin xariprosesinin xaricccci amilli amilli amilli amilləriririri    

 

Ìöÿññèñÿëÿðäÿ ãèéìÿòëÿð ùàããûíäà ãÿáóë åäèëÿí ãÿðàðëàð áÿçÿí îíóí ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû 
îëìàéàí àìèëëÿðäÿí — õàðèúè àìèëëÿðäÿí àñûëû îëóð. Îíëàð áÿçÿí ìöÿññèñÿíèí ãèéìÿòãîéìà 
ìöñòÿãèëëèéèíè ìÿùäóäëàøäûðûð, áÿçÿí îíó îëäóãúà ýåíèøëÿíäèðèð âÿ áÿçÿí äÿ îíà åëÿ áèð úèääè 
òÿñèð ýþñòÿðìèð. Ùÿìèí àìèëëÿð ãèéìÿòãîéìà ïðîñåñèíèí õàðèúè àìèëëÿðè îëìàãëà 
àøàüûäàêûëàðäûð: 

à) Áàçàð ìöùèòè; 
á) Äþâëÿò; 
â) Èñòåùëàê÷ûëàð; 
ã) ÿìòÿÿ ùÿðÿêÿòè êàíàëûíûí èøòèðàê÷ûëàðû. 
Ìöÿññèñÿíèí ôÿàëèééÿòèíäÿ áàçàð ìöùèòèíèí ÿùÿìèééÿòëè éåð òóòäóüóíó íÿçÿðÿ àëàðàã 

îíóí öçÿðèíäÿ õöñóñè äàéàíìàã ëàçûìäûð. Î, ìöõòÿëèô áàçàð ñòðóêòóðëàðûíäà (ìîäåëëÿðèíäÿ) 
äàâðàíûø ãàéäàëàðûíûí ìÿúìóñó êèìèè ãèéìÿòãîéìà íþãòåéè-íÿçÿðèíäÿí àøàüûäàêû êèìè 
òÿñíèôëÿøäèðèëèð: 

1) ãèéìÿòëÿðÿ ìöÿññèñÿ òÿðÿôèíäÿí íÿçàðÿò åäèëÿí áàçàð ìöùèòè; 
2) ãèéìÿòëÿðÿ ìöÿññèñÿëÿð ãðóïó òÿðÿôèíäÿí íÿçàðÿò åäèëÿí áàçàð ìöùèòè; 
3) ãèéìÿòëÿðÿ áàçàð òÿðÿôèíäÿí íÿçàðÿò åäèëÿí áàçàð ìöùèòè; 
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4) ãèéìÿòëÿðÿ äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí íÿçàðÿò åäèëÿí áàçàð ìöùèòè; 
Ùÿð áèð áàçàð ìöùèòèíäÿ ìöÿññèñÿëÿðèí, õöñóñÿí I âÿ II ìöùèòäÿ ëèäåð âÿ àóòñàéäåð 

ìöÿññèñÿëÿðèí äàâðàíûø ãàéäàëàðû ÿòðàôëû øÿðù åäèëìèøäèð. 
Äþâëÿòèí ãèéìÿòëÿðÿ òÿñèðèíèí öìóìèëÿøäèðèëìèø øÿêèëäÿ ö÷ ñÿâèééÿñè (äÿðÿúÿñè) 

ôÿðãëÿíäèðèëèð: 
 

Òÿñáèò åäèëÿí Òÿñáèò åäèëÿí Òÿñáèò åäèëÿí Òÿñáèò åäèëÿí 
ãèéìÿòëÿðãèéìÿòëÿðãèéìÿòëÿðãèéìÿòëÿð    

Òÿíçèìëÿíÿí ãèéìÿòëÿðÒÿíçèìëÿíÿí ãèéìÿòëÿðÒÿíçèìëÿíÿí ãèéìÿòëÿðÒÿíçèìëÿíÿí ãèéìÿòëÿð    Ñÿðáÿñò (ìöãàâèëÿ) ãèéìÿòëÿðÑÿðáÿñò (ìöãàâèëÿ) ãèéìÿòëÿðÑÿðáÿñò (ìöãàâèëÿ) ãèéìÿòëÿðÑÿðáÿñò (ìöãàâèëÿ) ãèéìÿòëÿð    

Ä þ â ë ÿ ò è í    ð î ë ó 
Äþâëÿò þçö 
òÿéèí åäèð 

Ôèçèêè âÿ ùöãóãè øÿõñëÿðèí ðÿùáÿð 
òóòäóãëàðû ãàíóí âÿ ãÿðàðëàðû 
èøëÿéèá ùàçûðëàéûð 

Áàçàðäà (ñàùÿäÿ) èíùèñàðëàøìàíûí ãàðøûñûíûí 
àëûíìàñûíà éþíÿëäèëÿí äàâðàíûø ãàéäàëàðûíû 
ìöÿééÿí åäèð 

Ìöÿññèñÿíèí ãèéìÿòãîéìà ìöñòÿãèëëèéèíèí 
äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû ôîðìàëàðû 

Ïðåéñêóðàíòëàðûí 
äàõèë åäèëìÿñè; 
Ãèéìÿò ñÿâèé-
éÿñèíèí “äîí-
äóðóëìàñû”; 
Èíùèñàð 
ãèéìÿòëÿðèíèí 
òÿñáèò îëóíìàñû. 

Ãèéìÿòëÿðèí ñîí ùÿääèíèí 
ìöÿééÿí åäèëìÿñè; 
Ãèéìÿò ÿëàâÿëÿðèíèí ñîí ùÿääèíèí 
ìöÿééÿí åäèëìÿñè; 
Ãèéìÿò åëåìåíòëÿðèíèí êÿ-
ìèééÿòèíèí ðåãëàìåíòëÿøäèðèëìÿñè; 
Ãèéìÿòëÿðèí áèðäÿôÿëèê éöêñÿëèø 
ÿìñàëûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè; 
Äþâëÿò ìöÿññèñÿëÿðèíäÿ 
ãèéìÿòãîéìà éîëó èëÿ ãèé-
ìÿòëÿðèí òÿíçèìëÿíìÿñè 

Ãèéìÿò àéðû-ñå÷êèëèéèíèí ãàäàüàí åäèëìÿñè; 
Ãèéìÿòèí öôöãè âÿ øàãóëè òÿñáèòëÿøäèðèëìÿñèíèí 
ãàäàüàí åäèëìÿñè; 
Äåìïèíãèí ãàäàüàí åäèëìÿñè; 
“ßäàëÿòñèç” ãèéìÿò ðåêëàìûíûí ãàäàüàí åäèëìÿñè. 
 

 
Ãèéìÿòãîéìà ìöñòÿãèëëèéèíèí ãèéìÿò ãðóïëàðû öçðÿ ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû ôîðìàëàðûíûí 

ùÿð áèðèíèí ìàùèééÿòè, òÿòáèãè çÿðóðèëèéè âÿ øÿðàèòè, åëÿúÿ äÿ ìöñáÿò âÿ ìÿíôè òÿñèðëÿðè áàðÿäÿ 
ýåíèø èçàùàò âåðèëìÿëèäèð. 

    
 

 

 

ÌÞÂÌÞÂÌÞÂÌÞÂÇÓ  4ÇÓ  4ÇÓ  4ÇÓ  4. . . .     QQQQİYMYMYMYMƏTTTTƏMMMMƏLLLLƏGGGGƏLMLMLMLMƏDDDDƏ    TTTTƏLLLLƏB VB VB VB VƏ    TTTTƏKLKLKLKLİFFFF    TTTTƏHLHLHLHLİLNLNLNLNİN N N N 
ƏSASLARSASLARSASLARSASLARIIII    

PLAN: 
4.1. Òÿëÿá âÿ òÿêëèô ôóíêñèéàëàðûíûí ôîðìàëàøìàñûíà ãèéìÿò àìèëèíèí òÿñèðè 
4.2. Òÿëÿáèí âÿ òÿêëèôèí ãèéìÿò âÿ ãåéðè-ãèéìÿò äåòåðìèíàíòëàðû 
4.3. Òÿëÿáèí ãèéìÿòëÿðÿ âÿ ýÿëèðëÿðÿ ýþðÿ åëàñòèêëèéèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè  
4.4. Òÿëÿáèí ãèéìÿò åëàñòèêëèéè àìèëëÿðè 

 
 

4.1.4.1.4.1.4.1. Òÿëÿá âÿ òÿêëèô ôóíêñèéàëàðûíûí ôîðìàëàøìàñûíà ãèéìÿò àìèëèíèí òÿñèðèÒÿëÿá âÿ òÿêëèô ôóíêñèéàëàðûíûí ôîðìàëàøìàñûíà ãèéìÿò àìèëèíèí òÿñèðèÒÿëÿá âÿ òÿêëèô ôóíêñèéàëàðûíûí ôîðìàëàøìàñûíà ãèéìÿò àìèëèíèí òÿñèðèÒÿëÿá âÿ òÿêëèô ôóíêñèéàëàðûíûí ôîðìàëàøìàñûíà ãèéìÿò àìèëèíèí òÿñèðè    
 

Ìÿëóìäóð êè, ÿìòÿÿéÿ îëàí òÿëÿáèí ùÿúìè ìöÿééÿí øÿðòëÿðëÿ âàõò âàùèäè ÿðçèíäÿ 
àéðûúà áèð øÿõñèí âÿ éà áöòþâëöêäÿ ÿùàëèíèí àëìàã àðçóëàäûüû ùÿìèí ÿìòÿÿíèí ìèãäàðûäûð. Áó 
øÿðòëÿðëÿ âåðèëìèø ÿìòÿÿíèí ãèéìÿòè, äèýÿð ÿìòÿÿíèí ãèéìÿòè, èñòåùëàê÷û çþâãö âÿ öñòöíëöê 
âåðìÿ ãàáèëèééÿòè àèääèð. 
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Òÿëÿáèí ùÿúìèíè îíó ìöÿééÿí åäÿí àìèëëÿðäÿí àñûëûëûüûíû òÿëÿá ôóíêñèéàñû 
àäëàíäûðûðëàð. Î, öìóìè øÿêèëäÿ àøàüûäàêû êèìè âåðèëÿ áèëÿð. 

 
QDA = f (PA, PB,..., PZ, N, V, Z...),   

áóðàäà, QDA — âàõò âàùèäèíäÿ A ÿìòÿÿñèíÿ îëàí òÿëÿáèí ùÿúìè; 
PA — A ÿìòÿÿñèíèí ãèéìÿòè; 
PB, ..., PZ — äèýÿð ÿìòÿÿëÿðèí ãèéìÿòè; 
N — àëûúûëàðûí ñàéû; 
V — àëûúûëàðûí ýÿëèð ñÿâèééÿñè; 
Z — èñòåùëàê÷û çþâãö; 
... — òÿëÿáèí ùÿúìèíÿ òÿñèð ýþñòÿðÿí àìèëëÿðäèð. 
ßýÿð âåðèëìèø ÿìòÿÿíèí ãèéìÿòëÿðè áàøãà òÿëÿáèí ùÿúìèíÿ òÿñèð ýþñòÿðÿí áöòöí äèýÿð 

àìèëëÿðè òÿñáèò îëóíìóø øÿêèëäÿ ñàõëàñàã, îíäà òÿëÿá ôóíêñèéàñûíäàí îíóí ãèéìÿòèíäÿí 
àñûëûëûüûíû õàðàêòåðèçÿ åäÿí ãèéìÿòäÿí àñûëû òÿëÿá ôóíêñèéàñûíà êå÷ìÿê îëàð: 

QDA = f (PA),                 
Ãèéìÿòäÿí àñûëû òÿëÿá ôóíêñèéàñû ö÷ öñóëëà — úÿäâÿë, àíàëèòèê âÿ ãðàôèê öñóëà èôàäÿ 

îëóíà áèëÿð êè, îíëàðûí øÿðùè öçÿðèíäÿ õöñóñÿí äàéàíìàã ëàçûìäûð. 
Òÿêëèô ùÿúìè äåäèêäÿ ìöÿééÿí øÿðòëÿðëÿ âàõò âàùèäè ÿðçèíäÿ ñàòûúûëàðûí ñàòìàã 

àðçóëàäûüû ùÿð ùàíñû áèð ÿìòÿÿíèí ìèãäàðû áàøà äöøöëöð. 
Òÿêëèô ùÿúìèíèí îíó ìöÿééÿí åäÿí àìèëëÿðäÿí àñûëûëûüû òÿêëèô ôóíêñèéàñû àäëàíûð âÿ 

àøàüûäàêû êèìè èôàäÿ îëóíóð 
QSA = f (PA, PB,..., PZ, L, T, H,...),   

 
áóðàäà QSA — âàõò âàùèäè ÿðçèíäÿ A ÿìòÿÿñèíèí òÿêëèôè ùÿúìè; PA — A ÿìòÿÿñèíèí ãèéìÿòè; 
PB, ..., PZ — äèýÿð ÿìòÿÿëÿðèí âÿ ðåñóðñëàðûí ãèéìÿòëÿðè; L — A ÿìòÿÿñèíèí èñòåùñàëûíäà 
òÿòáèã åäèëÿí òåõíîëîýèéàíû õàðàêòåðèçÿ åäÿí êÿìèééÿò; T — âåðýè âÿ äîòàñèéàëàðû 
õàðàêòåðèçÿ åäÿí êÿìèééÿò; H — òÿáèè èãëèì øÿðàèòèíè õàðàêòåðèçÿ åäÿí êÿìèééÿò. 

ßýÿð âåðèëìèø ÿìòÿÿíèí ãèéìÿòèíäÿí áàøãà òÿêëèôèí ùÿúìèíè ìöÿééÿí åäÿí äèýÿð 
àìèëëÿðè ñàõëàñàã, îíäà òÿêëèô ôóíêñèéàñûíäàí ãèéìÿòäÿí àñûëû òÿêëèô ôóíêñèéàñûíà êå÷ìÿê 
îëàð. 

QSA = ô (PA),   
 
Ãèéìÿòäÿí àñûëû òÿëÿá ôóíêñèéàñû êèìè ãèéìÿòäÿí àñûëû òÿêëèô ôóíêñèéàñûíà äà ö÷ öñóëëà 

— úÿäâÿë, àíàëèòèê âÿ ãðàôèê öñóëëà âåðìÿê îëàð. 
Òÿëÿá âÿ òÿêëèôèí ãàðøûëûãëû òÿñèðèíè þéðÿíÿðêÿí íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð êè òÿêëèô àðòûãëûüûíûí, 

òÿëÿá àðòûãëûüûíûí âÿ ÿìòÿÿíèí òàðàç ùÿúìèíèí ôîðìàëàøìàñû ìöìêöíäöð. 
 

 

 

4.3..3..3..3.Òÿëÿáèí âÿ òÿêëèôèí ãèéìÿò âÿ ãåéðèÒÿëÿáèí âÿ òÿêëèôèí ãèéìÿò âÿ ãåéðèÒÿëÿáèí âÿ òÿêëèôèí ãèéìÿò âÿ ãåéðèÒÿëÿáèí âÿ òÿêëèôèí ãèéìÿò âÿ ãåéðè----ãèéìÿò äåòåðãèéìÿò äåòåðãèéìÿò äåòåðãèéìÿò äåòåðìèíàíòëàðû.ìèíàíòëàðû.ìèíàíòëàðû.ìèíàíòëàðû.    

 

Èñòÿð òÿëÿáèí âÿ èñòÿðñÿ äÿ òÿêëèôèí ùÿúìèíÿ ñïåñèôèê ãèéìÿò âÿ ãåéðè-ãèéìÿò 
äåòåðìèíàíòëàðû òÿñèð åäèð. Áóðàäà ãèéìÿò ÿí ÿñàñ äåòåðìèíàíò ðîëóíó îéíàéûð. Ãåéðè-ãèéìÿò 
äåòåðìèíàíòëàðûíû àøàüûäàêû êèìè òÿñâèð åòìÿê îëàð.  

³656� :�w�7m89=9w5=7u.³656� :�w�7m89=9w5=7u.³656� :�w�7m89=9w5=7u.³656� :�w�7m89=9w5=7u.    
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�=�89 v�<: �wm6� 5=yum:u7 �8, v8<m6w :�w�7m89=9wu 856 <=9=>u v�<78-v8<m6w :�w�7m89=9w5=7u := 
m�;��::�7 �8, �=y=7 w656�896 w6z87 �:87. ��9=95=7:=9 6z=z5=7u =>=�u:=�u5=7:u7: 

1.Алыъыларын зювгц вя йа mцяййян mящсул нювцня цстцнлцк верmяси; 
2.базарда алыъыларын сайы; 
3. истещлакчыларын пул эялири; 
4. бир-бириля явяз олунан яmтяялярин гийmят фяргляри; 
5. эяляъяк гийmят вя эялиря эюря истещлакчы эюзляmяси. 
Инди дя гейри-гийmят детерmинантларынын тялябин сявиййясиня тясириня нязяр салаг. 
1. Истещлакчы зювгцняИстещлакчы зювгцняИстещлакчы зювгцняИстещлакчы зювгцня     техноложи дяйишиклик нятиъясиндя йени mящсул нювляринин  mейдана 

эялmяси тясир едир. Mясялян, арифmоmетрин mейдана эялmяси практики олараг щесаблаmа 
чюткясиня тяляби ляьв етди, еляъя дя електрик щесаблаmа mашынларынын mейдана эялmяси 
арифmоmетря олан тяляби ляьв етди. 

2. Алыъыларын сайыАлыъыларын сайыАлыъыларын сайыАлыъыларын сайы. Mялуmдур ки, базарда алыъыларын сайы артдыгъа тяляб дя артыр, яксиня, 
азалдыгъа тяляб дя азалыр. Инкишаф етmиш юлкялярин тиъарят идаряляри чалышырлар ки, диэяр дювлятляр 
тиъарят mанеялярини арадан эютцрсцн ки, онларын mалларына тяляб артсын. 

3. Эялир.Эялир.Эялир.Эялир. Истещлакчыларын пул эялири артдыгъа, онларын тяляби дя артыр. О, даща бащалы шейляр дя 
алmаьа чалышыр. Яксиня, азалдыгъа о, эцндялик тялябат mалларына гане олур. 

4. БирБирБирБир----бириля явяз олунан mящсулларын гийmятлярибириля явяз олунан mящсулларын гийmятлярибириля явяз олунан mящсулларын гийmятлярибириля явяз олунан mящсулларын гийmятляри. Бир-бириля явяз олунан mящсуллардан 
биринин гийmятинин галхmасы, щяmин mящсула тялябин азалmасына вя диэяриня олан тялябин 
артmасына сябяб олур. Mясялян, кяря йаьын гийmятинин галхmасы mаргарин йаьына тяляби артырыр.  

Башга ъцр дя олур, бир-бириля ялагядар яmтяялярдян биринин гийmятинин ашаьы дцшmяси щяmин 
mящсула тяляби артырдыьы киmи, онунла ялагядар mящсула да олан тяляби артырыр. Mясялян, бензин. 
Онун гийmяти ашаьы дцшдцкъя  mашындан даща чох истифадя олунур. Нятиъядя бензиня вя ейни 
заmанда сцрткц йаьларына да тяляб артыр. 

5. Эюзляmя.Эюзляmя.Эюзляmя.Эюзляmя. Гийmят вя эялир аmилиня эюря истещлакчы эюзляmяси тяляби азалда вя йа артыра 
билир. Mясялян, гийmятлярин тез-тез артmасы истещлакчыларын тялябини артырыр, яксиня гийmятин 
дцшmясинин эюзлянилmяси ъари тяляби азалдыр. 

Тялябин дяйишmясиля тялябин сявиййяси дяйишmясини гарышдырmаг олmаз. Йухарыда гейд 
етдийиmиз киmи, тялябин дяйишmяси онун азалmасы вя йа артmасыны якс етдирир. Йяни тяляб яйриси 
цзря эащ сола (тяляб артыр), эащ да саьа йерини дяйишир (тяляб азалыр). 
Тялябин щяъm дяйишmяси ися о деmякдир ки, щярякят даиm тяляб яйриси цзяриндя эедир. Йяни бир 
«гийmят-mящсул mигдары» коmбинасийасындан диэяриня вя яксиня щярякят едир. Тялябин щяъm 
дяйишmясинин ясас сябяби mювъуд mящсул цзря гийmятлярин дяйишmясидир. 

Тяклиф детерmинантлары.Тяклиф детерmинантлары.Тяклиф детерmинантлары.Тяклиф детерmинантлары.    
Истянилян mящсулун тяклифи щяъmинин артырылmасында гийmят ян ясас детерmинант ролуну 

ойнайыр. Лакин бунунла йанашы, гейри-гийmят детерmинантлары да mювъуддур. Ясас гейри-
гийmят детерmинантларына ашаьыдакылар дахилдир: 

1. ресурсларын гийmятляри; 
2. верэиляр вя дотасийалар; 
3. исте щсал технолоэийасы; 
4. диэяр яmтяялярин гийmятляри; 
5. гийmят дяйишmясинин эюзлянилmяси; 
6. базарда сатыъыларын сайы. 
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Щяmин детерmинантлардан щяр щансы биринин дяйишmяси тяклиф яйрисинин дяйишmясиня 
сябяб олур. 

Инди ися гейри-гийmят детерmинантларынын тяклифин щяъmиня тя’сириня нязяр салаг. 
1. Ресурсларын гийmятиРесурсларын гийmятиРесурсларын гийmятиРесурсларын гийmяти. Тяклифля истещсал хяръи арасында гаршылыглы ялагя mювъуддур. 

Фирmа щяр бир ялавя mящсула эюря даща йцксяк гийmят гойmалыдыр. Mясялян, яэяр тохуmун, 
кцбрянин гийmяти ашаьы дцшярся, тяклиф артыр вя яксиня, артарса, mящсул истещсалы хяръи артар вя 
тяклифин сявиййясини ашаьы салыр. Дяmир филизи вя коксун гийmятинин галхmасы поладын истещсал 
хяръини артырыр вя полад тяклифинин азалmасына эятириб чыхарыр.  

2. Технолоэийанын тякmилляшдирилmясиляТехнолоэийанын тякmилляшдирилmясиляТехнолоэийанын тякmилляшдирилmясиляТехнолоэийанын тякmилляшдирилmясиля истещсал ресурсларына гянаят олунур. Нятиъядя 
истещсал хяръи ашаьы дцшцр вя тяклиф артыр. 

3. Mцяссисядя верэилярин чохуверэилярин чохуверэилярин чохуверэилярин чоху истещсал хяръини артырыр вя тяклифи ашаьы салыр. ДотасийаДотасийаДотасийаДотасийа 
фактики олараг истещсал хяръини ашаьы салыр вя тяклифи артырыр. 

4. Диэяр яmтяялярин гийmятляринин дяйишmясиДиэяр яmтяялярин гийmятляринин дяйишmясиДиэяр яmтяялярин гийmятляринин дяйишmясиДиэяр яmтяялярин гийmятляринин дяйишmяси тяклифи дяйишдирир. Mясялян, ятин гийmятинин 
галхmасы ферmери mяъбур едир ки, о, ят истещсалыны артырсын вя яксиня. Йя’ни инщисар 
гийmятляринин гаршысы алынарса, ферmер чалышар ки, истещсалын эенишляндирилmяси щесабына юз 
эялирини артырсын. Бу да боллуг деmякдир.  

5. Эюзляmя.Эюзляmя.Эюзляmя.Эюзляmя. Гийmят дяйишmясинин эюзлянилmяси (гийmятин ашаьы дцшmясинин ещтиmал 
олдуьу щалда) истещсалчыны mяъбур едир ки, истещсал етдийи mящсулу mцmкцн гядяр тез бир 
заmанда реаллашдырсын. 

6. Сатыъыларын сайыСатыъыларын сайыСатыъыларын сайыСатыъыларын сайы. Базарда ня гядяр чох сатыъы олса, тяклиф дя бир о гядяр чох олар. 
 

 

4444.4. .4. .4. .4.     Òÿëÿáèí ãèéìÿòëÿðÿ âÿ ýÿëèðëÿðÿ ýþðÿ åëàñòèêëèéèíèí ìÒÿëÿáèí ãèéìÿòëÿðÿ âÿ ýÿëèðëÿðÿ ýþðÿ åëàñòèêëèéèíèí ìÒÿëÿáèí ãèéìÿòëÿðÿ âÿ ýÿëèðëÿðÿ ýþðÿ åëàñòèêëèéèíèí ìÒÿëÿáèí ãèéìÿòëÿðÿ âÿ ýÿëèðëÿðÿ ýþðÿ åëàñòèêëèéèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñöÿééÿí åäèëìÿñöÿééÿí åäèëìÿñöÿééÿí åäèëìÿñè ìåòîäëàðûè ìåòîäëàðûè ìåòîäëàðûè ìåòîäëàðû    

 

Mялуm олдуьу киmи, яmтяяйя базар тялябинин сявиййяси биринъи нювбядя сатыш 
гийmятиндян асылыдыр. Бунунла бярабяр, щяр бир айрыъа яmтяя цзря тяляб щяъmинин дяйишmясинин 
гийmят сявиййясинин дяйишmясиндян асылылыьы mцхтялиф ола биляр вя чох вахт да тялябин mцтляг 
щяъmини дейил, онун гийmят дяйишmясиня реаксийасыны mцяййян етmяк ваъибдир. 

Тяляб щяъmи дяйишmясинин гийmят дяйишmяляриндян асылылыьынын юлчцлmяси бир дяйишянин 
диэяриня тясир дяряъясинин эюстяриъиси киmи еластиклик анлайышынын тятбиг олунmасыны тяляб едир. 
Яняняви олараг онун юлчцлmясиня mцхтялиф нювлц еластиклик яmсаллары хидmят едир. Еластиклик 
яmсалынын игтисади mянасы бундан ибарятдир ки, о, гейри-асылы дяйишянин бир фаиз дяйишmяси 
нятиъясиндя асылы дяйишянин (бу щалда тяляб щяъmинин) нечя фаиз дяйишmясини эюстярир. Гейри-
асылы дяйишян киmи, бурада верилmиш яmтяянин гийmяти, диэяр яmтяялярин гийmятляри, эялирин 
сявиййяси вя с. эютцрцля биляр.Илк дяфя 1881-1882-ъи иллярдя бу анлайышы игтисадиййат елmиня 
ялавя едиб тядгиг едян А.Mаршалл олmушдур. 

Тялябин еластиклийи щаггында mялуmатлар гийmят дяйишmяляри щаггында гярарлар гябул 
едяркян лазыmдыр. Бу, щяm коmmерсийа сяmяряси вя щяm дя ящалинин щяйат сявиййясинин 
йцксялдилmяси нюгтейи-нязяриндян ясасландырылmыш сийасятин щяйата кечирилmясиня иmкан верир. 
Бу mялуmатлардан истифадя едилmяси гийmятлярин дяйишmясиня истещлакчы реаксийасыны ашкара 
чыхарmаьа, истещсалы тялябин дяйишmясиня щазырлаmаьа, базарын тянзиmлянmясини щяйата 
кечирmяйя иmкан верир. 
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Еластиклийя mисал олараг, игтисадиййатда гийmятя эюря тяляб еластиклийини эюстярmяк олар. 
О эюстярир ки, гийmятин бир фаиз дяйишmяси иля тялябин кяmиййяти нечя фаиз дяйишяъякдир. 
Еластиклик яmсалы бярабярдир тяляб кяmиййятинин нисби (фаиз) дяйишmяси бюлцнсцн гийmятин 

нисби (фаиз) дяйишmясиня вя йахуд: Eα =  
Q

Q
 :  

P

P

∆ ∆
,бурада Q — тялябин кяmиййяти, Р ися 

гийmятдир. Бир гайда олараг гийmятя эюря тяляб еластиклийи mянфидир: гийmятин артmасы иля 
тялябин кяmиййяти ашаьы дцшцр.  

Еластиклик яmсалларынын бир нечя нювц mювъуддур: тялябин гийmят цзря бирбаша еластиклик 
яmсалы, тялябин гийmят цзря чарпаз еластиклик яmсалы, эялиря еластиклик яmсалы. Ейни заmанда 
гийmят цзря тяклиф яmсалларыны да фяргляндирирляр. 
 

Åëàñòèêëèê ÿìñàëûíûí áèð íå÷ÿ íþâö âàðäûð: áèðáàøà åëàñòèêëèê ÿìñàëû, ÷àðïàç åëàñòèêëèê 
ÿìñàëû, òÿëÿáèí ýÿëèðÿ ýþðÿ åëàñòèêëèéè ÿìñàëû, òÿêëèôèí ãèéìÿòÿ åëàñòèêëèéè ÿìñàëû. 

Тутаг ки, тяляб функсийасы ашаьыдакы шякилдя верилmишдир: 
Q1 = f (P1) 

 
Бурада Q1 — верилmиш  яmтяяйя тялябин щяъmи, P1 — верилmиш яmтяянин гийmяти. 
Фярз едяк ки, гийmят P2 сявиййясиня гядяр дяйишди вя бу да тяляб щяъmинин Q2-йя гядяр 

дяйишmясиня сябяб олду. 
Mялуmдур ки, еластиклик яmсалы гийmят дяйишmяляри нятиъясиндя тялябин mцтляг дяйишmясини 

дейил, нисби дяйишmясини ифадя едир. Она эюря дя биз ону ашаьыдакы йаза билярик: 
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Бу вязиййяти график 4.7-дя нязярдян кечиряк. 
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Гювси еластиклийин mцяййян едилmяси 
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Фярз едяк ки, эюстярилян тяляб функсийасына цзяриндя Е1 вя Е2 нюгтяляри киmи ихтийари 
эютцрцлян яйри уйьун эялир. Бурада Е1 нюгтяси Р2 вя Q2 тяляб щяъmи иля характеризя олунур. 
Айдындыр ки Е1 нюгтясиндян Е2 нюгтясиня кечяркян гийmят Р1 сявиййясиндян Р2 сявиййясиня 
гядяр енир, тялябин щяъmи ися Q1-дян Q2-йя гядяр артыр. 

Бурадан ися алыныр ки, еластиклик яmсалы ашыьыдакы киmи mцяййян олуна биляр: 
 

  l
Q

Q

Q

P

P

Q
i = = ⋅

∆ ∆ ∆

∆
 : 

P

P
  

Бу, верилmиш яmтяянин гийmятинин дяйишmяси иля щяmин яmтяяйя тялябин дяйишmясини 
характеризя едян гийmят цзря тялябин бирбаша еластиклик яmсалыдыр. 

Йухарыда эюстярилян дцстур цзря еластиклик щесабланаркян беля бир суал mейдана чыхыр: яэяр 
бир щалда ки, ∆Q вя ∆Р-нин  гийmятляри щяm графики, щяm дя аналитик олараг ейни mяналы 
шякилдя тапылырса, бу  кяmиййятлярин башланьыъ вя сон гийmятляри цзря mцяййян олунурса вя 
∆Q=Q1-Q2; ∆Р=Р1-Р2 киmи щесабланырса, онда Р вя Q-нун щансы гийmятлярини: базис (Р1 вя 
Q1) йохса йени (Р2 вя Q2) гийmятляри чяки ващиди киmи эютцрmяк олар? Айдындыр ки, Р вя Q-
нун mцхтялиф гийmятляринин тятбиг олунmасы mцхтялиф нятиъяляря эятириб чыхараъагдыр. Буна 
эюря дя еластиклик яmсалыны щесаблаmаг цчцн Р вя Q-нун гийmятляри орта нюгтяляр гайдасы 
цзря щесабланыр, даща доьрусу, верилmиш интервалда гийmят вя тялябин орта гийmятляриндян 
истифадя олунур: 

P
P P Q

=
+ +1 2 2

2 2
;   Q =  

Q1  

 
Онда (4.7)-ъи дцстур ашаьыдакы шякли олаъаг: 

l
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Эюстярилян дцстур цзря mцяййян едилян еластиклик яmсалы гювсвари еластиклик яmсалы адланыр. 

Верилmиш нюгтялярдян кечян истянилян тяляб функсийасы гювсцн юзц mцхтялиф форmаларда олса 
да, ейни гювс еластиклийи яmсалына mалик олаъагдыр. Башга сюзля десяк, щесаблаmа заmаны 
тяляб щяъmинин вя гийmятин йалныз кянар гийmятляри вя онлар арасында тяляб функсийасынын реал 
характери нязяря алыныр. 

Бу эюстяриъи аналитик олараг верилmиш тяляб функсийасы олmадыгда, тяляб щяъmинин вя 
гийmятин йалныз айры-айры гийmятляри олдугда щесабланыр. Она эюря дя гювс еластиклийини бязян 
дискрет еластиклийи дя адландырырлар. 

Яэяр тяляб функсийасы кясилmяз характер дашыйырса, онда гювс еластиклийи гювсцн узунлуьу 
сыфра йахынлашдыьына эюря гювс еластиклийинин сон щядди киmи баша дцшцлян нюгтялярля явяз 
олунур. Бу щалда 

 l
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Нязяря алmаг лазыmдыр ки, тяляб ганунун фяалиййяти она эятириб чыхарыр ки, щяmишя йа 

гийmятлярин дяйишmясинин, йа да тялябин дяйишmясинин щяъmи mянфидир. Она эюря дя тялябин 
гийmят цзря бирбаша еластиклик яmсалы щесабланан дцстур гаршысында mянфи (-) ишаряси гойула 
биляр ки, бунунла да mцсбят кяmиййят алынар. Лакин бу ъцр йанашmа еластиклик яmсалынын 
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цmуmи mцяййян едилmясиня уйьун эялmир. Она эюря дя адятян, еластиклик яmсалынын ядяди 
гийmяти гаршысында mянфи ишаряси инкар олунур вя mодул цзря mцяййян олунур. Тяляб гануну 
йериня йетирилmядийи щалда (Гиффен яmтяяси) гийmят цзря тяляб яmсалы mцсбят олур. 

Еластиклик яmаслынын кяmиййяти тяляб функсийасы асыллылыьындан нязяря чарпаъаг дяряъядя 
фяргляня биляр, беля ки, о, 0-дан ∞-а киmи дяйишя биляр. 

Йцксяк гийmятлярдя тяляб еластикидир, йяни тялябин дяйишmяси гийmят дяйишmясиня  нисбятян 
даща йцксяк сцрятля баш верир,ашаьы гийmятлярдя ися гейри еластикидир.  

Бу факта ясасян ашаьыдакы бир нечя нятиъяляри чыхарmаг олар: 
1.Еластиклик анлайышына чох ещтийатла йанашmаг лазыmдыр вя mцтляг эюстярmяк лазыmдыр ки, 

щансы гийmят сявиййясиндя щесаблаmалар апарылыр. 
2. Еластиклик яmсалынын кяmиййяти тяляб хятти цзря щярякятя эюря айдын фяргляндийиндян, 

еластиклик яmсалынын mцяййян едилmясинин йухарыда эюстярилян дцстуруну йалныз ъцзи гийmят 
дяйишmяляриндя тятбиг етmяк лазыmдыр.  

Инди ися еластиклик яmсалынын истещлакчынын давранышына ня ъцр тясир эюстярmясиня бахаг. 
Бурада бир нечя варианты гейд етmяк олар. 

1.Яэяр тяляб таm еластикдирся (е=(∞), онда гийmят ашаьы дцшдцкдя алыъылар тялябин щяъmини 
гейри mящдуд кяmиййятдя артырырлар, гийmят йуксялдикдя ися яmтяядян таmаmиля иmтина 
едирляр. 

2.Тяляб еластик олдугда (е>1) гийmятин ашаьы дцшmяси заmаны тялябин щяъmи гийmят 
дяйишmясиня  нисбятян даща йцксяк сцрятля артыр, гийmятин галхmасы заmаны ися гийmятя 
нисбятян даща ящяmиййятли юлчцлярдя ашаьы дцшцр. 

3.Ващид еластиклик заmаны (е=1) тялябин щяъmи, гийmятин дяйишmя сцряти киmи, лакин якс 
истигаmятдя дяйишир. 

4. Яэяр тяляб гейри-еластикдирся (е<1), гийmят галхаркян тялябин щяъmи гийmят артыmына 
нисбятян даща ашаьы сцрятля азалыр, гийmят дцшяркян ися гийmятин енmясиня нисбятян даща 
йаваш артыр. 

5. Тялябин таm гейри-еластиклийи заmаны истянилян гийmят дяйишmяляриндя тялябин щяъmи гяти 
дяйишmир. 
 

4.6.4.6.4.6.4.6. Òÿëÿáèí ãèéìÿò åëàñòèêëèéè àìèëëÿðèÒÿëÿáèí ãèéìÿò åëàñòèêëèéè àìèëëÿðèÒÿëÿáèí ãèéìÿò åëàñòèêëèéè àìèëëÿðèÒÿëÿáèí ãèéìÿò åëàñòèêëèéè àìèëëÿðè....    

 

Тялябин  гийmят еластиклийини mцяййян едян аmилляр ашаьыдакылардыр: 
 1. Явязедиъи яmтяяляр ня гядяр чох оларса, тяляб бир о гядяр еластик олар. Бурадан эюрmяк 

олар ки, ня гядяр чох агрегатлашдырылmыш яmтяяни нязярдян кечирсяк, бир о гядяр еластиклик 
нисбятян ашаьы олар. Беля ки, автоmобил цчцн йанаъаьа цmуmиййятля тяляб аз еластик ола биляр, 
лакин айры-айры бензин нювляриня тяляб еластикдир. Йейинти mящсулларынын айры-айры нювляриня 
тяляб еластикдир, кянд тясяррцфаты mящсулларына ися бцтювлцкдя аз еластикдир. Явязедиъиси 
олmайан яmтяяляря (дуза) тяляб яслиндя (ъцзи гийmят дяйишmяляриндя) гейри-еластикдир. 

2. Истещлакчы бцдъясиндя mцяййян яmтяяйя mясряфлярин пайы ня гядяр йцксяк оларса, 
еластиклик дя бир о гядяр йцксяк олар. Лакин бу аргуmент щяmишя mцтляг олараг дцзэцн 
сайылmыр. Ялбяття, яэяр яmтяя истещлакчынын цmуmи mясряфляриндя ящяmиййятли пайа 
mаликдирся, онда онун гийmятинин чох да бюйцк  олmайан дяйишmяси щяmин истещлакчынын реал 
эялиринин нисбятян даща чох дяйишmясиня сябяб олаъагдыр. Лакин бу, йалныз mцтляг щяъmляря 
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аиддир. Яэяр истещлакда нисби дяйишmя щаггында данышсаг (еластиклик щаггында данышанда биз 
mящз еля буну нязярдя тутуруг), беля фикирляшmяйя ясас йохдур ки, яmтяяйя тялябин нисби 
артmасы онун гийmятинин ашаьы салынmасы сябябиндяндир. Она эюря ки, бу яmтяяйя чякилян 
хяръляр истещлакчы бцдъясинин хейли щиссясини тяшкил едир. Екстреmал вязиййятдя, яэяр щяmин 
яmтяяйя хяръляр бцдъянин 100%-ни тяшкил едярся, онда тялябин цmуmи гийmят еластиклийи 
бюйцк ола билmяз вя тяхmинян 1-я бярабяр олаъагдыр. 

3. Mцяййян истещлакчы нюгтейи-нязяриндян онун цчцн зярури сайылан яmтяяляря тяляб 
еластиклийи диэярляриндян ашаьыдыр. Одур ки, бурада щяр кяс цчцн юзцняmяхсус mейарлар 
mювъуддур: сигаретин гийmяти галдырыларкян бир груп адаmлар сигарети чякmякдян иmтина 
едирляр, диэяр груп адаmлар ися йох. 

4.Еластиклик вахт аmилиндян асылыдыр. Гийmятдян асылы тяляб еластиклийи узун дюврдя гыса 
дювря нисбятян олдугъа йцксякдир. Бу онунла шяртлянир ки, mцяййян вахт ярзиндя явязедиъи 
яmтяялярин истещсалы тапыла вя mяниmсялиня биляр. Бу ися, щяmин яmтяяйя гийmят галдырыларкян 
она олан тялябин ашаьы дцшmясиня эятириб чыхараъагдыр. Ейни заmанда щяmин яmтяя 
истещлакынын хятярсиз олараг ихтисар едилmяси цчцн иmканлар да ахтарылmалыдыр. Mясялян, 
автоmобил цчцн даща гянаятъил mцщяррикин ихтира олунmасы бензиня олан тялябатын ашаьы 
дцшmясиня эятириб чыхарыр вя с. 

5. Еластиклик яmтяянин истифадя олунmасы иmканларынын mцхтялифлийиндян асылыдыр. Беля ки, бу 
mцхтялифлик чох олдугъа, тяляб бир о гядяр еластик олаъагдыр. 

6. Яmтяяйя олан тялябин еластиклийи истещлакчы цчцн щяmин яmтяянин ялдя олунmасынын тезлик 
дяряъясиндян асылыдыр. Яэяр онун истещлакы щяmин истещлакчы нюгтейи-нязяриндян тяхиря 
салынmаздырса, онда бу яmтяяйя тяляб еластиклийи истещлакы даща эеъ mцддятя кечириля билян 
яmтяяляря нисбятян ашаьы олаъагдыр. 

Буна типик mисал киmи байраm эцнляриндя эцллярин гийmятляринин галхmасыны эюстяря билярик. 
Беля ки, бу заmан онлара олан тяляб ашаьы дцшmяйяъякдир. 

Гийmят сийасятинин форmалашmасы цчцн еластиклик яmсалындан истифадя едяркян mцтляг онун 
щесаблашmасы вахтыны вя йерини билmяк лазыmдыр. 

Гийmятя эюря тялябин еластиклик яmсалынын кяmиййятини билmякля гийmят дяйишmяляри заmаны 
истещлакчынын цmуmи хяръляринин вя истещлакчынын цmуmи эялирляринин динаmикасыны mцяййян 
етmяк лазыmдыр. Mясялян, яэяр mцяййян яmтяяйя тяляб еластикдирся, гийmят артырыларкян 
истещсалчынын эялири вя истещлакчынын хяръляри неъя дяйишяъякдир. Mцщакиmянин эедиши бу щалда 
ашаьыдакы киmи ола биляр: тяляб еластиклийи эюстярир ки, гийmят дяйишmяляри заmаны тяляб 
щяъmинин кяmиййяти гийmятя нисбятян даща йцксяк сцрятля дяйишир, даща доьрусу, гийmят 
галхаркян тялябин щяъmи онун артыmына нисябятян даща сцрятля ашаьы дцшцр. Беляликля дя, 
истещсалчынын цmуmи эялири  вя  истещлакчынын  цmуmи  хяръляри  ихтисар  олунаъагдыр. 

Башга сюзля десяк, гийmятя эюря тялябин еластиклийи яmсалы ващиддян бюйцкдцрся (li>1), 
онда гийmят артыmы заmаны (∆Р>0), истещсалчы эялиринин азалmасы (∆TR<0) вя истещлакчы 
хяръяляринин ихтисар олунmасы (∆TC<0) баш веряъякдир. 
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ÌÞÂÌÞÂÌÞÂÌÞÂÇÇÇÇÓ 5Ó 5Ó 5Ó 5. ÃÈÉÌßÒ ÑÈÉÀÑßÒÈ. ÃÈÉÌßÒ ÑÈÉÀÑßÒÈ. ÃÈÉÌßÒ ÑÈÉÀÑßÒÈ. ÃÈÉÌßÒ ÑÈÉÀÑßÒÈ. Q. Q. Q. QİYMYMYMYMƏTTTTƏMMMMƏLLLLƏGGGGƏLMLMLMLMƏNNNNİN N N N             STRATEGSTRATEGSTRATEGSTRATEGİYASYASYASYASIIII    VVVVƏ    
TAKTTAKTTAKTTAKTİKASKASKASKASIIII    

PLAN: 
5.1. Ãèéìÿò ñèéàñÿòèíèí ìÿãñÿäëÿðè âÿ èñòèãàìÿòëÿðè, òàêòèêè âÿ ñòðàòåæè úÿùÿòëÿðè. 
5.2. Ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñûíûí èãòèñàäè ìÿçìóíó, íþâëÿðè âÿ òÿòáèãè øÿðòëÿðè 
5.3. Ãèéìÿò òàêòèêàñû éàõóä ãèéìÿòëÿðÿ äöçÿëèøëÿðèí åäèëìÿñè âàðèàíòëàðû 

 
    
5555.1. Ãèéìÿò ñèéàñÿòèíèí ìÿãñÿäëÿðè âÿ èñòèãà.1. Ãèéìÿò ñèéàñÿòèíèí ìÿãñÿäëÿðè âÿ èñòèãà.1. Ãèéìÿò ñèéàñÿòèíèí ìÿãñÿäëÿðè âÿ èñòèãà.1. Ãèéìÿò ñèéàñÿòèíèí ìÿãñÿäëÿðè âÿ èñòèãàìÿòëÿðèìÿòëÿðèìÿòëÿðèìÿòëÿðè, taktiki v, taktiki v, taktiki v, taktiki və strateji cəhətləri....    
    
Ãèéìÿò ñèéàñÿòè äåäèêäÿ ÿìòÿÿ âÿ õèäìÿòëÿðÿ ãèéìÿòãîéìà ñôåðàñûíäà ìöÿññèñÿëÿðèí 

ðÿùáÿð òóòäóãëàðû öìóìè ïðèíñèïëÿð áàøà äöøöëöð. Î, ìöÿññèñÿíèí öìóìè ñòðàòåýèéàñûíûí 
ìöùöì åëåìåíòè êèìè þçöíäÿ ùÿì ñòðàòåæè, ùÿì äÿ òàêòèêè úÿùÿòëÿðè áèðëÿøäèðèð.  

Ìöÿññèñÿíèí ùàíñû áàçàð ìþâãåéèíäÿ îëìàñûíäàí àñûëû îëìàéàðàã î ìöâàôèã ãÿðàð 
âàðèàíòëàðûíû íÿòèúÿëÿðèíè úèääè òÿùëèë åòìÿäÿí ãèéìÿòëÿðè ìöÿééÿí åòìÿéè ìÿãáóë ñàéìàç. 
Áóíäàí ÿëàâÿ ìöâÿôôÿãèééÿòëè ìöÿññèñÿëÿðèí ôÿàëèééÿò0èíèí òÿùëèëè ýþñòÿðèð êè, îíëàð áèð 
ãàéäà îëàðàã äÿãèã ãèéìÿò ñèéàñÿòèíÿ âÿ ìöÿééÿí ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñûíà ìàëèêäèðëÿð. 

Äàùà ýåíèø øÿêèëäÿ ìöÿññèñÿíèí ãèéìÿò ñèéàñÿòè îíóí ðÿùáÿðëèéèíèí èñòåùñàë åäèëÿí 
ÿìòÿÿëÿðÿ ãèéìÿòëÿðèí ãîéóëìàñû, ñàõëàíûëìàñû âÿ äÿéèøäèðèëìÿñè öçðÿ ôÿàëèééÿòè êèìè 
ìöÿééÿí åäèëÿ áèëÿð. Øöáÿùñèç êè, áåëÿ ôÿàëèééÿò ìöÿññèñÿíèí ìÿãñÿä âÿ âÿçèôÿëÿðèíÿ íàèë 
îëóíìàñû èëÿ áèëàâàñèòÿ ÿëàãÿäàðäûð. Áó áàõûìäàí öìóìè øÿêèëäÿ ãèéìÿòëÿð âàñèòÿñèëÿ 
ìöÿññèñÿíèí íàèë îëìàã èñòÿäèéè ìÿãñÿäëÿð þéðÿíèëìÿëèäèð. 
 Dövlətin qiymət siyasəti qiymətlərin tənzimlənməsində birbaşa və dolayı metodların 
uyğunlaşdırılması yolu ilə həyata keçirilir. 
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5.15.15.15.1. Ãèéìÿò ñèéàñÿòèíèí òàêòèêè âÿ ñòðàòåæè úÿùÿòëÿðè.. Ãèéìÿò ñèéàñÿòèíèí òàêòèêè âÿ ñòðàòåæè úÿùÿòëÿðè.. Ãèéìÿò ñèéàñÿòèíèí òàêòèêè âÿ ñòðàòåæè úÿùÿòëÿðè.. Ãèéìÿò ñèéàñÿòèíèí òàêòèêè âÿ ñòðàòåæè úÿùÿòëÿðè.    

 

Ãèéìÿò ñèéàñÿòèíèí ñòðàòåæè úÿùÿòè ãèéìÿòëÿðèí ãîéóëìàñû âÿ äÿéèøäèðèëìÿñè öçðÿ 
ðàçûëàøäûðûëìûø òÿäáèðëÿðè ÿùàòÿ åäèð. Áó òÿäáèðëÿð ìöÿññèñÿíèí áöòöí èñòåùñàë øÿáÿêÿñèíèí 
ôÿàëèééÿòèíèí òÿíçèìëÿíìÿñèíÿ, èñòåùñàë åäèëÿí ÿìòÿÿ âÿ õèäìÿòëÿðèí ðÿãàáÿò 
ãàáèëèééÿòëèëèéèíèí òÿìèí åäèëìÿñèíÿ éþíÿëäèëèð. 

Ãèéìÿò ñèéàñÿòèíèí òàêòèêè úÿùÿòè èñÿ ãûñàìöääÿòëè âÿ áèðäÿôÿëèê õàðàêòåðëè òÿäáèðëÿðè 
þçöíäÿ áèðëÿøäèðèð. Îíëàð èäàðÿ ùåéÿòèíèí ñÿùâëÿðè, ðÿãèáëÿðèí äàâðàíûøûíäà éàõóä áàçàðäà 
ãèéìÿòëÿðèí ýþçëÿíèëìÿéÿí äÿéèøèêëèéè íÿòèúÿñèíäÿ èñòåùñàë áþëìÿëÿðèíèí ôÿàëèééÿòèíäÿ 
éàðàíàí óéüóíñóçëóãëàðûí àðàäàí ãàëäûðûëìàñûíà éþíÿëäèëèð. 

Ìöÿññèñÿ òÿðÿôèíäÿí äöçýöí ãèéìÿò ñèéàñÿòèíèí ùÿéàò êå÷èðèëìÿñè ö÷ñÿâèééÿëè èãòèñàäè 
òÿùëèë ÿñàñûíäà, éÿíè áöòþâëöêäÿ èãòèñàäèééàò ñÿâèééÿñèíäÿ, ñàùÿ ñÿâèééÿñèíäÿ âÿ ìöÿññèñÿ 
ñÿâèééÿñèíäÿ òÿùëèë ÿñàñûíäà ìöìêöíäöð. 

Ãèéìÿò ñèéàñÿòè ìàêðîñÿâèééÿäÿ èêè èñòèãàìÿòäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèð: 
— äàõèëè ãèéìÿò ñèéàñÿòè; 
— õàðèúè ãèéìÿò ñèéàñÿòè; 
Äàõèëè ãèéìÿò ñèéàñÿòè ÿùàëèíèí ÿñàññûç (ñöíè) ãèéìÿò âÿ òàðèô àðòûìëàðûíäàí 

ìöäàôèÿñèíÿ, õàðèúè ãèéìÿò ñèéàñÿò èñÿ ãàðøûëûãëû èãòèñàäè ÿëàãÿëÿðäÿí ìàêñèìóì 

Dövlətin qiymət siyasəti 

Dövlətin qiməti vasitəsiz (birbaşa) tənzimləməsi Dövlətin qiyməti vasitəli (dolayı) tənzimləməsi 

Ümumi qiymətlərin dondurulması 

Qeydə alınmış qiymətlərin və tariflərin tətbiq 

edilməsi 

Dövlət tədarükü 

Vergi və vergi dərəcələrinin təyin edilməsi 

Müəyyən vaxt ərzində qiymət artımına 

müəyyən həddin tətbiq edilməsi 

Pul dövriyyəsinin və kreditin tənzimlənməsi 

Rentabelлик normasının təyin edilməsi Dövlətin investisiyası 

Təchizat və ticarət üçün əlavə həddi edilmək Valyuta мязяннясинин tənzimlənməsi 

Məsləhət görülən qiyməti təyin etmək İdxal və ixrac rüsumlarının və gömrük 

kvotasının təyin edilməsi 

Paritet qiymətləri təyin etmək Amortizasiya normalarını təyin etmək 

Dövlət xərclərinin tənzimlənməsi 
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ôàéäàëàíìàüà õèäìÿò åäèð. Áó ìÿñÿëÿëÿðèí ðåàëëàøäûðûëìàñû ìåõàíèçìèíÿ ìþâçóäà àéäûíëûã 
ýÿòèðèëìÿëèäèð. 

Ýþñòÿðèëÿíëÿðè öìóìèëÿøäèðÿðÿê ìöÿññèñÿíèí ãèéìÿò ñèéàñÿòèíèí èøëÿíèëìÿñè 
ïðîñåäóðàñûíû àøàüûäàêû êèìè èôàäÿ åòìÿê îëàð: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

Ìöÿññèñÿ ñÿâèééÿñèíäÿ ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíäÿ ìàðêåòîëîãëàð âÿ ìàëèééÿ÷èëÿð 
àðàñûíäà ìöÿééÿí ìöáàùèñÿëÿð ìþâúóääóð. Òÿúðöáÿ ýþñòÿðèð êè, ìàðêåòîëîãëàð ÿìòÿÿíè 
îíóí óéüóí îëäóüóíäàí éöêñÿê ãèéìÿòÿ àëìàìàüû àðçó åäÿí àëûúûëàðûí ìàðàãëàðûíû ìöäàôèÿ 
åäèðëÿð. Îíëàðûí áàøëûúà àðãóìåíòè îíäàí èáàðÿòäèð êè, áåëÿ òÿëÿáëÿðÿ äèããÿò ýþñòÿðÿí 
ìöÿññèñÿ þç êîììåðñèéà ìÿãñÿäëÿðèíÿ íàèë îëà áèëÿð. 

Ìàëèééÿ÷èëÿð ÿêñèíÿ, ìöÿññèñÿíèí þç ìÿùñóëóíó õÿðúëÿðè þäÿéÿí âÿ ìÿíôÿÿò ýÿòèðÿí 
ãèéìÿòëÿðëÿ ñàòìàñû èäåéàñûíû äÿñòÿêëÿéèðëÿð. 

Äÿãèã äåñÿê, ðÿùáÿðëèéíèí ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿéÿ èêè àëòåðíàòèâ éàíàøìà (õÿðú âÿ 
ôàéäàëûëûã) àðàñûíäà äÿãèã ñå÷êè àïàðìàäûüû ìöÿññèñÿëÿðäÿ àäÿòÿí ìàðêåòîëîãëàð âÿ 
ìàëèééÿ÷èëÿð àðàñûíäà ãèéìÿò ñèéàñÿòè ùàããûíäà ìÿñÿëÿëÿð öçðÿ ìöáàùèñÿëÿð éàðàíûð. 

    

IIII    Õÿðú éàíàøìàñûÕÿðú éàíàøìàñûÕÿðú éàíàøìàñûÕÿðú éàíàøìàñû 

Ìÿùñóë

  

 

  

Òåõíî-

ëîýèéà 

 Õÿðúëÿð  Ãèéìÿò  Ôàéäà-

ëûëûã 

 Àëûúûëàð 

 

IIIIIIII    Ôàéäàëûëûã éàíàøìàñûÔàéäàëûëûã éàíàøìàñûÔàéäàëûëûã éàíàøìàñûÔàéäàëûëûã éàíàøìàñû 

Àëûúûëàð

  

 

  

Ôàéäà-

ëûëûã 

 Ãèéìÿò  Õÿðúëÿð   Òåõíîëîg

èéà 

 Ìÿùñóë 

 

Àëûúûëàð  Ðÿãèáëÿð Äþâëÿò    Õÿðúëÿð 

Ñòðàòåæè ìÿãñÿäëÿð 

Âÿçèôÿëÿð 

Òàêòèêà 

Ãèéìÿò ñèéàñÿòè 

Ãèéìÿò  



35 

 

Qiymət siyasəti mütləq maksimal gəlir imkanlarını təmin etməlidir. Buna həm müvafiq 
satış həcmindən malın vahid tarif qiymətinin artırılması yolu ilə, həm də əvvəlki qiymət 
səviyyəsini saxlamaqla satışa çıxarılan məhsul həcmini yüksəltməklə mümkündür. Ona görə 
də qiymət qoyma siyasətinin formalaşdırılmasında müvafiq qaydada aşağıdakıları həll etmək 
lazımdır: 

-aşağı qiymət səviyyəsində yüksək gəlir əldə etmək üçün məhsulun satış həcmini 
artırmaq və ya məhsulu daha yüksək qiymətə satmaqla böyük gəlir əldə etmək üçün bir az 
məhsulun istehsal həcmini azaltmaq lazımdır. 

Göründüyü kimi, qiymətin yaranmasında iki müxtəlif yanaşma mövcuddur. 
Birinci yanaşma ondan ibarətdir ki, bazarda verilmiş  məhsulun istehsalı üçün 

müəssisənin çəkdiyi faktiki xərclər və həmin məhsulun sonrakı satışını əsas götürürlər. 
Həmin xərclər mühasibat sənədləri ilə təsdiq olunur. Ancaq bu yol ilə xərcləri 
müəyyənləşdirən, bütün istehsal sahələrində istehsal-satış üçün faktiki istehsal xərclərinə 
qiymət səviyyəsini müəyyənləşdirmək mümkündür.Verilmiş metodun köməyi ilə satış 
həcmini və qiymətin yaranmasını təyin etmək olar. Bu verilmiş metodun kömyi ilə satışın 
həcmini və ümumi gəliri müəyyənləşdirmək mümkün olsa da qiymətin yaranması mümkün 
deyildir. Elə də ola bilə ki, nəticə etibarı ilə məhsula (mala) təyin edilmiş qiymətlə məhsul 
heç kim tərəfindən alınmayacaqdır ( nümunə üçün, zəif bazarlara yüksək qiymət təyin 
etməklə məhsul buraxmamaq, güclü bazarlar üçün aşağı həddə məhsul satışını təmin etmək. 
Bu cür bazarlarda yüksək tələbat sorğusuna müvafiq məhsulların satışı üçün təyin edilmiş 
qiymətlərin qaldırılması ümumi əldə olunan gəlirin artmasıdır. Nəticə etibarı ilə qeyd etmək 
lazımdır ki, xərcləmə metodu ilə qiymətin müəyyənləşdirilməsi üçün ilk yanaşma bazar 
vəziyyətinin öyrənilməsinə əsaslanmır. Bu istehsalçı firmanın daxili imkanlarından və onun 
istifadə etdiyi satış kanalından irəli gəlir. 

    

    

 5555....2222. Ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñûíûí èãòèñàäè ìÿ. Ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñûíûí èãòèñàäè ìÿ. Ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñûíûí èãòèñàäè ìÿ. Ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñûíûí èãòèñàäè ìÿççççìóíóìóíóìóíóìóíó, , , , növləri və    ttttətbiqi şərtləri.    

      

Èëêèí ãèéìÿòëÿðè ìöÿééÿí åòäèêäÿí ñîíðà èñòåùñàë÷ûëàðû áèð íå÷ÿ àðäûúûë ñóàë äöøöíäöðöð: 
ãèéìÿòëÿð éöêñÿëÿúÿê éîõñà àøàüû äöøÿúÿê? Áó, ïðîñåñ àõûíëû âÿ éàõóä ìÿðùÿëÿëè îëàúàã? 
Ãèéìÿòè äÿéèøèêëèêëÿðè îíëàðûí ìàðàãëàðûíà íÿ äÿðÿúÿäÿ óéüóí îëàúàã? Áó ñóàëëàðà äöçýöí 
úàâàá âåðìÿê ö÷öí ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñûíûí èøëÿíèëìÿñè çÿðóðèäèð. 

Ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñû áàçàð øÿðàèòèíäÿ ÿìòÿÿíèí èëêèí ãèéìÿòèíèí ìöÿñèñÿíèí 
ìÿãñÿäëÿðèíÿ äàùà óéüóí øÿêèëäÿ äÿéèøìÿñèíèí ìöìêöí äèíàìèêàñûíûí ñå÷èëìÿñèäèð. Ãûñà 
øÿêèëäÿ ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñûíû àøàüûäàêû êèìè ýþñòÿðìÿê îëàð: 

Ìöÿññèñÿíèí ìÿãñÿäè + èëêèí ãèéìÿòèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè ìåòîäó + èëêèí ãèéìÿòèí 
ùÿðÿêÿòè (äÿéèøìÿñè) = ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñû. 

 Ñòðàòåýèéàíûí èøëÿíìÿñèíèí èëêèí ìÿðùÿëÿñè ìÿãñÿäÿóéüóí ôîðìàëàøäûðûëìàñûíäàí 
èáàðÿòäèð.  

Ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñûíûí áèð íå÷ÿ íþâö òÿòáèã îëóíóð: 
à) “ãàéìàãéûüìà” ñòðàòåýèéàñû; 
á) áàçàðà úèääè äàõèëîëìà ñòðàòåýèéàñû; 
â) ñöðöøêÿí àçàëàí ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñû; 
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ã) öñòöí ãèéìÿò ñòðàòåýèéàñû âÿ ñ. 
Йцксяк гийmят стратеэийасы. Бу стратеэийа бир гайда олараг базара илк дяфя 

чыхарылан, патентля mцдафия едилян вя “нцфузлу” гийmят тятбиг едиля билян кейфиййятя, 
статуса вя надирлийя фикир верян дювлятли алыъы цчцн нязярдя тутулmуш яmтяяляря тя’йин 
едилир. 

Йцксяк гийmят стратеэийасынын mягсяди йени яmтяянин йцксяк ящяmиййят кясб етдийи 
бир груп алыъылардан “гайmаьын йыьылmасы” йолу иля артыг mянфяят ялдя етmякдир. Бу 
стратеэийа йалныз щяmин яmтяяйя тялябаты олан вя базар гийmятиндян артыг пул юдяmяйя 
гадир олан алыъылара mалик олдуьуна яmин олдугда фирmа тяряфиндян тятбиг едилир. Вахт 
кечдикъя базарын бу сектору артыг тяляби азалтдыгда, онда фирmа гийmяти ашаьы салыр ки, 
базарын диэяр секторларыны да ящатя етсин. Бу вахт фирmа йцксяк нцфузлу гийmятдян дахил 
олmа гийmятиня кечир. Базарда йени яmтяянин кцтляви сатышынын узун mцддятли перспективи 
цчцн лазыmи эцъя mалик олmайан бя’зи фирmалар йцксяк гийmят стратеэийасыны яmтяянин 
тядгиги вя ишляниб щазырланmасы иля ялагядар хярълярин юдянилmясиня вя йени ишляр эюрmяк 
цчцн вясаит ялдя етmяйя эюря истифадя едирляр. Беля фирmалар юз яmтяяляри цчцн “базарда 
биринъи” фикрини йарадыр вя mцяййян вахтдан сонра юз алыъыларыны йцксяк истещсал вя сатыш 
эцъцня mалик фирmалара верирляр. Йцксяк гийmят стратеэийасыны щяm дя яmтяяляриня 
эяляъякдя инаmсызлыг щисс едян фирmалар да тятбиг едир. Йцксяк гийmят стратеэийасы щяm 
дя юз яmтяясини, онун гийmятини вя тядриъян гябул едиля билян гийmят сявиййясиня 
йахынлашmасыны сынагдан чыхарmаг mягсяди эцдян фирmалар тяряфиндян истифадя едилир. 

Яэяр йцксяк гийmят сатыш, mянфяят щяъmиня эюря гябул едиля билmяйян ашаьы нятиъяляр 
верирся, онда фирmа гийmяти она лазыmи нятиъяляр ялдя етmясини иmкан йарадана гядяр 
ашаьы салыр. Йцксяк гийmятляр дюврцндя фирmа базарын диэяр сегmентлярини юйрянmяк 
цчцн иmкан ялдя едир вя кейфиййятъя mящсулу даща да тякmил етmяйя эюря вясаитя mалик 
олур. 

Йцксяк гийmят стратеэийасы ашаьыдакы щалларда mцсбят нятиъя верир: 
а) йцксяк гийmят mящсулун йцксяк кейфиййятини дя тя’mин едирся; 
б) рягабят mящдуддурса; 
в) гийmятя аз щяссас олан чохсайлы алыъылар тярфиндян ъари тялябин йцксяк сявиййяси 

mцшащидя едилирся; 
г) чох сайлы mя’луmатын нисбятян ашаьы гийmятля сатышындан ялдя едилян эялир илкин 

йцксяк гийmятля mцгайисядя ящяmиййятсиздирся; 
ь) яmтяянин чох да олmайан партийаларла бурахылышы заmаны ващид mящсула олан 

истещсал вя сатыш хяръляри сявиййясинин таm истещсал эцъц иля ишлядийи заmанкы хярълярдян чох 
да йцксяк олmадыгда; 

д) Йцксяк вя норmал гийmятляр арасындакы фярг йцксяк олmадыгда. Бу заmан 
рягиблярин базара дахил олmасы цчцн шяраит йарадылmыр. 

Орта гийmятляр стратеэийасы.  Бу стратеэийа бир чох фирmалар цчцн типик сайылыр. Бир 
гайда олараг базарда юз фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин сахланmасына, сабитлийиня 
чалышан вя mянфяяти ялдя етmяйи узун mцддятли сийасят киmи  эютцрян фирmалара хас бир 
стратеэийадыр. Яксяр фирmалар бу стратеэийаны “гийmят mцщарибясиня” шяраит 
йаратmадыьына эюря ян ялверишли вя ядалятли сайырлар. Бундан башга, бу стратеэийа йени 
рягибин йаранmасына, алыъыларын щесабына айры-айры фирmаларын дювлятлянmясиня иmкан 
верmир вя ейни заmанда гойулан капитала эюря ядалятли mянфяят ялдя етmяйя шяраит 
йарадыр. 
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Ашаьы гийmятляр стратеэийасы. Бу стратеэийа фирmалар тяряфиндян хариъи базара дахил 
олmаг, дахили базарда юз яmтяя пайларыны артырmаг, кцтляви базара чыхmаг вя цmуmи 
сатыш щяъmини артырmаг; истещсалы таm эцъц иля ишлятmяк вя щал-щазыркы mярщялядя ифласа 
уьратmаmаг mягсяди иля истифадя едилир. Ашаьы гийmят стратеэийасы щяm дя “иmкан 
верmяmяк гийmяти” вя йахуд “сыхышдырыб чыхарmа гийmяти” киmи дя mя’луmдур. 

Ашаьы гийmят сийасятинин апарылmасы о вахт mягсядя уйьундур ки, яmтяя ващидиня 
олан хяръ онун сатыш щяъmинин артmасы заmаны тез азалmаьа башласын. Ашаьы гийmят 
сийасяти гийmятя щяссас олан базарда сяmярялидир. Ашаьы гийmят рягибляри охшар яmтяя 
истещсал етmяк щявясиндян салыр, беля ки, онлар ашаьы mянфяят верир. Ашаьы гийmят сийасяти 
яксяр щаларда “тез” дейил, узун mцддятли mянфяят ялдя етmяк mягсядини эцдцр. Бу вахт 
йени mящсулун тядгигиня вя ишляниб щазырланmасына сярф едилян хяръляр “гайmаьын 
йыьылmасы” сийасятиня нисбятян даща узун mцддятдян сонра юдянилир. 

Mягсядли гийmятляр стратеэийасы. Щяmин стратеэийада mягсядин кяmиййяти киmи 
mянфяятин mцяййян кцтляси ашаьыдакы киmи чыхыш едир: щяр щансы бир конкрет ил ярзиндя 
йцксяк mянфяят кцтляси; бир нечя ил mцддятиня гане едиъи mянфяят кцтляси (mясялян, щяр иля 
800 mин mанат олmагла 5 ил mцддятиндя); капитал гойулушунун дяйяри иля mянфяятин 
узлашmасы (mясялян, гойулан капитала эюря 15—20% mянфяят). Бу стратеэийанын 
реаллашmасы заmаны сатыш щяъmи вя гийmят дяйишя биляр, лакин mянфяят кцтляси даиmа 
галmалыдыр. 

Сабит гийmятляр стратеэийасы. Фирmа узун mцддят ярзиндя яmтяя вя хидmятляря 
(mясялян, конфет, журнал вя саиря) дяйишmяз гийmятляр тя’йин етmяйя вя сахлаmаьа чалышыр. 
Фирmа истещсал хяръляринин артыmы заmаны чох вахт гийmят дяйишmясинин явязиня яmтяянин 
тяркибини, онун юлчцлярини дяйишир. Бу вахт нязярдя тутулур ки, истещлакчы гийmят артыmына 
нисбятян беля дяйишmянин олmасына цстцнлцк верир. 

Фирmа гийmяти истещсал хяръи вя тяляб дяйишян киmи дяйишя (артыб, азалда) биляр. 
Фирmа буна охшар шяраитдя яmтяя вя хидmяти алmаг истяйян бцтцн истещлакчылар цчцн 

яmтяяйя ващид гийmят тя’йин едя биляр. 
Mцяййян базар вязиййятляриндя фирmа mцхтялиф гийmятдян эцзяштляр етmяйя цстцнлцк 

верир. Беля ки, чохсайлы яmтяя алан алыъылар цчцн фирmа гийmятдян эцзяшти mцяййян едя 
биляр. Беля эцзяштлярин mягсяди — mцmкцн олан mаксиmуm сатыш щяъmини сахлаmагдан 
ибарятдир. Сатыъынын ликвидлийинин йахшылашдырылmасы, кредитлярин юдянилmяси, боръларла вя 
диэяр сябяблярля ялагядар хярълярин азалдылmасы mягсяди иля фирmалар няьд щесаблашmайа 
эюря эцзяштляр тя’йин едирляр (тя’йин едилmиш mцддятдян яввял, оператив щесаблары юдяйян 
алыъылар цчцн гийmяти азалдырлар). Гийmятдян эцзяшт алыъы тяряфиндян яmтяянин кющня 
нцmуняси верилярся, тя’йин едиля биляр (щяm фирmанын, щяm дя рягиб фирmанын яmтяясинин 
нцmуняси). Бу стратеэийа заmаны гийmят ашаьы, mянфяят ися йухары ола биляр. Верилян 
эцзяшт щеч дя цmуmи гийmят азалmасы дейилдир. Щяр бир эери верилян mя’mулат галыг 
дяйряиня mаликдир (mцяййян щиссяляри йенидян истифадя етmяк олар), рягибин эери 
гайтарылmыш mящсулуну ися mетал гырынтысына чевиряряк mцяййян mябляьи ялдя етmяк олар. 
Фирmа юз яmтяясиня гийmяти тя’йин едян заmан онун чатдырылmасы цзря хяръляри гисmян вя 
йахуд таmаmиля юз цзяриня эютцря биляр. 

Гийmят стратеэийасы тез дяйишя билян гийmят гойmанын тятбиги ясасында реаллашдырылыр 
ки, бу да mаркетологлара истещлакчыларын гийmят данышmа габилиййятиндян вя йахуд 
алыъылыг эцъцндян асылы олараг гийmятляри дяйишmяйя иmкан верир. Гийmят даныша билян 
алыъылар буну едя билmяйянляря нисбятян даща ашаьы гийmят юдяmяли олурлар. Зярэярлик, 
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антик mя’mулат дцканлары вя сянайе фирmалары чох вахт чевик гийmятлярдян истифадя 
едирляр. 

Йухарыда гейд едилдийи киmи, гийmят стратеэийалары чох вахт диэяр mаркетинг 
стратеэийалары иля ялагяляндириляряк истифадя едилир. 

Яmтяянин щяйат тсиклинин фазасындан асылы олараг бир нечя гарышыг mаркетинг 
стратеэийасыны нязярдян кечиряк. 

Йени яmтяянин базара дахилолmа фазасында фирmа 4 дяйишян аmили нязяря алыр: 
гийmят, яmтяянин базара дахил едилmяси, яmтяянин бюлцшдцрцлmяси, яmтяянин кейфиййяти. 
Яэяр бу аmиллярдян фирmа йалныз икисини — яmтяянин базара дахил едилmясини вя гийmяти 
(щансы ки, mцхтялиф сявиййялярдя тя’йин едиля биляр) нязяря аларса, онда о бир нечя mцхтялиф 
mаркетинг стратеэийасындан истифадя едя биляр. Онлардан ясас дюрдц ашаьыдакы ъядвялдя 
эюстярилmишдир. 
 

Йени яmтяянин базара дахил олmасы иля ялагядар, гийmят-яmтяянин базара дахил олараг 
щярякяти нисбятиндя типик гарышыг mаркетинг стратеэийалары. 

ГИЙMЯТ Яmтяянин базара дахил олmасы цзря ъящдляр 
(хяръляр) 

 Йцксяк Ашаьы 
ЙЦКСЯК 1. Конкрет нятиъяляр ялдя едилmяйя 

дягиг йюнялдилян стратеэийа. 
2. Базарын сечиmли юйрянилmяси 

стратеэийасы. 
АШАЬЫ 3. Базарын юйрянилmясинин типик 

стратеэийасы. 
4. Яmтяянин базарда инкишафыны аз 

дяряъядя нязяря алан стратеэийа 
 

Биринъи стратеэийаны тятбиг едян фирmа яmтяя ващидиня эюря йцксяк mянфяят 
эютцрmяйя чалышыр ки, бу да яmтяя сатышындан ян чох mянфяят кцтляси ялдя етmяйи тя’mин 
едир. 

Бу, шцбщясиз ки, “гайmагйыьmа” стратеэийасыдыр вя о йалныз ашаьыдакы шяртляр 
оларса, реаллаша биляр: 

1. Базарда йени яmтяя щаггында инфорmасийа йохдур, буна бахmайараг алыъылар 
ону йцксяк гийmятя алmаьа разыдырлар; 

2. Щяmин анда базара охшар, йенилик ъящятиля фярглянян яmтяя чыхара биляъяк рягиби 
йохдур; 

Икинъи стратеэийа йени яmтяяйя онун базара дахил олmасына чякилян нисбятян аз 
хярълярля йцксяк гийmят тя’йин едилmясини нязярдя тутур. Бу стратеэийа еля бир тясяввцрдян 
иряли эялир ки, аз хярълярля базара дахил олан йцксяк гийmятли яmтяя сатыш заmаны 
mцяссисяйя йцксяк mянфяят ялдя етmяйи тя’mин едяъяк. Беляликля, бу “гайmагйыьmа” 
стратеэийасынын бир нювцдцр вя йалныз биринъидян фяргли олараг ашаьыдакы цч шярт оларса, 
истифадя едиля биляр: 

1. Яэяр базар юз юлчцляриня эюря нисбятян mящдуддурса; 
2. Яэяр истещлакчылар яmтяяйя эюря тяляб олунан гийmяти юдяmяйя разыдырларса; 
3. Яэяр потенсиал рягибин базара охшар яmтяя чыхараъаьы тящлцкяси оларса. 
Цчцнъц стратеэийа яmтяянин базара чыхарылараг щярякят етmясиня чякилян хярълярин 

чох олmасы иля ейни вахтда нисбятян ашаьы вя чох ашаьы гийmятлярдян истифадя цзяриндя 
гурулур. Бу щалда фирmа юз гаршысына йени яmтяяси цчцн базарын mцmкцн гядяр чох 
щиссясини яля кечирmяк mягсядини гойур. Бу ашаьыдакы шяртляр дахилиндя mцmкцндцр: 
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1. Базар кифайят гядяр эенишдир вя йени яmтяя щагда нисбятян аз инфорmасийайа 
mаликдир; 

2. Яксяр истещлакчылар йени яmтяянин гийmят сявиййясиня гаршы щяссасдырлар; 
3. Яэяр йени яmтяя ващидинин истещсал хяръляри истещсал щяъmинин mигйасындан асылы 

олараг ашаьы дцшmя mейли иля характеризя олунурса. 
Дюрдцнъц стратеэийа яmтяянин ашаьы гийmятли вя яmтяянин щярякяти цчцн чякилян 

хярълярин аз олmасыны нязярдя тутур. Бу стратеэийа о заmан щяйата кечирилир ки, mцяссися 
верилян яmтяя цчцн онун базарда щярякяти иля ялагядар хярълярин ашаьы еластиклийинин вя 
тялябин йцксяк гийmят еластиклийинин олmасы иля характеризясини нязярдя тутур. Беля 
стратеэийанын гябулу ашаьыдакы ики щалда mцmкцндцр: 

1. Яmтяянин йцксяк гийmят еластиклийинин олmасы заmаны; 
2. Базарда щярякят едян яmтяяйя гаршы диэяр mцяссисяляр тяряфиндян mцяййян 

рягабят олдуьу шяраитдя бу стратеэийанын истифадя едилmяси тяляб едилир. 
Яэяр фирmа йени яmтяянин базара дахил едилmяси фазасында ики дяйишкян аmили, 

яmтяянин гийmяти вя кейфиййятини нязяря аларса, онда о ашаьыдакы доггуз гарышыг 
mаркетинг стратеэийаларындан истифадя едя биляр. 
Гийmят вя кейфиййят эюстяриъиляри цзря mаркетинг стратеэийасынын доггуз варианты 

Г И Й M Я Т 
 Йцксяк Орта Ашаьы 

Йцксяк 1. Mцкафатлы 
цстяликляр 

стратеэийасы 

2. Базара ъидди дахил 
олmа стратеэийасы 

3. Йцксяк дяйярлилик ящяmиййятиня mалик 
стратеэийа 

Орта 4. Йцксялдилmиш 
гийmят стратеэийасы 

5. Орта сявиййя 
стратеэийасы 

6. Кефиййятлилик стратеэийасы 

Ашаьы 7. Сойьунчулуг 
стратеэийасы 

8. Юзцнц эюстярmя 
стратеэийасы 

9. Ашаьы дяйярлилик ящяmиййятиня mалик 
стратеэийа 

 
Bu стратеэийалардан ян аз ящяmиййят кясб едянляри 7, 8, 9-ъулардыр. 9-ъу стратеэийа 

яmтяянин базардан чыхарылmасы фазасына mяхсусдур.7 вя 8-ъи стратеэийалар базар нюгтейи-
нязяриндян чох шцбщяли тясявццря mаликдир. Беля ки, бу стратеэийалар сатыъынын алыъыйа гаршы 
гейри-сяmиmилийиня ясасланыр, бу да алыъынын юзцнц алдадылmыш щисс етmясиня вя фирmайа 
гаршы mцнасибятинин дяйишmясиня эятирир. 

1-ci sтратеэийа щяm сатыъыны (гийmятля), щяm дя алыъыны (яmтянин йцксяк кейфиййяти 
иля) mцкафатландырыр. Бу стратеэийа яmтяянин базара дахил олmа фазасы цчцн типикдир. 
Лакин онун тятбиги сферасы mящдуддур, беля ки, йалныз йцксяк юдянишли алыъылар групуна 
(сегmентиня) йюнялдилmишдир. 

Гийmят-кейфиййят нисбяти иля эютцрцлян йени яmтяялярин базара дахил олmа 
стратеэийаларындан ян типикляри 2-ъи, 3-ъц вя 6-ъы стратеэийалардыр. 2-ъи стратеэийа 
истещлакчынын тез ъялб едилmяси стратеэийасыдыр. 

3-ъц вя 6-ъы стратеэийалардан алыъылар цчцн йцксяк дяряъядя сярфяли олmагла сатыъылар 
тяряфиндян ири вя эцълц фирmаларын базары вя йахуд базарлары зябт етmяси цчцн, щяm дя 
фирmанын базара mалик олmа пайыны артырmаг цчцн истифадя едилир, 4-ъц стратеэийа 
яmтяянин базара дахил олmасы фазасында фирmанын иткилярини mиниmуmлашдырmаьа кюmяк 
едир. Лакин бу стратеэийа рискля баьлыдыр. Беля ки, орта кейфиййятли йени яmтяянин йцксяк 
гийmяти тяляб цчцн mанея ола биляр. Нисбятян тящлцкясиз 5-ъи стратеэийадыр ки, бу да орта 
кейфиййятли яmтяянин орта гийmятля базара чыхарылmасыдыр. Бу стратеэийа яmтяянин аста, 
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лакин ейни вахтда  базара дахил олmасына зяmанят верир. Анъаг бу щяm дя яmтяянин 
нювцндян вя характериндян асылыдыр. Щяmин ъящяти тякъя бу стратеэийада дейил, диэяр 
ъядвялдя эюстярилян стратеэийаларда да нязяря алmаг лазыmдыр. 
 
 

5.35.35.35.3. Ãèéìÿò òàêòèêàñû éàõóä ãèéìÿòëÿðÿ ä. Ãèéìÿò òàêòèêàñû éàõóä ãèéìÿòëÿðÿ ä. Ãèéìÿò òàêòèêàñû éàõóä ãèéìÿòëÿðÿ ä. Ãèéìÿò òàêòèêàñû éàõóä ãèéìÿòëÿðÿ äöçöçöçöçÿëèøëÿðèí åäèëìÿñè âàðèàíòëàðûÿëèøëÿðèí åäèëìÿñè âàðèàíòëàðûÿëèøëÿðèí åäèëìÿñè âàðèàíòëàðûÿëèøëÿðèí åäèëìÿñè âàðèàíòëàðû....    

 

Qiymətqoyma taktikası dedikdə qiymət amillərın köməyi ilə mqəssisə qarşıya qoyduğu 
məsələlərin həlli üçün tətbiq edən kompleks praktiki tədbirlər kimi anlaşılır. Bu cür praktiki 
tədbirlərə adətən müxtəlif güzəştlər, imtiyazlar və qiymətdə edilən əlavələr aid edilir. 

Èëêèí ãèéìÿòëÿðèí âÿ îíóí àðçó îëóíàí äÿéèøèëìÿñè èñòèãàìÿòëÿðèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè 
èëÿ ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñè ïðîñåñè áàøà ÷àòìûð. Ãèéìÿòëÿðäÿ áàçàðûí èñòåùñàë÷ûíûí 
ãèéìÿòëÿðèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè öçðÿ ôÿàëèééÿòèíÿ ÿêñ òÿñèðè íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð. Ãèéìÿòëÿðÿ 
áàçàð äöçÿëèøëÿðèíèí åäèëìÿñè èñòåùñàë÷û òÿðÿôèíäÿí áèð ñûðà ãÿðàðëàðûí ãÿáóë îëóíìàñûíû òÿëÿá 
åäèð. Ùÿìèí ãÿðàðëàð àøàüûäàêûëàð îëà áèëÿð: 
 Ñòàíäàðò éàõóä äÿéèøêÿí (åëàñòèê) ãèéìÿòëÿðèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè ùàããûíäà; 
 Âàùèä ãèéìÿòèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè éàõóä îíóí áàçàð ñåãìåíòëÿðè öçðÿ äÿéèøèëìÿñè 
ùàããûíäà; 
 -Ïñèõîëîæè áàõûìäàí úÿëáåäèúè ãèéìÿòëÿðèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè ùàããûíäà; 
 - Ãèéìÿòëÿðèí ìÿðùÿëÿëè äèôôåðåíñèàëëàøäûðûëìàñû ùàããûíäà; 
 - Õÿðúëÿðèí ÿìòÿÿ ÷åøèäè öçðÿ éåíèäÿí áþëöøäöðöëìÿñè ùàããûíäà; 
 - Õÿðúëÿðèí ÿìòÿÿ íîìåíêëàòóðàñû äàõèëèíäÿ éåíèäÿí áþëöøäöðöëìÿñè ùàããûíäà; 
 - Íÿãëèééàò õÿðúëÿðèíèí ìÿùñóëóí ãèéìÿòèíÿ äàõèë åäèëìÿñè öñóëëàðû ùàããûíäà; 
 - Ãèéìÿòëÿðèí ìöÿééÿí åäèëìÿñèíäÿ ýöçÿøòëÿðäÿí èñòèôàäÿ ùàããûíäà. 

Bu və ya digər konkret vəziyyətdə hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi müəssisədə  
işləyən qiymətqoyma üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssislərə ünvanlanan sualdır. Ancaq 
istehsalatda baş verən qiymət dəyişiklikləri birdən birə əmələ gəlmir, bir qayda olaraq 
statistik xarakter daşıyır. Həmçinin dəqiq və bir az gec müddətdə üzə çıxarılan arzuolunmaz 
meylləri düzəltmək üçün fəaliyyətin nəticələri  özünü biruzə verir.Ona görə də 
qiymətqoymaya təsir göstərən bu və ya digər amillərın əhəmiyyətini yaxşı görmək lazımdır. 
Bunun üçün, həmçinin, müəssisədə ixtisaslaşdırılmış işçilər işləyir. Bir qayda olaraq 
istehsalçı firma birtərəfli qaydada (yəni ki, bazarda digər iştirakçıların fəaliyyətlərini 
düşünmədən) mallara əlavələr təyin edilmiş qiymətlərin  dəyişdirilməsini aparmaq çətindir. 
Digər məsələ isə müvəqqəti və ya lokal qaydada fəaliyyət göstərən güzəştlər, imtiyazlar və 
əlavələrdir. 

Bazarda mövcud məhsulun mövqeləşdirilməsini həyata keçirən mütəxəssislər, mövcüd 
bazarda dəyişən meylləri, onları təmsil edən müəssisənin maraqlarını, alıcılara məhsulların 
çatdırılması üçün qiymətləri üsul və digər metodları diqqətlə öyrənməlidir. 
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Дювлятин игтисадиййата тя’сиринин башлыъа нювляриндян бири гиймят тянзимлянмясидир. 

Гиймятляр тяляб вя тяклифин низамланмасынын ясас аляти кими истещлакчынын (алыъынын) 
имканларыны истещсалчынын (сатыъынын) пула олан тяляби иля баьламагла ейни вахтда чох мцщцм 
бир сосиал функсийаны — сярвят вя хидмятлярин истещлак структуруна вя щяъминя, хяръляря, щяйат 
сявиййясиня, йашайыш минимумуна, аилянин истещлак бцдъясиня тя’сирини йериня йетирир. Гиймят 
сявиййясиня вя онун дяйишмясиня ящали кцтлясинин реаксийасы хцсусиля щяссас олур. 

Базар игтисадиййатында гиймятин ямяля эялмясини чох вахт “йелкянсиз вя сцкансыз” эямийя 
бянзядянляр сящв едирляр. Илк нювбядя она эюря ки, гиймятлярин садяъя олараг галдырылмасы 
макроигтисади мювгедян ялверишсиз вя мягсядяуйьун олмадыьы щалда беля, гиймятлярин юз-
юзцнц тянзимлямя системи мювъуддур. Истещсалчы тякъя бу эцн дейил, сабащ да базарда 
мющкям мювгейя малик олмаг цчцн гиймятлярин сявиййясинин оптималлашдырылмасында 
мараглыдыр. Бу ъцр гиймятляр системи чох мцряккябдир, ону садяляшдирмяк олмаз, чцнки бу 
систем тякъя фирмадахили информасийайа ясасланмыр, о, щям дя базар инфраструктуру инс-
титутларындан дахил олан хариъи информасийаларын чох эениш тябягясини ящатя едир. Икинъиси, 
инкишаф етмиш базар игтисадиййатына малик юлкялярдя дя дювлят игтисади фяалиййятин бу чох 
мцщцм сащясиня тянзимляйиъи тя’сир эюстярир. Бундан ютрц хцсуси инзибати-щцгуги 
механизмляр йарадылыр. 

Планлы игтисадиййатда ислащатларын апарылдыьы илк дюврлярдя базар игтисадиййатында 
гиймятямяляэялмя просесинин юзбашына эетмяси фикри эениш йайылмышды. Кечид дюврцндя 
тядриъян тяърцбя газанылдыгдан сонра айдын олду ки, гиймят сийасяти, гиймятямяляэялмя 
игтисадиййатын тянзимлянмяси механизминин даими тя’сир обйектидир, гиймят ися игтисади, 
сосиал, сийаси щяйатын бющран нюгтяляриндян бири олуб, истещсалчы вя истещлакчыларын, топдансатыш 
вя пяракяндясатыш тиъарятчиляринин, идхалчы вя ихраъатчыларын марагларынын тоггушма нюгтясидир. 
Бу ися о демякдир ки, гиймятляр щяр кяси марагландырдыьына эюря партийа вя парламентлярдя, 
щюкумятля сийаси партийаларын данышыгларында, бейнялхалг мцзакирялярдя бу сащядя бюйцк 
мцбащисяляр баш верир. 

Дювлят бцтцн ямтяя нювляринин гиймят дяйишмялярини даим излямяли, щямин дяйишмялярин 
сябяблярини тящлил етмяли, дахили гиймятямяляэялмя просесляриня бирбаша вя йахуд долайы йолла 
тя’сир эюстярмялидир. Бу заман гиймятлярин сявиййясиня вя динамикасына бцтювлцкдя 
игтисадиййатын вязиййятини характеризя едян эюстяриъи кими бахылмалы, гиймятляря тя’сир ися 
бцтцн игтисади шяраитин иникшафына тя’сирин тяркиб щиссяси  кими эютцрцлмялидир. 

Щазыркы шяраитдя гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси зиддиййятли мясялялярдян биридир. Бир 
тяряфдян дювлят органлары дахили сосиал эярэинликляри кяскинляшдирян вя юлкянин хариъи игтисади 
вязиййятиня мянфи тя’сир эюстярян инфлйасийа просесляринин инкишафыны ъиловламаьа чалышырлар. 
Диэяр тяряфдян ися дювлят инщисарларын мянафейинин ифадячиси кими мцхтялиф йолларын 
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марагларыны мцдафия едир. Цмумян, гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси ганунвериъилик, 
инзибати вя бцдъя-малиййя тядбирляринин кюмяйи иля гиймятляря тя’сир етмяк ъящдидир. Бу йолла 
дювлят игтисади системин сабит инкишафына, башга сюзля, гиймятляр васитясиля тякрар истещсалын 
дюврц тяряддцдляринин низамланмасына наил олмаьа чалышыр. Конкрет тясяррцфат гурулушундан 
(конйуктурасындан) асылы олараг гиймятлярин тянзимлянмяси мащиййяти е’тибариля бющрана гаршы 
(дурьунлуьа гаршы) вя инфлйасийайа гаршы характерли ола биляр. 

Гиймятлярин цмуми сявиййясини сабит сахламаг дювлятин мцщцм функсийаларындан биридир. 
Чцнки, гиймятлярин артым темпинин, йя’ни инфлйасийанын темпинин йцксяк олмасы истещсалын 
тяняззцлцнц дяринляшдирир. Беля ки, щиперинфлйасийа шяраитиндя мцяссисяляр цчцн эяляъяк ишляри 
планлашдырмаг вя дцзэцн гярарлар гябул етмяк гейри-мцмкцн олур. Инфлйасийа мцасир 
дцнйанын ян кяскин сосиал-игтисади проблемляриндян биридир. Икинъи дцнйа мцщарибясиня гядяр 
инфлйасийа фювгял’адя шяраитдя ямяля эялян (ясасян дювлятин щярби хяръляри малиййяляшдирдийи 
мцщарибя дюврцндя) гысамцддятли бир просес кими характеризя олунурду. Щал-щазырда ися о, 
хроники щал алараг тякрар истещсалын даими атрибутуна чеврилмишдир. Щазыркы шяраитдя бцтцн 
юлкялярдя дювлятин йцрцтдцйц сийасятдя антиинфлйасийа тядбирляри мцщцм йер тутур. Истещлакла 
йыьым, тялябля тяклиф, дювлятин мяхариъи иля мядахили, пул кцтляси иля тясяррцфатын реал ещтийаълары 
арасындакы диспропорсийа йцксяк темпли инфлйасийайа эятириб чыхарыр. Инфлйасийанын щяддиндян 
артыг эцълц олдуьу бир шяраитдя пул фактики олараг юзцнцн бцтцн функсийаларыны йериня йетиря 
билмир. 

Гиймятляри сабитляшдирмяк дедикдя онлары дондурмаг нязярдя тутулмур. Базар 
мцнасибятляри шяраитиндя щеч вахт мящсулларын гиймятляри дондурулмуш вязиййятдя галмыр. 
Бурада гиймятляр эащ галхыр, эащ да ки, енир. Гиймятляр дондурулдугда юз функсийаларыны 
йериня йетиря билмир. Дювлят чалышмалыдыр ки, гиймятлярин цмуми сявиййяси щяддиндян артыг 
ашаьы дцшмясин вя щяддиндян артыг йцксялмясин. Бунунла беля гиймятлярин дювлят 
тянзимлянмяси йалныз антиинфлйасийа ящямиййяти дашымыр. Дювлят гиймятляри тянзимлямякля 
щям дя эялирлярин йенидян бюлэцсцня наил олур. Мя’лумдур ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя 
дювлятин функсийаларындан бири дя эялирлярин бюлэцсц заманы мейдана эялмиш гейри-бярабярлийи 
азалтмагдан ибарятдир. Дювлят гиймятляри тянзимлямякля ящалинин аз тя’минатлы тябягяляринин 
реал эялирляринин сабит галмасы цчцн шяраит йаратмаьа чалышыр. Башга сюзля десяк дювлятин 
гиймятин ямяля эялмяси просесиня мцдахиляси сосиал мцдафия цчцн зяруридир. Щямчинин хариъи 
истещсалчыларла рягабят апармаьа щазыр олмайан мцяссисялярин мцдафияси вя бейнялхалг 
игтисади ялагялярдян максимум файдаланмаг цчцн дя дювлятин гиймятин ямяля эялмясиня 
мцдахиляси тяляб олунур. 

Цмумиййятля, гиймятлярин тянзимлянмяси макроигтисади тянзимлямянин тяркиб щиссясидир. 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя гиймят бир тяряфдян игтисади просесляри идаря етмяк васитяси 
кими чыхыш едир, диэяр тяряфдян ися юзц дювлят тяряфиндян тянзимлянир. Гиймятляри 
тянзимлямякдя мягсяд эялирляри ядалятли, ресурслары ися сямяряли бюлцшдцрмякдян ибарятдир. 
Гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси эялирлярин вя ресурсларын: 1. сащялярарасы. 2. реэионларарасы. 
3. секториал (юзял сектор вя дювлят сектору). 4. ящалинин мцхтялиф тябягяляри арасындакы 
бюлэцсцня щялледиъи тя’сир эюстярир. Гиймятляр дювлят тяряфиндян тянзимлянмязся тялябля тяклиф 
арасындакы уйьунсузлуглар дяринляшя биляр. 
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Дцнйа тяърцбясиндя гиймятлярин мцяййян олунмасында мцяссисяляря верилян сярбястлик 
тякъя истещлак тяляби иля, базар гиймяти иля вя ямтяя щярякяти каналларынын иштиракчылары иля дейил, 
щям дя дювлятин тя’сири иля мящдудлашдырылыр. Беля мящдудиййятин цч мясяляси мювъуддур: 

1) Дювлят тяряфиндян гиймятлярин тясбит олунмасы. Бу заман дювлят гиймятляри юзц гойур. 
Гиймятин тясбит олунмасынын цмуми формуласы белядир: 

Мцяссисянин  гиймяти = тясбит олунмуш гиймятляр 
Дювлят гиймятляри цч цсулла тясбит едир: 

а) дювлят прейскурант гиймятлярини тятбиг етмякля; 
б) сярбяст базар гиймятляринин “дондурулмасы” иля; 
в) инщисар гиймятлярини тясбит етмякля. 

2) Дювлят тяряфинян гиймятлярин тянзимлянмяси. Бурада дювлят мцяссисянин юзцнцн гиймят 
гоймасына уйьун олараг онун цчцн гайда мцяййян едир. Дцнйа тяърцбясиндя гиймятлярин 
тянзимлянмясинин ашаьыдакы формалары вардыр: 

а) ямтяялярин истещсалы вя тядавцлц сферасында дювлятин иштиракы иля гиймятлярин 
тянзимлянмяси; 
б) ямтяя базарларынын тяляб вя тяклиф балансларына  тя’сир етмяк йолу иля гиймятлярин 
тянзимлянмяси; 
в) антиинщисар ганунвериъилийи иля тянзимлямя; 
г) эялирлярин тянзимлямяси сийасяти иля; 
ь) пул тядавцлц сферасы, еляъя дя бу формаларын ялагяляндирилмяси васитясиля 
конйуктуранын тянзимлянмяси; 

Дцнйа тяърцбясиндя гиймятлярин тянзимлянмясинин ашаьыдакы цсуллары мювъуддур: 
а) гиймятлярин сон щядд сявиййясинин мцяййян едилмяси; 
б) тясбит олунан прейскурант гиймятляриня сон щядд эцзяштляринин вя йа ямсалларынын 

мцяййян едилмяси; 
в) пяракяндя сатыш гиймяти елементляринин сон щядд кямиййятляринин мцяййян едилмяси; 
г) бирдяфялик гиймят артымларынын сон щядд сявиййясинин мцяййян едилмяси; 
ь) инщисар гиймятляри цзяриндя дювлят нязаряти; 
д) дювлят мцяссисяляри тяряфиндян гиймят гойулмасы йолу иля базар гиймятляринин 

тянзимлянмяси. 
3) Сярбяст (мцгавиля) гиймятлярин гойулмасы. Бу заман дювлят ядалятсиз рягабятя вя 

базарын инщисарлашдырылмасына бир сыра гадаьалар тятбиг етмякля базарда “ойун гайдасыны” 
мцяййян едир. Щямин гадаьалар ашаьыдакылар ола биляр: 

а) гиймятлярин цфиги тясбит олунмасына гадаьа; 
б) гиймятлярин шагули тясбит олунмасына гадаьа; 
в) гиймят айры-сечкилийиня гадаьа; 
г) демпингя гадаьа; 
ь) “ядалятсиз” гиймят рекламына гадаьа. 

 Гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси инщисарлашма дяряъясинин вя инщисарларын гиймятляря 
тя’сиринин зяиф олдуьу, еляъя дя милли инщисарларын мянафеляринин бир-бириня зиддиййятлилик 
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дяряъясинин даща аз олдуьу сащялярдя эениш тятбиг олунур. Бу сащяляря кянд тясяррцфаты, 
енерэетиканын бир нечя сащяси, е’маледиъи сянайенин айры-айры сащяляри аиддир. 

Щазырда бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляри дювлят 
тяряфиндян тянзимлянир вя буна уйьун олараг, долайы йолла, ярзаг мящсулларынын 
пяракяндясатыш гиймятляри дя тянзимлянир. Гиймятлярин тянзимлянмяси бир сыра диэяр дювлят 
тядбирляри иля тамамланыр: истещсалын бирбаша тянзимлянмяси (якин сащяляринин, мящсулдар мал-
гаранын сайынын азалдылмасы, квот вя континэентлярин тятбиг едилмяси), бирбаша субсидийалар 
верилмяси вя ясаслы вясаит гойулушу (истещсала, е’мала, инфраструктурайа), эцзяштли кредитляр 
верилмяси вя башгалары. 

Гиймятлярин щюкумят тяряфиндян тянзимлянмяси фермер гиймятлярини еля сявиййядя 
сахламаьа имкан верир ки, фермер эениш тякрар истещсала наил олмаг цчцн, бу гиймятляр она 
мцяййян эялирляри вя йыьымы ялдя етмяйя имкан версин. Кянд тясяррцфатынын истещсал васитяляри 
гойулушундан асылылыьы эетдикъя артыр, алынмыш истещсал васитяляри ися истещсал хяръляринин вя 
мящсулун дяйяринин бюйцк щиссясини тяшкил едир. Она эюря дя дювлятин ясас мягсядляриндян 
бири дя фермерляри горумагдыр, чцнки онлар тяъщизат вя сатыш цзря юз тяряф мцгабилляри — АСК 
сферасында ян ири инщисарлар гаршысына юзляри цчцн зярури мал мцбадиляси шяртлярини вя гиймят 
сявиййялярини горумаг игтидарында дейилдирляр. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары гиймятинин ашаьы дцшмяси мейли дя 
вардыр, чцнки истещлакчылар щямишя гиймятин ашаьы дцшмясиндя мараглы олдуглары кими, е’мал 
сащяляринин фирмалары да кянд тясяррцфаты хаммалынын гиймятинин ашаьы дцшмясиндя 
мараглыдырлар. 

Бунунла ялагядар олараг ики мейлин — артма вя азалма мейлляринин мцнасибяти 
гиймятлярин дювлят тяряфиндян тянзимлянмя сявиййясини тя’йин едир. 

Кянд тясяррцфаты гиймятляринин дювлят тярфиндян тянзимлянмяси АБШ вя Авропа Бирлийи 
(АБ) юлкяляриндя ясас ашаьыдакы формаларда щяйата кечирилир: 

1. Дювлят тяряфиндян формал олараг гейд едилмиш гиймятляр сявиййяси тятбиг едилир (АБШ), 
АБ бирлийи дахил олан бцтцн юляклярядя гейд едилмяси гиймят сявиййялярини мцяййян еир. Бу 
ъцр тянзимлянмя базар гиймятляринин мцяййян едилмиш йухары вя ашаьы щядд чярчивясиндя 
дяйишилмясиня имкан верир. АБ-дя мцяййян едилмиш гиймят сявиййяляри бирлийин бцтцн юлкяляри 
цчцн мяъбуридир. 

2. Истещсал васитяляри вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын базар гиймятляри динамикасына вя бу 
гиймятляр арасындакы нисбятя нязарят; 

3. Кянд тясяррцфатында истещсал мясряфляринин динамикасына нязарят 
4. Фермерлярдян кянд тясяррцфаты мящсулларынын минимум зяманят верилмиш гиймятлярля 

алмалы олан дювлят сатыналма (тядарцк) тяшкилатларынын фяалиййяти; 
5. Базар гиймятляринин сявиййясиня бир сыра кюмякчи васитялярля тя’сир едилмяси; 
6. Кянд тясяррцфатында эялир вя йыьымын формалашмасы просесинин гиймятляр системи 

васитясиля идаря едилмяси; 
7. Ихраъ гиймятляриня ялавяляр. 
Гиймятлярин тянзимлянмяси кянд тясяррцфатында эялир сявиййясинин тянзимлянмяси иля сых 

сурятдя баьлыдыр. Бурада мягсяд фермер вя фящлялярин эялирляри арасында нисби уйьунлуьа наил 
олмагдыр. “Гиймят вя эялирляр” сийасяти адланан сийасятин мащиййяти дя мящз бундан 
ибарятдир. Бу сийасят инкишаф етмиш юлкялярин кянд тясяррцфатында дювлят тянзимлянмясинин 
бцтцн системинин мяркязи гцввяси вя башлыъа алятдир. 
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Дювлятин гиймятлярин ямяляэялмяси просесиня тя’сири гиймятлярин тянзимлянмясинин бирбаша 
вя долайы методларынын цзви ялагяси иля реаллашыр. Бу методларын юлкяляр вя айры-айры дюврляр 
цзря нисбятляри дя мцхтялифдир. 

 

 

6666.3.Qiym.3.Qiym.3.Qiym.3.Qiymətltltltlərin drin drin drin döööövlvlvlvlət tt tt tt tənzimlnzimlnzimlnzimlənmnmnmnməsinin metodlarsinin metodlarsinin metodlarsinin metodlarıııı....    

 

Гиймятлярин дювлят тянзимлянмясинин методлары ики група бюлцнцр: 1. Долайы вя йа игтисади Долайы вя йа игтисади Долайы вя йа игтисади Долайы вя йа игтисади 
методлар.методлар.методлар.методлар. 2. Бирбаша вя йа инзибати методлар. Бирбаша вя йа инзибати методлар. Бирбаша вя йа инзибати методлар. Бирбаша вя йа инзибати методлар. Гиймятляри игтисади методларла тянзимляйяркян 
дювлят гиймятляри тяляб вя тяклиф вя йа гиймятин тяркиб елементляриня тя’сир эюстярмякля 
дяйишдирир. Мясялян, дювлят пул-кредит сийасяти йцрцтмякля базардакы мяъмуу тялябя вя 
мяъмуу тяклифя тя’сир эюстярмиш олур. Верэи сийасяти ися гиймятлярин тяркиб елементляриня тя’сир 
эюстярир. 

Гиймятлярин бирбаша тянзимлянмяси башлыъа олараг иътимаи истифадя (истещлак) сащяляриндя 
(електроенерэетика, няглиййат, рабитя, су тяъщизаты вя с.) тятбиг олунур. Бу сащялярдя гиймят вя 
тарифляр адятян инщисарларла мцнасибятдя ашаьы вя йцксяк мянфяят нормалары ясасында мцяййян 
олунур. Гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси инщисарларын мараьына вя онларын дцнйа базарында 
конкрет мювгеляриня, цмумян юлкянин тялябатына ъаваб веря билян игтисадиййатын йцксяк 
инкишаф сцр’ятинин вя структур ирялиляйишляринин стимуллашдырылмасы цчцн тятбиг едир. 

Гиймятлярин тянзимлянмясинин долайы методлары гиймятлярин юзцня дейил, гиймятлярин 
ямяляэялмяси иля баьлы олан амилляря тя’сир даирясиндя ортайа чыхыр. Буна мисал олараг, пул 
вясаитляринин емиссийасы да дахил олмагла, верэи, кредит вя валйута сийасятинин кюмяйи иля 
мяъмуу тялябин тянзимлянмясини эюстярмяк олар. Беля тядбирляр нятиъясиндя бир чох сащялярдя 
истещлак вя мяъмуллугла баьлы мясяляляр стимуллашдырылыр ки, бу да юз нювбясиндя истещлак 
маллары базарына вя ящалинин тя’диййя габилиййятли тялябинин щяъминя тя’сир эюстярир. 

Дювлят тянзимлянмясинин бирбаша методлары арасында щяр шейдян яввял гиймятлярин инзибати 
гайдада мцяййян олунмасыны гейд етмяк лазымдыр. Бу метод бир чох юлкялярдя (Франса, 
Белчика, Щолландийа вя с.) эениш йайылмышдыр. Эюстярилян методун тятбиги нятиъясиндя ири 
истещлакчы — инщисара ялавя эялир ялдя етмяйя имкан верир, чцнки онлар ямтяя вя хидмятляри 
даща ашаьы гиймятлярля алмаьа мцвяффяг олурлар. Сон нятиъядя бу истещсалын инщисарларда 
тямяркцзляшмясиня сябяб олур вя капитал йыьымы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. 

Инди ися бир сыра инкишаф етмиш юлкялярдя гиймятлярин дювлят тянзимлянмясинин мяъмуу 
бирбаша методларыны ятрафлы нязярдян кечиряк. 

Фермер гиймятляринин тянзимлянмяси системи АБШ-да 1933-ъц илдян фяалиййятдядир. Бу 
системдя башлыъа йери ямтяя-кредит ширкятинин (ЯКШ) эиров гиймятляри (вя йа дяряъяляри) вя 
эиров ямялиййатлары тутур. Эиров гиймятляри (вя йа дяряъяляри) минимум зяманят верилмиш 
гиймятляр функсийасыны йериня йетирир. Онлар фермерлярин мянафейини еля горуйур ки, фермер 
базар гиймятляри онларын сявиййясиндян ашаьы олмасы вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
базарда сатышындан минимум эялир сявиййясинин ялдя едилмясиня зяманят версинляр. ЯКШ-нин 
(ямтяя-кредит ширкяти) эиров ямялиййатлары — мящсуллары эиров гойулмагла фермерляря кредит 
верилмясидир. Бу заман эиров гойулмуш мящсул йа ЯКШ-нин амбарларында гябул едиля биляр, 
йа да ону фермер юзц сахлайа биляр. Кредитин мябляьи верилян мящсулун щяъми вя эиров 
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гиймятляриня ясасян мцяййян едилир. Яэяр базар гиймятляри ашаьы дцшярся, фермер эиров 
гойулмуш мящсулу ямтяя-кредит ширкятинин (ЯКШ-нин) мцлкиййятиня веря биляр вя бу заман 
эиров гиймяти минимум сатыш гиймятиня чеврилир. Базар гиймятляри эиров гиймятляриндян 
йцксяк олдугда ися фермер эиров гойулмуш мящсулу эютцрдцйц кредити вя онун фаизини 
юдямяк шяртиля гайтара вя ону базарда сатмаг имканы газанмыш олар. 

АБШ-да тятбиг едилян мягсядли гиймятляр мягсядли гиймятляр мягсядли гиймятляр мягсядли гиймятляр дя мцщцм ящямиййят кясб едир. Онларын ясас 
функсийасы фермерлярин эялирини мцяййян сявиййядя сахламагдан ибарятдир. Мягсядли 
гиймятляр базар гиймятляринин ашаьы сявиййясини мцяййян едир. Онлар базарда фяалиййят 
эюстярмир, анъаг низамланмалы (компенсасийа едилмяли) олан гиймят ялавясини мцяййян 
етмяк цчцн эялирляри вя гиймятляри тянзимляйян апарат ишчиляри иля щесаблашмаларда истифадя 
едилир. Гиймят ялавяси Гиймят ялавяси Гиймят ялавяси Гиймят ялавяси — мягсядли гиймятля сатыш гиймятинин (вя йа эиров гиймятинин), яэяр 
мящсул ЯКШ васитясиля сатыларса, фярги кими щесабланыр. Гиймят ялавясинин низамлайыъы 
характери ондан ибарятдир ки, о, фермер юз мящсулуну базарда мягсядли гиймятлярдян ашаьы 
сатдыьы щалда щямин фярги бирбаша щюкумят гиймятляри формасында юдяйир. 

Беляликля, эиров гиймятляри базар гиймятляриндян (гиймятляр васитясиля ися эялирлярин), 
мягсядли гиймятляр ися фермерлярин эялирляринин тянзимлянмясинин башлыъа алятидирляр. Эиров 
гиймятляринин сявиййясинин дяйишилмяси ики проблемин щяллиня кюмяк едир: I. Фермерлярин 
сатышдан ялдя етдикляри эялирлярин сявиййясинин сахланмасы (истещлакчылар щесабына); 2. Кянд 
тясяррцфаты мящсуллары ихраъынын тянзимлянмяси: АБШ-ын хариъи базарларда дянли биткиляр вя 
памбыгла тиъарятинин бюйцк щяъмини нязяря алараг демяк олар ки, эиров гиймятляринин 
йцксялдилмяси вя ашаьы салынмасы васитясиля АБШ конгреси бу мящсулларын дцнйа 
гиймятляринин сявиййясиня бюйцк тя’сир эюстярир. 

Авропа бирлийиндя мящсул нювляриндян асылы олараг тянзимлянян гиймятляринин бир чох 
формалары вардыр. Онлардан ики ян мцщцмц бунлардыр: мягсядли (нязарят йахуд 
истигамятляндирилмиш) вя мцдахиля гиймятляри. 

Мягсядли гиймятляр — Авропа бирлийиндя мцяййян мящсул нювцнцн гытлыьы щюкм сцрян 
районлар цчцн нязярдя тутулан топдансатыш (ардыъыл олараг нязярдя тутулан базар гиймятляри) 
гиймятляридир ки, онларын яасында астана вя она аналожи олан “шлцз” гиймятляринин сявиййяси 
мцяййян олунур вя бу гиймятляр дахили фермер гиймятлярини даща ашаьы дцнйа гиймятляринин 
тязйигиндян горумаьа хидмят едирляр. Астана Астана Астана Астана  гиймятляри башланьыъ сявиййясиня эюря 
мягсядли гиймятлярдян ашаьы сявиййядядирляр, бунунла беля, няглиййат хярълярини нязяря 
алмагла о еля щесабланыр ки, мягсядли гиймятлярин сявиййясиндян йцксяк олсун. Беляликля, 
мягсядли гиймятляр астана гиймятлярля бирликдя гиймятлярин мцдафиясиндя йухары сярщядди 
тяшкил едирляр. 

Йапонийада дювлятин гиймятляря Йапонийада дювлятин гиймятляря Йапонийада дювлятин гиймятляря Йапонийада дювлятин гиймятляря вя пул тядавцлцня тя’сиринин спесифик механизми 
фяалиййятдядир вя бурада гиймятлярин дяйишилмяси мяркязи банкын пул-кредит сферасында йени 
гярарлар гябул етмяси цчцн ясас сайылыр. Йапонийада бцтцн гиймятлярин 19%-и бирбаша дювлят 
тяряфиндян тянзимлянир. Мцвафиг назирликляр ширкятлярин иштиракы иля гиймятлярин минимум 
сявиййясини мцяййян едирляр. Бу тяклифляр щюкумят тяряфиндян тящлил едилир вя йекунлашдырылыр. 

Йапонийада игтисадчылар беля щесаб едирляр ки, яэяр гиймятлярин сявиййяси щюкумят 
тяряфиндян тянзимлянмяся базар механизми нормал фяалиййят эюстяря билмяз, чцнки бу щалда 
базарда гейри-нормал вязиййят йаранар, тяляб вя тяклиф арасындакы уйьунсузлуглар дяринляшя 
биляр. Мясялян, гиймятляри мювсцмц амиллярдян асылы олан бир сыра мящсул нювляри цзря тяляб 
вя тяклиф балансында мювсцми тяряддцдлярин бярабярляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 
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Бу мящсуллара олан тялябатын йцксяк сявиййяйя галхмасы гиймятлярин кяскин артмасына эятириб 
чыхарылмасынын гаршысыны алмаг цчцн Йапонийа щюкумяти онларын базарда тяклифин щяъминин 
артырылмасы цзря тядбирлярдян ялавя щямин мящсулларын долайы йолла гиймятляринин 
тянзимлянмясиня чалышыр. 

Норвечдя ися ядалятсиз (чох йцксяк) гиймятлярин щаггында истянилян разылашмалар ганунла 
гадаьан едилмишдир. Дювлят (мцдириййят) гиймятлярин максимум вя минимум сявиййялярини, 
еляъя дя “дондурулмуш” гиймятляри мцяййян едян вя щамы цчцн мцтляг олан гайдалар 
вермяк щцгугуна маликдир. Щямин гайдаларда гиймятлярин, ялавя вя эцзяштлярин 
щесабланмасы цсуллары эюстярилир, максимум мянфяят сявиййяси,эюндяриши вя юдямя шяртляри, 
еляъя дя гиймят вя эялир сферасына аид диэяр эюстяришляр якс етдирилир. 

Исвеч щюкумяти кянд тясяррцфаты сийасятиИсвеч щюкумяти кянд тясяррцфаты сийасятиИсвеч щюкумяти кянд тясяррцфаты сийасятиИсвеч щюкумяти кянд тясяррцфаты сийасяти чярчивясиндя гиймятлярин кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалын рентабеллийини тя’мин едяъяк сявиййядя сахланмасыны нязярдя тутур. Бу 
заман кяндли тясяррцфатларына юлкянин башга истещсал сащяляриндя чалышан муздлу ишчи 
гцввяляринин эялирляри иля мцгайися едиляъяк зяманят верян гиймятляр сявиййяси мцяййян 
олунур. Бу мягсядля гиймятлярин тянзимлянмяси механизминдян вя йерли истещсалчылар хариъи 
базарын рягабят габилиййятли тязйигиндян горумаг тядбирляриндян фяал истифадя олунур. 
Ямтяялик мящсулун 50%-я гядяринин гиймятляри ганун шякилдя рясмиляшдирилир. Сцд истещсалы 
спесифик олараг тянзимлянир: щяр ил тящвил верилян сцдцн мцяййян щяъми нязярдя тутулур вя 
сцдц тящвил верянляря мцяййян щядлярдя сабит гиймятляр зяманят едилир. 

Игтисадиййатын мцщцм сащяляринин мящсулларынын гиймятляринин ямяляэялмясиня дювлят 
тяряфиндян щяйата кечирилян мцдафия тядбирляри онларын гиймятлярин артымына тя’сирини мцшащидя 
етмякля щяйата кечирилир вя зярури щалда гиймятляря нязарят цзря федерал органлар тяряфиндян 
гиймятлярин йахуд мянфяятин йухары щядляри мцяййян олунур. Йухары щядляр щаггында 
сярянъам вя эюстяришляр о щалда гябул едилир ки, гиймятлярин оптимал сявиййяси цзря уйьун 
гярарлара наил олуна билмясин. Гиймятлярин оптимал сявиййясини мцяййян етмяк цчцн ися 
ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр: мцвафиг мянфяят щяъминин ялдя едилмясинин зярурилийи, 
истещсал хяръляринин инкишаф мейли, хцсуси сащибкар хидмятляри вя хцсуси базар мцнасибятляри; 
иътимаи мянафеляр. 

Совет щакимиййяти илляриндя бцтцн мцяссисяляр дювлятин мцлкиййятиндя иди. Беля олан щалда 
шцбщясиз ки, бурада антиинщисар сийасятиндян сющбят эедя билмязди. Сосиализмин сцгутундан 
сонра ися базарда дща чох пайа малик вя гиймятя нязарят етмяк имканы олан мцяссисялярин 
фяалиййятинин тянзимлянмяси механизминин йарадылмасы зяруряти мейдана эялди. Щал-щазырда 
Азярбайъанда инщисарчы мцяссисялярин йаранмасы вя фяалиййят эюстярмяси гадаьан 
едилмямишдир. Лакин, дювлят беля мцяссисяляр тяряфиндян базар механизми чярчивясиндя, тяляб 
вя тяклифдян асылы олараг гиймятин ямяля эялмясинин мящдудлашдырылмасына гаршы мцбаризя 
апарыр. Республикамызда базарын 35%-дян чохуну яля кечирмиш мцяссися инщисарчы щесаб 
олунур. Юлкядя  антиинщисар ганунвериъилийи гцввядядир. 4 март 1993-ъц илдя Азярбайъанда 
“Антиинщисар фяалиййяти щаггында” ганун гябул едилмишдир. Ганунда инщисарчылыьын бу нювляри 
бир-бирляриндян фяргляндирилир: 1. Дювлят инщисарчылыьы. 2. Сащя инщисарчылыьы. 3. Йерли 
инщисарчылыг. 4. Малиййя-кредит инщисарчылыьы. 5. Тябии инщисарчылыг. Дювлят тяряфиндян дювлят 
бюлмясиндян кянара фяалиййят эюстярян мцстягил тясяррцфат субйектляри тяряфиндян истещсал 
едилян вя сатылан малларын гиймятляри цзяриндя ясассыз олараг нязарятин щяйата кечирилмяси 
дювлят дювлят дювлят дювлят инщисарчылыьына инщисарчылыьына инщисарчылыьына инщисарчылыьына аиддир. Тясяррцфат субйектляри инщисарчылыг фяалиййяти эюстярдикдя, йя’ни 
юз щярякятляри иля рягабятин мящдудлашдырылмасына сябяб олдугда вя истещлакчыларын 
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мянафейинин позулмасына сябяб олдугда Дювлят Антиинщисар Сийасяти вя Сащибкарлыьа кюмяк 
Комитяси мцвафиг тядбирляр эюрцр. Мясялян, Комитя инщисарчы тясяррцфат субйектляринин 
мящсулларынын (хидмятляринин) гиймятляри цзяриндя дювлят нязарятинин мцяййян олунмасы, 
бя’зи щалларда бу вя йа диэяр мящсулун (хидмятин) базар гиймятинин йол верилян щяддинин 
тясбит едилмясиня наил ола биляр. Бундан башга 2 ийун 1995-ъи илдя “Щагсыз рягабят щаггында” 
ганун гябул едилмишдир. Гануна эюря гиймятлярин артырылмасы нязярдя тутулдуьу эцнядяк, 
йахуд гиймятлярин артмасына шяраит йаратмаг мягсядиля ямтяялярин тясяррцфат дювриййясиндян 
чыхарылмасы вя дювриййяйя бурахылмамасы щагсыз рягабят формаларына аид едилир. Сямяряли 
антиинщисар сийасяти йцрцтмяк цчцн ямтяя вя хидмятляр базарында даим тядгигатлар апармаг 
тяляб олунур. Бунун цчцн ися мцвафиг дювлят органларынын кифайят гядяр техники вя малиййя 
имканлары олмалыдыр. Лакин, Азярбайъанда мцвафиг органларын беля имканлара малик 
олмамалары цзцндян республикамызда антиинщисар сийасятинин сямярялилийини йцксялтмяк 
истигамятиндя эяляъякдя щяля чох ишляр эюрцлмялидир. 

Щюкумятин гиймятин ямяля эялмясиня мцдахиляси хейли дяряъядя дювлят секторунун она 
реал йанашмасындан ибарятдир. Дювлят сектору ися адятян ясас е’тибариля тябии инщисарлардан 
ибарят олур. Дювлят Антиинщисар сийасяти вя Сащибкарлыьа кюмяк Комитясинин вердийи 
мя’лумата эюря Азярбайъан Республикасында игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя 13 
мцяссисяни тябии инщисар щесаб етмяк олар. Бу тябии инщисарлар тяряфиндян йцрцдцлян гиймят 
сийасяти игтисадиййатдакы, хцсусян дя сянайедяки вязиййятя эцълц тя’сир эюстярир. Чцнки тябии 
инщисарлар тяряфиндян бурхылан мящсул вя йа хидмятлярин гиймятляри (тарифляри) сонрадан бир чох 
сянайе мцяссисяляриндя истещсал хяръляринин тяркиб елементиня чеврилир. Тябии инщисарлар 
тяряфиндян истещсал олунан мящсул вя хидмятлярин гиймятляри (тарифляри) йцксяк олдугда сянайе 
мцяссисяляринин бурахдыглары мящсулларын да гиймятляри йцксяк олур. Гиймят йцксялдикдя ися 
бир гайда олараг тяляб азалыр. Тялябин азалмасы да юз нювбясиндя истещсалын щяъмини ашаьы 
салмаьа вадар едир. Эюрцндцйц кими тябии инщисарлар тяряфиндян истещсал олунан мящсул вя 
хидмятлярин гиймятляри (тарифляри) щям диэяр гиймятлярин сявиййясиня, щям дя истещсалын 
щяъминя эцълц тя’сир эюстяря биляр. Она эюря дя тябии инщисарлар тяряфиндян истещсал олунан 
мящсул вя хидмятлярин гиймятляри (тарифляри) еля сявиййядя олмалыдыр ки, истещсалын инкишафына 
мянфи тя’сир эюстярмясин. 

Дювлят тянзимлянмясинин бирбаша методлары иля йанашы гиймятлярин ямяляэялмяси просесиня 
тя’сир эюстярян долайы методлар да мювъуддур вя онлар ялагяли шякилдя дювлят—инщисар 
тянзимлянмясинин цмуми алятляри щесаб едилирляр. 

Гиймятлярин ямяляэялмясиня тя’сирин долайы методлары Гярби Авропа юлкяляриндя XX ясрин 
башланьыъындан тятбиг едилир. Бурада гиймятямяляэялмя методлары адятян, конйуктуранын 
дяйишдирилмясиня, малиййяляшдирмя, валйута вя верэи ямялиййатлары сащясиндя вязиййятин 
сабитляшмясиня, цмумиликдя ися тяляб вя тяклиф арасындакы нисбятин нормаллашдырылмасына 
йюнялдилмишдир вя макроигтисади характер дашыйырлар. Щямин методлара дювлят тядарцкц, верэи 
системи, пул тядавцлц вя кредит системинин тянзимлянмяси, дювлят хяръляринин тянзимлянмяси вя 
дювлят ясаслы вясаит гойулушу сийасяти, амортизасийа нормаларынын гойулмасы вя башгалары 
аиддир. Бу методларын кюмяйи иля дювлят тяляб вя тяклиф арасында таразлыьын ялдя едилмясиня вя 
сахланмасына, бунунла да бцтцн игтисадиййат мигйасында гиймятлярин уйьун вя тядриъян 
артымына наил олмаьа чалышыр. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя гиймятлярин тянзимлянмясинин долайы методларына, щямчинин, дювлят 
тяряфиндян торпаг рентасынын, учот дяряъяляринин, ямяк щаггынын (яэяр гиймятлярин бирбаша 
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тянзимлянмяси иля ялагядар дейился), еляъя дя гиймятлярин ямяляэялмясиня тя’сир эюстярян 
диэяр амиллярин тянзимлянмясиня йюнялдилмиш фяалиййятляр дя аид едилир. 

Мцасир дюврдя дцнйанын яксяр юлкяляриндя, о ъцмлядян дя Азярбайъанда пул-кредит 
сийасяти гиймятлярин игтисади методларла тянзимлянмясинин ян башлыъа васитясидир. Пул кцтляси, 
пул дювриййяси, кредит гойулушлары, фаиз дяряъяляри, щямчинин валйута мязянняси иля гиймятляр 
арасында гаршылыглы ялагяляр мювъуддур. Дювлят бу ялагялярдян истифадя етмякля гиймятлярин 
цмуми сявиййясиня нязарят едя билир. Пул-кредит сийасятинин ися бу алятляри вардыр: 
мяркязляшдирилмиш кредитляр, учот дяряъяси (мяркязляшдирилмиш кредитляря эюря фаиз дяряъяси), 
мяъбури ещтийат нормалары, гиймятли каьызлар базарында ямялиййатлар, валйута базарына 
мцдахиля. 

     Истяр бирбаша, истярся дя долайы верэилярин гиймятлярля мцряккяб ялагяляри вардыр. 
Гиймятгойма мцяссисялярин, верэитутма ися дювлятин ян башлыъа малиййя проблемидир. Мящсул 
вя хидмятлярин сатышындан ялдя олунан вясаитляр яввял мцяссисянин бцдъясиня, орадан ися 
дювлят бцдъясиня (онун бир щиссяси) дахил олур. Шцбщясиз ки, гиймяти галдыран верэиляр 
олмасайды, бя’зи сащялярдя ямяля эялян гиймяти ашаьы салан дотасийалар да олмазды. Бирбаша 
верэилярдян фяргли олараг, долайы верэиляр бир гайда олараг гиймятин структур елементи кими 
чыхыш едир. Азярбайъанда тятбиг олунан долайы верэилярин ясас нювляри бунлардыр: ялавя дяйяр 
верэиси, эюмрцк рцсумлары, ройалти вя аксизляр. Долайы верэиляр фактики олараг гиймятин цзяриня 
едилян номинал ялавядян башга бир шей дейилдир. Малиййячиляр сосиал сыьортайа вя мцхтялиф 
бцдъядянкянар фондлара айырмалары верэи адландырмырлар. Лакин, бу тя’диййяляр мцяссисялярин 
фяалиййятиня ъидди тя’сир эюстярир вя верэиляря хас олан фискал функсийаны йериня йетирир, 
щямчинин гиймятин шиширдилмясиндя дя юз ролуну ойнайыр. 

Сон иллярдя гиймятлярин долайы методларла тянзимлянмяси пратикасы юз ящямиййятини 
итирмякдядир. Бу щяр шейдян яввял мцасир базарын инщисар тянзимлянмяси иля йцксяк дяряъядя 
баьлылыьы иля вя онунла мящдудлашмасы иля ялагядардыр. Бу вязиййят инкишаф етмиш капиталист 
юлкяляриня хасдыр. Яксяр мящсулларын гиймятляри ири инщисар формалары тяряфиндян мцяййян 
олунур. Тялябин дяйишмяси иля инщисарлар яввялляр мцяййян едилмиш гиймятляри сахлайараг 
истещсал щяъмини тез-тез дяйиширляр. 

Бир чох щалларда гиймятляря нязарятин бирбаша методлары иля долайы методлары зиддиййят 
тяшкил етмяйяряк цзви ялагялянирляр: цмуми инфлйасийа гарышыг сийасят вя гиймятлярин 
ямяляэялмяси просесиня долайы методларла тя’сирля баьлы тядбирляр билаваситя  дювлят 
тянзимлянмясинин бирбаша методлары иля тамамланырлар. Дювлят гиймятлярини щярякят режиминин 
мцяййян олунмасы йолу иля, онларын сабит сявиййядя “дондурулмасынын” кюмяйи иля, истещсал 
хяръляринин айры-айры маддяляриня нязарят етмяк васитясиля мцяссисялярин мящсулларынын 
гиймятляри сявиййясини мцяййян етмякля баьлы гярараларына мцдахиля едир. Беляликля, кортябии 
базар механизми инщисарлар тяряфиндян тянзимлянмя иля бирликдя эениш тякрар истещсал цчцн 
нормал шяраитин тя’мин едилмяси иля баьлы бирбаша дювлят-инщисар тянзимлянмяси иля тамамланыр. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя инщисар вя тябии инщисарлар тяряфиндян истещсал олунмайан 
мящсул вя хидмятлярин дя гиймятляринин инзибати йолла тянзимлянмясиня йол вериля биляр. Бу 
заман гиймятлярин инзибати методларла тянзимлянмяси максимал, минимал вя тясбит олунмуш 
гиймятлярин мцяййянляшдирилмяси йолу иля щяйата кечирилир. 

Гейд едяк ки, гиймятляри инзибати методларла тянзимляйяркян базарын ганунауйьунлугларыны 
нязяря алмаг лазымдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя гиймятлярин 
ян башлыъа тянзимляйиъиси базар вя рягабятдир. Гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси ися йалныз 
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гиймятлярин базар механизми чярчивясиндя тянзимлянмясини тамамламаг мягсяди эцдцр. 
Она эюря дя гиймятлярин дювлят тянзимлянмясинин мцяййян щядди олмалыдыр. Гиймятлярин 
дювлят тянзимлянмяси мцяссисялярин зийанла ишлямясиня эятириб чыхармамалыдыр. Нязяря алмаг 
лазымдыр ки, базар юзц-юзцнц тянзимляйян механизмдир. Базар алыъы вя сатыъыларын 
щярякятляриня тя’сир эюстярян истянилян дяйишиклийя автоматик олараг уйьунлашыр. Лакин, 
щюкумят гиймятлярин тяляб вя тяклифдян асылы олараг дяйишмяк габилиййятини лцзумсуз олараг 
мящдудлашдыра биляр. Фярз едяк ки, дювлят щяр щансы ямтяянин минимал гиймятини 
мцяййянляшдирир. Адятян, минимал гиймятин мцяййянляшдирилмяси нятиъясиндя ямтяяйя олан 
тяляб азалыр. Тяклиф ися чохалыр вя таразлыг вязиййятиндя ола билян кямиййяти цстяляйир. Нятиъядя 
ямтяянин сатылмамыш изафи кямиййяти ямяля эялир. Беля олан щалда сатыъылар щямин ямтяяни 
“гара базарда” сатмаьа ъящд эюстяръякляр. Инди ися фярз едяк ки, дювлят ямтяянин гиймятинин 
йухары щяддини мцяййянляшдирир. Бу щалда ямтяянин тяклифи азалаъаг, она олан тяляб ися 
артаъагдыр. Нятиъядя гиймятин йухары щяддинин мцяййян олунмасы гытлыьа сябяб олаъагдыр. Бу 
щал щям дя ямтяянин гейри-легал йолла сатылаъаьы “гара базарын” мейдана чыхмасына эятириб 
чыхара биляр. “Гара базарын” мейдана эялмясинин ясас сябяби алыъыларын дювлят тяряфиндян 
мцяййян олунмуш гиймятя нисбятян даща йцксяк гиймят юдямяк истяйидир. “Гара базардакы” 
ямялиййатлар щям алыъыларын, щям дя сатыъыларын мянафейиня уйьундур. Аналожи вязиййят ямтяя 
цзяриндя тясбит олунмуш гиймятлярин мцяййянляшдирилдийи тягдирдя дя ямяля эялир. Гиймятлярин 
тясбит олунмасы гытлыьын, нювбялярин, гара базарын вя с. щалларын ямяля эялмясиня сябяб олур. 

Эюрцндцйц кими сярбяст рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярян базарда гиймятлярин дювлят 
тянзимлянмяси мящсул щяъминин азалмасы иля нятиъяляня биляр. Инщисарын щюкм сцрдцйц 
базарда ися гиймятин йухары щяддинин мцяййянляшдирилмяси истещсалын щяъминин артмасы вя 
сямярялилийин йцксялмясиня эятириб чыхарыр. Чцнки инщисарчылар даща аз мящсулу даща йцксяк 
гиймятя сатмаьа мейл эюстярирляр. 
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Ìöÿññèñÿíèí ãèéìÿò ñèéàñÿòè áàçàðûí ðÿãàáÿò ñòðóêòóðóíäàí àñûëûäð. Áàçàð ñòðóêòóðó 
îíóí ÿñàñ õàðàêòåðèê úèçýèëÿðèäèð êè, îíëàðà áàçàðäàêû ôèðìàëàðûí ñàéû âÿ þë÷öñö, ìöõòÿëèô 
ôèðìàëàðûí ìÿùñóëëàðûíûí îõøàðëûüû âÿ éàõóä ôÿðãëÿðè, áàçàðà ýèðèø âÿ áàçàðäàí ÷ûõûø 
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èìêàíëàðûíûí ñÿâèéôÿñè, ãèéìÿòëÿðÿ íÿçàðÿò âÿ áàçàð èíôîðìàñèéàñûíûí ÿëäÿ îëóíìàñû 
èìêàíëàðû àèä åäèëèð. 

Áàçàð ñòðóêòóðó åëåìåíòëÿðèíèí ÿëàãÿëÿíäèðèëìÿñèíèí ìöõòÿëèô âàðèàíòëàðû, áàøãà ñþçëÿ 
áàçàðûí ìöõòÿëèô ìîäåëëÿðè ìþâúóääóð êè, îíëàðäàí àñûëû îëàðàã ñàùèáêàðëàð ðÿãàáÿò 
ìöáàðèçÿñèíÿ ýèðìÿê âÿ éà ýèðìÿìÿê ùàããûíäà ãÿðàð ãÿáóë åäèðëÿð. 

Mцяссисянин базарда давранышы вя фяалиййятинин нятиъяляри йалныз истещсалын техники 
шяраитиндян вя хярълярин форmалашmасынын онунла шяртлянmиш ганунауйьунлугларындан йахуд 
онун тяшкилинин щцгуги форmасындан дейил, щяm дя mцяссисянин истещсал ресурслары алдыьы вя юз 
mящсулларыны сатдыьы базарын структурундан асылыдыр. 

Принсип е’тибариля игтисади тяряггинин mягсядляриндян асылы олараг базар структурунун 
mцхтялиф тяснифляшдирилmяляри тяклиф олуна биляр. Онларын ян садясиндян вя щяm дя даща 
mцщцmцндян башласаг гейд олунmалыдыр ки, бу тяснифляшдирmянин ясасыны базар гийmятляринин 
форmалашmасына бир сатыъынын (алыъынын) тя’сири дяряъяси тяшкил едир. Яэяр сатыъылардан 
(алыъылардан) бири яmтяянин гийmятиня ящяmиййятли тя’сир етmяк габилиййятиня mаликдирся, онда 
базар структуру тякmил рягабятля характеризя олунур. Яэяр бу шярт эюзлянилmирся онда деmяк 
олар ки, рягабят гейри-тякmилдир. Тякmил рягабят шяраитиндя базар истянилян вахт анында щяр бир 
сатыъыйа (алыъыйа) гийmяти дигтя едир. Гейри-тякmил рягабят шяраитиндя ися, яксиня, истещсалчы 
(истещлакчы) яmтяялярин (ресурсларын) гийmятлярини юзц mяййян едир. 

Игтисади нязяриййядя “таm рягабят” анлайышы хцсуси йер тутур. Базар структуру о вахт таm 
рягабятли щесаб едилир ки, ашаьыдакы шяртляр юдянилсин: 
1. Яmтяянин чохлу сайда сатыъылары вя алыъылары вардыр вя онларын щяр бири бцтцн базар 
щяъmини йалныз юз щиссясини истещсал едирляр (алырлар); 
2. Яmтяя истещлакчы нюгтейи-нязяриндян таmаmиля щяmъинс олmалыдыр, бцтцн алыъылар ися 
сатыъыларын нюгтейи-нязяриндян ейни олmалыдыр. Илк бахышдан садя эюрцнян бу шярт тяърцбядя 
надир щалларда йериня йетирилир. Щятта таmаmиля ейни яmтяя сатыш йеринин йерляшmясиня, 
хидmят шяртляриня, реклаmа, габлашдырmа хцсусиййятляриня вя с. эюря истещлакчылар цчцн 
гейри-щяmъинс эюрцня биляр. 
3. Йени сатыъынын (истещсалчынын) сащяйя дахил олmасы вя сащядян чыхыш иmканлары цчцн  
mанеяляр йохдур.Mанеяляр ики нюв ола билярляр: 
— легал (mцяййян фяалиййятля mяшьул олmаг цчцн mцстясна щцгуг, лисензийалар, 
патентляр); 
— игтисади (ири истещсалын цстцнлцйц) 
4. Гийmятлярин базар сявиййяси щаггында бцтцн сатыъыларын вя алыъыларын таm mя’луmатлылыьы; 
5. Бцтцн базар иштиракчыларынын юз mягсядляри наmиня сяmяряли давранышы. Алыъыларын йахуд 
сатыъыларын эизли разылашmалары (данышыглары) олmалыдыр. 
Эюрцндцйц киmи, таm рягабят тяърцбядя олдугъа надир щалларда тясадцф олунан (раст 
эялинян) шяртлярля характеризя едилир. Онда нязяриййядя бу базар mоделинин надир 
ящяmиййяти ня иля ялагядар олmасы суал олуна биляр. Щяр шейдян яввял гейд едилmялидир ки, 
таm рягабят базар игтисадиййатынын фяалиййятинин “идеал” mоделини гурmаьа иmкан верир ки, 
диэяр реал базар структурларыны онунла mцгайисяли шякилдя юйрянmяк олар. Беля нятиъяйя 
эялmяк олар ки, тякmил рягабят базары mодели диэяр реал базарлар цзря щягигятя 
йахынлашmаг цчцн гянаятбяхш тясяввцр йарадыр. 

Таm рягабят дедикдя еля базар структуру баша дцшцлцр ки, орада щяmъинс яmтяяляр бир-
бириндян асылы олmайан чохлу сайда mцяссисяляр тяряфиндян истещсал едилирляр вя онлардан щяр 
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бири цmуmи mящсул бурахылышынын йалныз аз щиссясини истещсал едир. Нятиъядя айрыъа бир 
mцяссися mящсул бурахылышын щяъmини дяйишmякля базар гийmятиня тя’сир эюстяря билmир. О, 
йалныз mювъуд гийmят сявиййясиндя mаксиmуm mянфяяти (mиниmуm зяряри) тя’mин едян 
оптиmал истещсал щяъmини сечя биляр. Бундан башга сащяйя дахил олmаг йахуд ондан чыхmаг 
цчцн mанеялярин олmаmасы нязярдя тутулур. 

Тутаг ки, mцяссися mянфяяти (M) mаксиmуmлашдырmаьа чалышыр. Mянфяят цmуmи эялирля 
(TR) цmуmи хярълярин (TC) фяргиня бярабярдир. 

 
M= TR-TC          

 
Цmуmи эялир дедикдя mцяййян mящсул щяъmинин реаллашдырылmасындан ялдя олунан эялирин 

mябляьи баша дцшцлцр: 
TR = P x Q 

 
Орта эялир (AR) ися цmуmи эялирин сатылmыш mящсулун кяmиййятиня олан нисбятидир: 

P
Q

QxP

Q

TR
AR ===

   

Орта эялир mящсул ващидинин гийmятиня бярабярдир. 
Нащяйат, сон щядд эялири (MR) сатыш щяъmинин бир ващид артmасы заmаны цmуmи эялирин 

артыmыдыр 
( )

MR
TR

Q
=

∆

∆
 ,  

 
вя йахуд, яэяр цmуmи эялирин mящсулун щяъmиндян асылылыьы кясилmяз дифференсиаллашдырылан 
функсийа шяклиндя эюстяриля билярся 

TR = f(Q), 
  

MR
d TR

Q
=

( )

∆
, 

    
Яэяр mящсулун гийmяти онун бурахылышы щяъmиндян асылы дейился (таm рягабят шяраитиндя 

вязиййят белядир), онда сон щядд эялири орта эялиря вя уйьун олараг гийmятя бярабярдир 
 

MR = AR = P 
 
Рягабят апаран mцяссисянин mянфяятинин mаксиmуmлашдырылmасынын зярури шяртини 

mцяййянляшдирmяк вя бунун цчцн (5.1) дцстурундан mянфяятин сатылmыш mящсулун щяъmи 
цзря тюряmясини тапаг вя сыфра бярабярляшдиряк 

 
( ) ( )dÏ

dQ

d TR

dQ

d TC

Q
MR MC P MC= − = − = − =

∆
0  йахуд 

MC = P 
 
(7.2) вя (7.3) дцстурларыны бирляшдиряряк 
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MC = MR = P 

 
олдуьуну аларыг. 

Башга сюзля, таm рягабят шяраитиндя mцяссисянин оптиmуmуна сон щядд эялиринин сон 
хяръляриня бярабяр олдуьу шяраитдя наил олунур. 
    

    

7.2. Õàëèñ èíùèñàð áàçàðûíäà ãèéìÿt v7.2. Õàëèñ èíùèñàð áàçàðûíäà ãèéìÿt v7.2. Õàëèñ èíùèñàð áàçàðûíäà ãèéìÿt v7.2. Õàëèñ èíùèñàð áàçàðûíäà ãèéìÿt və istehsal həcmi....    

 

Èíùèñàð÷û àíàëîãó âÿ ãàðøûëûãëû ÿâÿçåäèúèñè îëìàéàí ìÿùñóëóí éåýàíÿ èñòåùñàë÷ûñû îëàí 
ôèðìàäûð. Î, äþâëÿò òÿøêèëàòû éàõóä þçÿë ôèðìà îëà áèëÿð. Äþâëÿò èíùèñàðûíûí êþìÿéè èëÿ áó âÿ 
éà äèýÿð ÿìòÿÿíèí èñòåùëàêûíû òÿíçèìëÿìÿê îëàð. Þçÿë ôèðìàëàð-èíùèñàð÷ûëàð þç ìÿùñóëëàðûíà 
ìöñòÿãèë îëàðàã ãèéìÿò ãîéóðëàð âÿ áÿçÿí îíó éåðëè ùàêèìèééÿò îðãàíëàðû èëÿ ðàçûëàøäûðûðëàð. 
Áåëÿëèêëÿ, õàëèñ èíùèñàð øÿðàèòèíäÿ ìöÿññèñÿ þç ìÿùñóëóíóí ãèéìÿòèíè âÿ èñòåùñàë ùÿúìèíè 
ñÿðáÿñò îëàðàã äÿéèøÿ áèëÿð. 

Nязяря алmаг лазыmдыр ки, таm рягабят шяраитиндян фяргли олараг гийmят инщисарчынын mящсул 
истещсалат щяъmиндян асылдыр. Mящсул щяъmи ня гядяр чохдурса, гийmятляр бир о гядяр ашаьыдыр. 

( ) ( )
MR

d TR

dQ

d P x Q

dQ
P Q 

dP

dQ
= = = + : ;  

икинъи сыфырдан кичик олдуьуна эюря MR < P. 
Эюстярилян бярабярсизлийи асанлыгла изащ етmяк олар. Тутаг ки, инщисарчынын иллик истещсалынын 

щяъmи 1000 mя’mулат олдугда бир mя’mулатын гийmяти 400 mанат тяшкил едир. Нязяря 
алынmалыдыр ки, истещсал щяъmинин 1 гяпик артmасы гийmятин 1 mанат ашаьы дцшmясиня эятириб 
чыхарыр. лакин, эялирин артыmы 399,99 mанатла mцгайисядя олдугъа аз олаъагдыр. Mясяля ондан 
ибарятдир ки, гийmятин ашаьы инщисарчынын бцтцн истещсал щяъmиня тя’сир едир. Бу щалда эялирин 
артыmы 

 
MR = 399,99 ⋅ 1001 -  400 ⋅ 1000 =389,99 mанат тяшкил едяъякдир. 
 
Инщисарчы цчцн mянфяятин mаксиmуmлашдырылmасы шяртини mцяййянляшдиряк. Бундан ютрц 

mянфяятин (M) mящсул щяъmиня (Q) эюря тюряmясини тапаг вя ону сыфыра бярабярляшдиряк: 
( ) ( ) ( )dP

dQ

d TR TC

dQ

d TR

dQ

d TC

dQ
MR MC 0,=

−
= − = − =   

вя йахуд 
MC = MR ≠ P 

 
7.3. 7.3. 7.3. 7.3. İnhisarlara qarşı dövlətin qiymət siyasətinin əsas variantları. 

 
Èíùèñàðëàðà ãàðøû äþâëÿò ñèéàñÿòè áàçàðäà âÿ éà ñàùÿäÿ èíùèñàðëàøìàíûí ãàðøûñûíûí 

àëûíìàñûíà éþíÿëäèëÿí ãàíóí, ãÿðàð âÿ äèýÿð íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàð òîïëóñóíó ÿùàòÿ åäèð. 
Åëÿ ñàùÿëÿð äÿ âàðäûð êè, îðàäà èíùèñàðëàøìàíûí ãàðøû÷ûíûí àëûíìàñû ìÿãñÿäÿóéüóí äåéèë. 
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Îíà ýþðÿ êè, èñòåùñàëûí áèð íå÷ÿ ìöÿññèñÿ àðàñûíäà áþëöøäöðöëìÿñè ìÿùñóë âàùèäèíÿ äöøÿí 
èñòåùñàë õÿðúëÿðèíèí àðòìàñûíà ñÿáÿá îëà áèëÿð. Áåëÿ ñàùÿëÿðÿ ÿñàñÿí òÿáèè èíùèñàð (ñó, ãàç, 
åíåðæè òÿúùèçàòû âÿ ñ.) ñàùÿëÿðè àèä åäèëèð.  

Тябии инщисара mцнасибятдя дювлят сийасятинин бир нечя вариантлары mювъуддур: 
    I вариант. I вариант. I вариант. I вариант. Гийmятляр дювлят тяряфиндян D4 тяляб хяттинин MC сон щядд хяръляри яйриси иля 

кясишmяси (нюгтяси) W сявиййясиндя гойулур. Дювлят бу гийmятлярля тялябин таm юдянилmясини 
инщисарлара ющдячилик киmи гябул етдирир. Нятиъядя истещсал щяъmи Q1-я, гийmят P1-я бярабярдир. 

Сийасятин бу вариантынын цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, гийmят сон щядд хяръляриня 
бярабярдир вя буна эюря дя mящсул бурахылышынын структурунда сяmярялилийя наил олунур. 

II вариант. II вариант. II вариант. II вариант.  Дювлят гийmятляри D тяляб хяттинин LAC орта хяръляр яйриси иля кясишmя нюгтяси 
(S нюгтяси) сявиййясиндя mцяййян едир. Дювлят щяmчинин бу гийmятлярля тялябин таm 
юйрянилmясини инщисарлара ющдячилик киmи гябул етдирир. Нятиъядя истещсал щяъmи Q2, гийmят P2 
тяшкил едир. Бу вариантын цстцнлцйц бцдъя дотасийасына ещтийаъын арадан галдырылmасындан 
ибарятдир. Онун чатышmаmазлыьы ися гийmятлярин сон щядд хяръляриндян йцксяк олmасы иля 
ялагядар mящсул бурахылышынын структурунда сяmярялилийя наил олунmаmасыдыр. Инщисар 
тяряфиндян бурахылан mящсулун истещсалы олдугъа аздыр. 

III вариант.III вариант.III вариант.III вариант. Илк ики вариантын цзви ялагясидир. Ону електроенерэетиканын тиmсалында нязярдян 
кечиряк. Истещсал mцяссисяляриня бурахылан електрик енержисиня эюря юдянишляр яксяр щалларда 
икиставкалы тарифляр цзря mцяййян едилир. Юдянишлярин биринъи щиссяси истещлак едилmиш електрик 
енержисинин кяmиййятиня, икинъи щиссяси ися електрик аваданлыьынын бирляшдирилmиш эцъцня 
mцтянасибдир. Дювлят истещлак едилmиш бир киловатт/саат електрик енержисиня эюря онун истещсалына 
вя няглиня сон щядд хяръляри сявиййясиндя гийmятляри mцяййян ея биляр. Бир киловатт 
бирляшдирилmиш эцъя эюря юдяниши дювлят о юлчцдя mцяййян едя биляр ки, електрик енержиси 
истещсалчыларынын цmуmи эялири (електрик енержисиня эюря юдянишляр дахил олmагла) онларын 
хярълярини таm юдясин. Беляликля, бурахылышын структурунун сяmярялилийи шярти (електрик 
енержисинин гийmятинин сон щядд хяръляриня бярабярлийи) йериня йетирилир, ейни заmанда дювлят 
дотасийаларына ещтийаъ дуйулmур. 

Тябии инщисарлара mцнасибятдя дювлят сийасятинин нязярдян кечирилян вариантлары цmуmи 
чатышmаmазлыглара mаликдир. Нязярдя тутулур ки, дювлят органлары фактики хярълярдян бя’зи нюв 
изафи хяръляри чыхарmагла хярълярин “ясасландырылmыш” сявиййясини mцяййян етmяк 
габилиййятиня mаликдирляр. Тябии инщисарларда ися хярълярин ашаьы салынmасы дювлят гийmятляринин 
ашаьы салынmасына эятириб чыхардыьына эюря хярълярин ашаьы салынmасы цчцн щеч бир ъидди стиmул 
йохдур. 

Она эюря дя дювлят сийасятинин дювлят гийmятляринин гойулmасыны нязярдян тутmайан IV IV IV IV 
вариантыны вариантыны вариантыны вариантыны нязярдян кечиряк. Дювлят щярраъ кечирир вя дювлят бцдъясиня mаксиmуm юдяниш 
mябляьи кючцрmяйи ющдясиня эютцрян mцяссисяйя mящсул вя йа хидmят нювцнц истещсал етmяк 
щцгугу верир. Ейни заmанда дювлят тяряфиндян гийmятлярин вя mящсул бурахылышынын бирбаша 
тянзиmлянmяси щяйата кечирилmир. Mцяссися Q3 mящсул щяъmини сечир (бу щалда MR=LMC) вя 
P3 гийmятини тя’йин едир. Принсип е’тибариля инщисар mянфяяти P3NMR бцтювлцкдя тясбит 
олунmуш юдяниш форmасында дювлят бцдъясиня алына биляр. Дювлят сийасятинин бу вариантынын 
цстцнлцйц дювлят бцдъясинин эялирляринин артmасы вя дювлят mцдахилясинин mиниmуm олmасы, 
чатышmаmазлыьы ися mящсулун олдугъа аз истещсал едилmясиндян вя mящсул бурахылышынын 
структурунун сяmярялилийи шяртинин кобуд шякилдя позулmасыдыр. 
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7777.4.4.4.4. Ãèéìÿò àéðû. Ãèéìÿò àéðû. Ãèéìÿò àéðû. Ãèéìÿò àéðû----ñå÷êèëèéè, îíóí òèïëÿðè âÿ éà äÿðÿúÿëÿðè.ñå÷êèëèéè, îíóí òèïëÿðè âÿ éà äÿðÿúÿëÿðè.ñå÷êèëèéè, îíóí òèïëÿðè âÿ éà äÿðÿúÿëÿðè.ñå÷êèëèéè, îíóí òèïëÿðè âÿ éà äÿðÿúÿëÿðè.    

 
Mящсулун (йахуд mцхтялиф истещсалчылардан бир алыъы тяряфиндян алынан mящсулун) mцхтялиф 

алыъылара mцхтялиф гийmятлярля сатышы (йахуд алынmасы) гийmят айры-сечкилийи адландырылыр. Бу 
анлайышдан онунла шяртлянян щадисялярин гийmятлярин яmтяя вя хидmятлярин кейфиййятиндян 
(mясялян, нювцндян, юлчцсцндян, файдалы тяркибиндян вя с.) асылы олараг 
дифференсиаллашдырылmасындан фяргляндирилmяси mягсядиля истифадя олунур. 

Таm рягабят шяраитиндя гийmят айры-сечэилийи гейри-mцmкцндцр. Она эюря ки, рягабятли 
базарда алыъы вя сатыъыларын гаршылыглы фяалиййяти истянилян щяmъинс яmтяя цчцн ващид базар 
гийmятинин яmля эялmясиня эятириб чыхарыр. Гийmят айры-сечкилийи йалныз таm рягабят олmайан 
шяраитдя mцmкцндцр. Беля шяраитдя инщисарлар (йахуд mонопсонийалар) базарын 
сегmентляшдирилmясини щяйата кечиря билярляр вя онларын щяр бириндя ейни бир яmтяя вя йа 
хидmятя mцхтялиф гийmятляр mцяййян едя билярляр. Бунун цчцн ашаьыдакы цч шяртин йериня 
йетирилmяси зяруридир: 

1. Тялябин (инщисарчы цчцн) йахуд тяклифин mонопсонийа цчцн гийmят еластиклийи mцхтялиф 
алыъыларда (йахуд алыъыларда) ящяmиййятли дяряъядя mцхтялиф олmалыдыр. Якс щалда базарын 
бюлцшдцрцлmясинин вя гийmят айры-сечкилийинин щеч бир mя’насы йохдур. 

2. Алыъылар (инщисар цчцн) йахуд сатыъылар (mонопсонийалар цчцн) асанлыгла ейниляшдирилmяси 
олmалыдырлар. Якс щалда mцяййян mя’насы олса беля базарын бюлцшдцрцлmяси гейри-mцmкцн 
оларды. 

3. Гийmят айры-сечкилийинин тятбиг едилдийи яmтяя йахуд хидmят бир базарын алыъылары (йахуд 
сатыъылары) тяряфиндян диэяр базарын алыъыларына (йахуд сатыъыларына) йенидян сатыла билmяз. 
Яmтяялярин “уъуз” базардан “бащалы” базара сярбяст щярякяти бир гийmятин яmяля эялmясиня 
чыхарыр вя гийmят айры-сечкилийини практики олараг mцmкцнсцз едир. 

Эюрцндцйц киmи, гийmят айры-сечкилийинин апарылmасы цчцн даща ялверишли шяраит хидmят 
сферасындадыр, чцнки, бир гайда олараг, онлар йенидян сатыла билmязляр. Mадди истещсал 
сферасында гийmят айры-сечкилийи о щалда асан щяйата кечирилир ки, mцхтялиф базарлар бир-
бириндян ъоьрафи йахуд тариф mящдудиййятляри васитясиля узаглашдырылыр вя уйьун олараг 
яmтяянин “уъуз” базардан “бащалы” базара йенидян сатышы йцксяк хярълярля ялагядар олур. 

Гийmят айры-сечкилийи базарын mцлкиййят принсипи цзря бюлцнmяси (дювлят, кооператив, 
игтисадиййатын хцсуси сектору) ясасында, истещсалчы йахуд истещлакчы mцяссисялярин сащяви 
mянсубиййятиндян асылы олараг, яmтяянин истещсал васитяси вя йа истещлак яшйасы киmи алынmасы 
ясасында mцmкцндцр. Лакин бцтцн бу щалларда гийmятлярин дифференсиаллашдырылmасы базар 
mанеяляринин сахланылmасы цзря дювлят нязарятиня ясасланmалыдыр. Нязяря алmаг лазыmдыр ки, 
mцхтялиф базарларын алыъылары (сатыъылары) арасында яmтяялярин бюлцшдцрцлmясинин mцmкцн 
каналларынын баьланmасы цчцн бу нязарятин сяmярялилийи щеч дя щяmишя йцксяк олmур. 

Гийmят  айры-сечкилийинин  цч  нювц йахуд  дяряъяси  mюв-ъуддур ки, онлары инщисар 
тяряфиндян апарылан айры-сечкилик тиmсалында нязярдян кечирmяк олар. 

Таm гийmят айрыТаm гийmят айрыТаm гийmят айрыТаm гийmят айры----сечэилисечэилисечэилисечэилийи йахуд биринъи дяряъяли айрыйи йахуд биринъи дяряъяли айрыйи йахуд биринъи дяряъяли айрыйи йахуд биринъи дяряъяли айры----сечэилик сечэилик сечэилик сечэилик щяр бир щяmъинс яmтяя 
ващидиня онун тяляб гийmятиня бярабяр гийmят гойулдугда mцmкцндцр ки, бу щалда 
истещлакчы артыглыьы инщисарчы тяряфиндян mцсадиря едилир.  

Таm гийmят айры-сечкилийи халис шякилдя чятин щяйата кечириля билян просесдир. Она фярди 
истещсал шяраитиндя йахынлашmаг mцmкцндцр. Она эюря ки, бу шяраитдя щяр бир mящсул ващиди 
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конкрет истещлакчынын сифариши ясасында щазырланыр вя гийmятляр сифаришчилярля mцгавиляляр цзря 
mцяййян едилир (гойулур). 

Икинъи дяИкинъи дяИкинъи дяИкинъи дяряъяли гийmят айрыряъяли гийmят айрыряъяли гийmят айрыряъяли гийmят айры----сечэилийисечэилийисечэилийисечэилийи чохлу сайда гийmятляр  гойулан щалларда тятбиг едилир. 
Беляликля, яэяр таm гийmят айры-сечэилийи шяраитиндя ейни бир mящсула ейни заmанда mцхтялиф 
сявиййяли гийmятляр mювъуд олурса, икинъи дяряъяли айры-сечэилик шяраитиндя ейни заmанда 
гийmятлярин бир нечя пилляси фяалиййят эюстярир. Нятиъядя таm айры-сечkиликдян фяргли олараг, 
инщисарчы истещлакчы артыглыьыны бцтювлцкдя дейил, йалныз онун бир щиссясини юз хейриня 
mяниmсяmяйя наил олур. 

    Тяърцбядя икинъи дяряъяли гийmят айры-сечэилийи тез-тез mцхтялиф нюв гийmят дисконтлары 
вя йахуд эцзяштляри форmасыны гябул едир. Mясялян: 

а) эюндяриш щяъmиня эюря эцзяштляр — эюндяриш йахуд сифариш щяъmи ня гядяр йцксякдирся, 
гийmятляря едилян эцзяштляр дя бир о гядяр йцксякдир; 

б) куmулйатив эцзяштляр — дяmир йолуна mювсцmи билет бирдяфялик билетя нисбятян уъуздур, 
гязет вя журнала иллик абуня щаггы пяракяндя сатышда бир нцсхянин гийmятиня нисбятян ашаьы 
ола биляр; 

в) вахт цзря гийmят айры-сечkилийи — сящяр, эцнорта вя ахшаm кино сеансларынын mцхтялиф 
гийmятляри; эцндцз вя ахшаm вахтларында, иш вя истиращят эцнляриндя ресторанларда гийmят 
ялавяляринин mцхтялиф кяmиййяти, mещmанханаларда йай вя гыш mювсцmляриндя mцхтялиф тарифляр 
вя с. 

Цчцнъц дяряъялиЦчцнъц дяряъялиЦчцнъц дяряъялиЦчцнъц дяряъяли    гийmят айрыгийmят айрыгийmят айрыгийmят айры----сечсечсечсечkkkkилийи илийи илийи илийи онунла фярглянир ки, онун ясасы айры-сечэилийин биринъи 
икинъи дяряъясиндя олдуьу киmи яmтяялярин айры-айры ващидляриня тяляб гийmятляринин 
mцхтялифлийи дейил, алыъыларын юзляринин груплара айрылmасыдыр вя щяр бир груп цчцн юз 
реаллашдырmа гийmяти гойулур. 

Qийmят айры-сечэилийини щяйата кечирян инщисарчы цчцн айры-айры базарлар арасында сатышын 
оптиmал бюлцшдцрцлmяси шярти щяр бир базарда сон щядд эялиринин бярабярлийидир. Ики базар 
олдуьу щалда               MRA = MRB.  

Mя’луm олдуьу киmи,MR P= −
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Эюрцндцйц киmи, бярабяр тяляб еластиклийи ( lA= l B) заmаны гийmят айры-сечэилийи гейри-
mцmкцндцр (PA=PB). Яэяр тяляб еластиклийи mцхтялиф базарларда фярглидирся, онда щансы 
базарда о, йцксякдирся, щяmин базарда гийmят ашаьы олаъагдыр ( lA > l B, PA <  PB). 

Цmуmиййятля, гийmят айры-сечэилийи шяраитиндя бурахылыш щяъmи ади инщисар вязиййятиня 
нисбятян йцксякдир вя таm рягабят шяраитиндя олдуьу сявиййяйя йахынлашыр. Бя’зи яmтя вя 
хидmятляр гийmят айры-сечэилийи олmадан истещсал едилmяйя дя биляр. Бунун бир сябяби ондан 
ибарятдир ки, дювлят беля сийасятин щяйата кечирилmясиня щиmайядарлыг едир вя юзц ону щяйата 
кечирир. Диэяр сябяб ися гийmят айры-сечэилийинин истещлакчыларын реал эялирляриндян фяргляри 
азалтmасыдыр. 
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Бунунла бярабяр еля дя щесаб етmяк олmаз ки, гийmят айры-сечэилийи ъяmиййят цчцн сярфялидир, 
о, ресурсларын сащялярарасы сяmярясиз бюлцшдцрцлmяси иля дя mцшаийят олуна биляр. Mясяля 
ондан ибрятдир ки, истещсалын MC=MR бярабярлийи иля mцяййян едилян щяддян артыг артыmы о 
деmякдир ки, щяр бир ялавя mящсул ващиди онун тяляб хяттиндян йцксяк олан хярълярля истещсал 
едилир вя буна эюря дя ялавя хярълярин йюнялдилmяси цчцн башга сфера ахтарmаг идейасы 
йараныр. 
 
 
 
 

MMMMÞÂÇÞÂÇÞÂÇÞÂÇÓ  8Ó  8Ó  8Ó  8. ÎËÈÃÎÏÎËÈÉÀ V. ÎËÈÃÎÏÎËÈÉÀ V. ÎËÈÃÎÏÎËÈÉÀ V. ÎËÈÃÎÏÎËÈÉÀ VƏ    İİİİNHNHNHNHİİİİSAR RSAR RSAR RSAR RƏQABQABQABQABƏTTTTİİİİ    BAZARINDBAZARINDBAZARINDBAZARINDAAAA    ÃÈÉÌßÒÈÍ ÃÈÉÌßÒÈÍ ÃÈÉÌßÒÈÍ ÃÈÉÌßÒÈÍ 
ßÌßËß ÝßËÌßÑÈßÌßËß ÝßËÌßÑÈßÌßËß ÝßËÌßÑÈßÌßËß ÝßËÌßÑÈ    

PLAN: 
8.1. Îëèãîïîëèñòèê ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿíèí íÿçÿðè ìöääÿàëàðû 
8.2. Îëèãîïîëèéà áàçàðûííû òàðàçëûüûíûí êÿìèééÿò âÿ ãèéìÿò ìîäåëëÿðè 
8.3. Èíùèñàð ðÿãàáÿòè áàçàðûída qiymətin əmələ gəlməsi  

 
 

8888.1. Îëèãîïîëèñòèê ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿíèí íÿçÿðè ìöääÿàëàðû.1. Îëèãîïîëèñòèê ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿíèí íÿçÿðè ìöääÿàëàðû.1. Îëèãîïîëèñòèê ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿíèí íÿçÿðè ìöääÿàëàðû.1. Îëèãîïîëèñòèê ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿíèí íÿçÿðè ìöääÿàëàðû    
    

Îëèãîïîëèéà áàçàðû ìöàñèð øÿðàèòäÿ ìöõòÿëèô þëêÿëÿðèí èãòèñàäèééàòûíäà ýåíèø òÿòáèã 
îëóíàí áàçàð ñòðóêòóðëàðûíäàí áèðèäèð. Ìåòàëëóðýèéà, êèìéà, åëåêòðîíèêà, ýÿìèãàéûðìà êèìè 
ÿêñÿð òåõíèêè úÿùÿòäÿí ìöðÿêêÿá ñÿíàéå ñàùÿëÿðè îëèãîïîëèéà áàçàðûíäà ôÿàëèééÿò 
ýþñòÿðèðëÿð. 

Îëèãîïîëèéà áàçàðû áèð-áèðèíèí ãèéìÿò ñèéàñÿòèíÿ âÿ ìàðêåòèíã ñòðàòåýèéàñûíà ùÿññàñ 
îëàí, àðäûúûë îëàðàã ðÿãèáëÿðèíèí ðåàêñèéàñû èëÿ ùåñàáëàøìàüà ìÿúáóð îëàí àçñàéëû èñòåùñàë-
÷ûëàðäàí èáàðÿòäèð. Î, åëÿ áèð áàçàð ñòðóêòóðóäóð êè, îðàäà — 

à) áèð íå÷ÿ ìöÿññèñÿ (òÿõìèíÿí 7—10) áöòöí áàçàðû éàõóä îíóí ÿñàñ ùèññÿñèíè òÿìèí 
åäèð; 

á) áÿçè ìöÿññèñÿëÿð ÿìòÿÿíèí áàçàð ùÿúìèíäÿ éöêñÿê (20%-äÿí àðòûã) õöñóñè ÷ÿêèéÿ 
ìàëèêäèðëÿð âÿ îíëàð ãèéìÿòëÿðè äèãòÿ åòìÿêëÿ, ñàòûø ùÿúìèíè äÿéèøìÿêëÿ, äèýÿð 
ãèéìÿòÿìÿëÿýÿòèðÿí àìèëëÿðÿ òÿñèð ýþñòÿðìÿêëÿ áàçàð ãèéìÿòëÿðèíÿ òÿñèð åòìÿê 
ãàáèëèééÿòèíÿ ìàëèêäèðëÿð; 

â) ìöÿññèñÿ ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿäÿ âÿ äàâðàíûøûí äèýÿð èñòèãàìÿòëÿðäÿ ðÿãèáëÿðäÿí 
àñûëûëûüûíû áàøà äöøìÿëè âÿ îíëàðûí ðåàêñèéàñûíû ó÷îòà àëìàëûäûð. 

Îëèãîïîëèéà áàçàðûíà ýèðèø àäÿòÿí ÷ÿòèíäèð. Áó áàçàðûí ôîðìàëàøìàñûíûí áàøëûúà ñÿáÿáè 
èñòåùñàë ìèãéàñûíäàêû ãÿíàÿòäèð. Ñàùÿ î âàõò îëèãîïîëèñòèê ñòðóêòóðà ìàëèê îëóð êè, áóðàäà 
ìöÿññèñÿíèí èðè þë÷öñö õÿðúëÿðäÿ ÿùÿìèééÿòëè ãÿíàÿòè òÿìèí åòñèí âÿ àðäûúûë îëàðàã èðè 
ìöÿññèñÿ õûðäà ìöÿññèñÿëÿðëÿ ìöãàéèñÿäÿ úèääè öñòöíëöêëÿðÿ ìàëèê îëñóí. 

Олигополийа шяраитиндя рягабят ачыг, щятта агрессив характер дашыйыр. Истещсалчыларын сайы 
аз олдуьуна эюря онлардан бири тяряфиндян сатышын артырылmасы вя йахуд гийmятин ашаьы 
салынmасы, диэяр олигополистлярин mящсулларынын реаллашдырылmасы шяраитини кяскин дяйишя биляр. 

Олигополистляр юз mящсулларынын гийmятлярини ашаьы салmаьа mейлли дейилляр. Она эюря дя 
рягабят, бир гайда олараг, гейри-гийmят характери кясб едир. 
Сатышын вя mянфяятин артырылmасынын ясас mетодлары бунлардыр: 



58 

 

1. Mящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылmасы. Бу, истещлак еффекти ващидиня гийmятлярин 
ашаьы салынmасы иля ейниэцълцдцр. Лакин, гийmятлярин бирбаша ашаьы салынmасындан фяргл олараг, 
кейфиййятин йцксялдилmяси бир о гядяр айдын эюрцнmцр вя олигополист цчцн рягибляр тяряфиндян 
ялверишсиз реаксийа йаратmайа да биляр. 

2. Юз mящсулунун реклаm едилmяси; 
3. Mящсулун дифференсиаллашдырылmасы. Реклаmын сяmяряли олmасы цчцн олигополист юз 

mящсулуну рягиблярин mящсулларындан фяргляндирmялидир. Бу фяргляр йалныз хариъи эюрцнцшля 
баьлы ола билярляр (дизайн, габлашдырmа вя с.). 

Таm рягабят шяраитиндя mцяссися истещсал щяъmини дяйишяряк базара чох ъцз’и тя’сир 
эюстярир. Она эюря дя mцяссисянин бу вя йа диэяр щярякятиня рягиб реаксийасы олmур. 

Инщисарчы гийmяти вя истещсал щяъmини дяйишяркян рягиблярин дейил, истещлакчыларын 
реаксийасыны учота алmалыдыр, чцнки онун рягибляри йохдур. 

Олигополист ися гийmяти вя истещсал щяъmини дяйишmякля базара ящяmиййятли дяряъядя тя’сир 
эюстярир вя о, щяm истещлакчыларын реаксийасыны (тяляб щяъmинин дяйишmясини), щяm дя 
рягиблярин реаксийасыны нязяря алmалыдыр. 

Îëèãîïîëèñòèê áàçàðäà, ìöÿññèñÿëÿðèí äàâðàíûøûíûí ö÷ ìîäåëèíè àéûðìàã îëàð: 
1) êîîðäèíàñèéà åäèëìÿéÿí îëèãîïîëèéà; 
2) ìöÿññèñÿëÿðèí ñþâäÿëÿøìÿëÿðè; 
3) “ãàéäàëàð öçðÿ îéóí”. 
Îëèãîïîëèñòèê ìöÿññèñÿíè äöøöíäöðÿí ÿñàñ ìÿñÿëÿ îíóí þç ìÿùñóëóíóí ãèéìÿòèíè 

äÿéèøäèðìÿñèíÿ ðÿãèáëÿðèí ðåàêñèéàñûäûð. ßýÿð õÿðúëÿð àçàëûð âÿ éàõóä áàçàð òÿëÿáè àøàüû 
äöøöðñÿ, ìöÿññèñÿ ãèéìÿòè àøàüû ñàëìàüà òÿëÿñìèð. Îíà ýþðÿ êè, îíëàð ðÿãèáëÿð òÿðÿôèíäÿí 
äöçýöí áàøà äöøöëìÿéÿ áèëÿð âÿ “ãèéìÿò ìöùàðèáÿñè” áàøëàíàð. ßêñèíÿ, ÿýÿð õÿðúëÿð éàõóä 
òÿëÿá àðòûðñà, ìöÿññèñÿ ãèéìÿòè éöêñÿëòìÿéÿ òÿðÿääöä åäèð, ÷öíêè î, ðÿãèáëÿðèí þç 
ãèéìÿòëÿðèíè éöêñÿëòìÿìÿñèíäÿí ãîðõóð. Áó, îëèãîïîëèéà ö÷öí õàðàêòåðèê îëàí ãèéìÿò 
úèääèëèéèäèð. 

Îëèãîëèñòèê ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿíèí áöòöí ìîäåëëÿðèíäÿ óçóíìöääÿòëè äþâðäÿ ðÿãàáÿò 
àïàðàí îëèãîïîëèñòëÿðèí åéíè ìÿùñóëëàðà óéüóí ãèéìÿòëÿðè éàõóä äèôôåðåíñèàë ìÿùñóëëàðà èñÿ 
ìöãàéèñÿëè ãèéìÿòëÿðèí ìöÿééÿí åäèëìÿñèíäÿí áàøãà âàðèíàòëàðû éîõäóð. Áåëÿëèêëÿ, 
îëèãîïîëèñòëÿð êîîðäèíàñèéà åäèëìèø ãèéìÿòëÿðÿ áèð íå÷ÿ éîëëà íàèë îëà áèëÿðëÿð: áèðèíúèñè, ýèçëè 
ðàçûëàøìàíûí áàüëàíûëìàñû; èêèíúèñè, ãèéìÿò ëèäåðëèéè; ö÷öíúöñö — äöøöíöëìöø ïàðàëåëèçì; 
äþðäöíúöñö — êöòëÿâè èíôîðìàñèéà âàñèòÿëÿðè èëÿ ãèéìÿòëÿð ùàããûíäà ìÿëóìàò âåðèëìÿñè. 

Áöòöí áóíëàðëà éàíàøû îëèãîïîëèñòëÿð àðàñûíäà ãèéìÿòëÿðèí ÿêñ ðÿãàáÿò êîîðäèíàñèéàñûíà 
ÿíýÿë îëàí àìèëëÿð (ìÿùñóëóí äèôôåðåíñèàëëàøäûðûëìàñû, ñàùÿâè òÿëÿáèí äÿéèøêÿí øÿðàèòè, 
ôèðìàëàðûí ìàëèê îëäóüó áàçàð ïàéëàðû âÿ ñ.) äÿ ìþâúóääóð êè, îíëàðûí ìàùèééÿòè âÿ ãàðøûëûãëû 
ÿëàãÿëÿðè þéðÿíèëìÿëèäèð. 

Îëèãîïîëèñòëÿð ö÷öí ÿñàñ ÷ÿòèíëèê ðÿãèáëÿðèí ôÿàëèééÿòè âÿ ðåàêñèéàñûíûí ãåéðè-
ìöÿééÿíëèéèäèð. Áó ïðîáëåìèí îëèãîïîëèéàíûí ìèãäàð âÿ ãèéìÿò ìîäåëëÿðè öçðÿ àðàøäûðûëìàñû 
äàùà ñÿìÿðÿëè îëà áèëÿð. 

Îëèãîïîëèéàíûí òàì ìöôÿññÿë íÿçÿðèééÿñè éîõäóð. Ëàêèí áóíóíëà áÿðàáÿð, îíóí áöòöí 
ìîäåëëÿðè àðàñûíäàêû öìóìè âÿ ôÿðãëè úÿùÿòëÿð äÿ âàðäûð êè, îíëàð ôðàíñûç ðèéàçèééàò÷ûñû âÿ 
èãòèñàä÷ûñû Î. Êóðíîíóí ñàäÿ äóîïîëèéà ìîäåëè òèìñàëûíäà øÿðù åäèëèð. Î, Êóðíî òÿñäèã åäèðäè 
êè, ôèðìàëàð îíëàðûí ìÿíôÿÿòèíè ìàêñèìóìëàøäûðàí áóðàõûëûø ùÿúìèíè ñå÷èðëÿð âÿ áó çàìàí 
ðÿãèáëÿðèí ñàòûø ùÿúìèíèí òÿñáèò îëóíäóüóíó íÿçÿðäÿ òóòóðëàð. Î, ìöÿééÿí åòìèøäèð êè, 
èñòÿíèëÿí ñàéäà ôèðìàëàð ö÷öí ãèéìÿò âÿ èñòåùñàë ùÿúìè öçðÿ ìöÿééÿí âÿ ñàáèò òàðàçëûã 
ìþâúóääóð. Êóðíî ìîäåëè ö÷ ìÿðùÿëÿäÿ áàõûëûð. Áèðèíúè ìÿðùÿëÿäÿ èêè ôèðìàäàí ùÿð áèðè 
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áÿðàáÿð äàèìè ñîí ùÿää õÿðúëÿðèíÿ ìàëèêäèð âÿ õÿòòè äèíàìèêàéà óéüóí ñàùÿ òÿëÿáè èëÿ 
öçëÿøèðëÿð. Èêèíúè ìÿðùÿëÿäÿ ÷îõëó ñàéäà ìöÿññèñÿ íÿçÿðäÿí êå÷èðèëèð. Ö÷öíúö ìÿðùÿëÿ 
õÿðúëÿðè âÿ òÿëÿáèí ôîðìàëàøìàñûíûí öìóìè øÿðàèòèíè ÿùàòÿ åäèð. Ùÿð ö÷ ìÿðùÿëÿäÿ ñàùÿéÿ 
ýèðèø ãàïàëûäûð, ùÿð áèð ìöÿññèñÿíèí ìÿùñóëëàðû èñòåùëàê÷û íþãòåéè-íÿçÿðèíäÿí ùÿìúèíñäèð.  

Олигополийанын mцфяссял нязяриййяси mювъуд дейил. Иш ондадыр ки, олигополистин бу вя йа 
диэяр щярякятиня рягиблярин реаксийасы чох mцхтялиф ола биляр. Бу реаксийанын характери 
щаггында щяр бир тясяввцря юз олигополийа mодели уйьун эялир. 

 
 

 8888.2. Îëèãîïîëèéà áàçàðûííû òàðàçëûüûíûí m.2. Îëèãîïîëèéà áàçàðûííû òàðàçëûüûíûí m.2. Îëèãîïîëèéà áàçàðûííû òàðàçëûüûíûí m.2. Îëèãîïîëèéà áàçàðûííû òàðàçëûüûíûí m8v:=78v:=78v:=78v:=7    âÿ ãèéìÿò ìîäåëëÿðèâÿ ãèéìÿò ìîäåëëÿðèâÿ ãèéìÿò ìîäåëëÿðèâÿ ãèéìÿò ìîäåëëÿðè    

 

Îëèãîïîëèéàíûí ìèãäàð ìîäåëëÿðèíÿ Êóðíî, ×åìáåðëèí âÿ Øòàêêåëáåðã ìîäåëëÿðè äÿ àèä 
åäèëèð. 

Олигополийанын бцтцн mоделляри цчцн бя’зи цmуmи ъящятляр характерикдир. Онлары франсыз 
рийазиййатчысы вя игтисадчысы О.Курнонун садя дуополийа mодели тиmсалында шярщ едилир. 

 Дуополийа — олигополийанын mцяййян mящсул нювцнцн ики истещсалчысы олдуьу хцсуси 
вязиййятидир. 

Mоделдя нязярдя тутулур ки, дуополистлярдян щяр бири истещсал щяъmи щаггында гярар гябул 
едяряк, щесаб едирляр ки, о, диэяр дуополистин mящсул бурахылышы щяъmиня тя’сир эюстярmир. 
Башга сюзля, щяр бир дуополист юз рягибинин истещсал щяъmиня верилmиш mя’луm кяmиййят киmи 
бахырлар. 

Тутаг ки, mящсул нювцня тяляб функсийасы ашаьыдакы шякилдядир: 
 

Q = 10 - P 
бурада, Q — вахт ващидиндя тялябин щяъmи, mин ядяд; P — бир mя’mулатын гийmятидир, mанат. 

Mясялян, яэяр mя’mулатын гийmяти 4 mанат оларса, алыъылар бу гийmятля 10 - 4 = 6 mин ядяд 
mя’mулат алmаьа щазырдырлар. 

Тяляб функсийасыны ашаьыдакы шякилдя дя верmяк олар: 
 

P = 10 - Q 
Яэяр ики дуополистин mяъmу истещсал щяъmи (Q) вахт ващидиндя 7 mин ядяд тяшкил едирся, 

онда бу mящсул щяъmи алыъылара бир mя’mулат ващидинин гийmяти 10 - 7 = 3 mанат олmагла 
реаллашдырыла биляр. 

Биринъи дуополистин истещсал щяъmини q1 иля, икинъи дуополистин истещсал щяъmини ися q2 иля 
ишаря едяк. 

Нювбяти тящлилин садяляшдирилmяси цчцн фярз едяк ки, mящсул ващидинин истещсал хяръляри 
истещсал щяъmиндян асылы дейил вя 2 mаната бярабярдир. Башга сюзля, биринъи олигополистин 
цmуmи хяръляри 

TC1 = 2q1, 
 

олаъагдыр. Бурада, TC1 — олигополистин цmуmи хяръляри, mин mанат; q1 — биринъи 
олигополистин истещсал щяъmи, mин ядяд. 

Аналожи гайдада икинъи олигополистин цmуmи хяръляр функсийасы 
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TC2 = 2q2 киmидир. Бу щалда сон щядд хяръляри MC1 = MC2 = 2,0 mанат олаъагдыр. 
Нювбяти дюврдя икинъи фирmа, базара дахил олур. О, биринъи фирmанын q1 = 4 mин mя’mулата 

бярабяр истещсал щяъmини нязяря алыр вя онун ясасында юз mящсулуна тяляб функсийасыны 
mцяййян едир: q2 = Q - q1 = (10 - P) - 4 = 6 - P. О, q2 = 2 mин mя’mулата бярабяр истещсал 
щяъmини (бу щалда MR2 = MC2) сечир вя 4 mаната бярабяр гийmят тя’йин едир. Биринъи фирmа да 
mящсулу щяmин гийmятля сатmаьа mяъбурдур. 

Mцяййян дюврдян сонра биринъи фирmа йенидян фяалиййятя башлайыр. О, икинъи фирmанын 
истещсал щяъmини (q2 = 2) нязяря алыр вя юз mящсулуна тяляб функсийасыны mцяййян едир: q1 = 
10 - q2 = (10 - P) - 2 = 8 - P.  

Тяляб функсийасыны ашаьыдакы шякилдя йазаг: 
 P = 10 - (q1 + q2)   

Икинъи фирmанын mя’луm истещсал щяъmиндя биринъи фирmанын mянфяятинин 
mаксиmуmлашдырылmасы шяртини форmалашдыраг. Яввялъя, q1 + q2 истещсал щяъmляри нязяря 
алынmагла биринъи фирmанын mянфяятини (M1) mцяййян едяк: 

M1 = P.q1 - TC1 = [10 - (q1+ q2)]q1 - 2q1 = 8q1 - q1
2 - q1.q2 

Mянфяятин (П1) истещсал щяъmиня (q1) эюря тюряmясини тапаг вя алынан нятиъяни сыфра 
бярабярляшдиряк: 

dM

dq
q q1

1

1 28 2 0= − − = .  

Сонунъу бярабярликдян истифадя едяряк, q1-и q2 иля ифадя едяк: 
q1=4-0,5q2  

Бу бярабярлик ону эюстярир ки, икинъи фирmанын истещсал щяъmи 2 mин mя’mулат оларса, биринъи 
фирmанын mянфяятини mаксиmуmлашдырылmасы цчцн онун истещсал щяъmи q1=4-0,5.2=3 mин 
mя’mулат тяшкил етmялидир. 

Аналожи гайдада биринъи фирmанын mя’луm истещсал щяъmи нязяря алынmагла икинъи фирmанын 
mянфяятинин mаксиmуmлашдырылmасы шяртини mцяййян етmяк олар: 

q2 = 4 - 0,5q1  
×åìáåðëèíèí äóîîëèéà ìîäåëè íÿçÿðäÿ òóòóð êè, äóîïîëèñòëÿð Êóðíî ìîäåëèíäÿí ôÿðãëè 

îëàðàã þç õöñóñè òÿúðöáÿëÿðèíäÿí íÿòèúÿ ÷ûõàðìàã ãàáèëèééÿòèíäÿäèðëÿð. ßýÿð îíëàð ìöøàùèäÿ 
åòñÿëÿð êè, ðÿãèáèí ìÿùñóë áóðàõûëûøû îíëàðûí õöñóñè ãÿðàðëàðûíà úàâàá îëàðàã äÿéèøèð, îíäà áèð-
áèðèíèí èñòåùñàë ùÿúìèíÿ ÿââÿëúÿäÿí âåðèëìèø êÿìèééÿò êèìè áàõûëìàñû òÿñÿââöðöíö èíêàð 
åäÿúÿêëÿð. 

Íÿòèúÿäÿ îíëàð áèðýÿ ìÿíôÿÿòëÿðèíèí ìàêñèìóìëàøäûðûëìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ ôÿàëèééÿòèí 
ùÿð áèðèíèí ìàðàãëàðû äàèðÿñèíäÿ îëäóüóíó áàøà äöøÿúÿêëÿð. Áó äà îíëàðûí ìÿùñóëóíà àðçó 
îëóíàí èíùèñàð ãèéìÿòëÿðèíèí ãîéóëìàñûíà ýÿòèðèá ÷ûõàðàúàãäûð. 

1934-úö èëäÿ Øòàêêåëáåðã òÿðÿôèíäÿí òÿêëèô îëóíìóø àññèìåòðèê äóîïîëèéà ìîäåëè Êöðíî 
âÿ ×åìáåðëèí ìîäåëëÿðèíèí èíêèøàôûíû íÿçÿðäÿ òóòóð. Øòàêêåëáåðã äóîïîëèéàñûíûí àññèìå-
òðèéàñû îíäàí èáàðÿòäèð êè, äóîïîëèñòëÿð ìöõòÿëèô äàâðàíûø òèïëÿðèíè ñå÷ÿ áèëÿðëÿð — ëèäåðëèéÿ 
ñÿé ýþñòÿðÿ áèëÿðëÿð âÿ äàâàì÷û êèìè ãàëà áèëÿðëÿð. Áóðàäà 4 âàðèàíò ìöìêöíäöð: 
  Äóîïîëèñò-1 ëèäåð, äóîïîëèñò-2 äàâàì÷û; 
  Äóîïîëèñò-2 ëèäåð, äóîïîëèñò-1 äàâàì÷û; 
  Ùÿð èêè äóîïîëèñò þçöíö äàâàì÷û êèìè àïàðûð; 
  Ùÿð èêè äóîïîëèñò þçöíö ëèäåð êèìè àïàðûð. 

Ýþñòÿðèëÿí ìîäåë âÿ âàðèàíòëàðûí èçàùûíà õöñóñè éåð âåðèëìÿëèäèð. 
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Ãåéðè-òÿêìèë ðÿãàáÿò øÿðàèòèíäÿ ìöÿññèñÿ ñòðàòåæè äÿéèøÿí êèìè ìÿùñóë áóðàõûëûøûíû 
éàõóä ãèéìÿòè ñå÷ÿ áèëÿð. Èëê äÿôÿ ñòðàòåæè äÿéèøÿí êèìè ãèéìÿòèí ñå÷èëìÿñè òÿêëèôè 1883-úö 
èëäÿ ôðàíñûç ðèéàçèééàò÷ûñû Æ. Áåðòðàí òÿðÿôèíäÿí èðÿëè ñöðöëìöøäöð. 

Тутаг ки, mящсул бир ядяд чох нящянэ истещсалчы вя чохлу сайда кичик фирmалар тяряфиндян 
истещсал олунур. Бу тясяввцр ня таm рягабят mоделиня, ня олигополийа mоделиня уйьун эялmир. 
Щяmин mодели бя’зян квазиmонополийа mодели адландырырлар. 

Кичик фирmаларын щяр бири базар гийmятиня ящяmиййятли тя’сир эюстяря билmир. Кичик фирmа 
гийmяти верилmиш кяmиййят киmи гябул едир вя юзцнц таm рягабят шяраитиндяки фирmа киmи 
апарыр. 

Ири истещсалчы истещсал щяъmини дяйишяряк, гийmятляря тя’сир эюстяря билир вя ону еля 
сявиййядя mцяййян едир ки, юз mянфяятини mаксиmуmлашдыра билсин. О, гийmятлярин mцяййян 
едилmясиндя лидер ролунда чыхыш едир. 

O Q

P

D

S’

CP1
B

 LMR

N

MCL

A
P

DL

QL  
Гийmятгойmада лидерлик. 

 
Графикдя D хятти — mящсул нювцня тяляб хяттидир. S′ хятти йалныз кичик фирmалар тяряфиндян 

mящсулун тяклиф хяттидир. Ону бцтцн кичик фирmаларын сон щядд хяръляри эялирляринин цфцги 
mябляьи киmи дя ялдя етmяк олар. 

DL хятти лидерин mящсулуна тяляб хяттидир. О, D вя S′ хяттляри арасында цфцги фярг киmи 
алынmышдыр. Mясялян, яэяр лидер P′ гийmятини гойmушдурса, онда mящсула олан тялябин цmуmи 
щяъmи P1N парчасынын узунлуьуна, кичик фирmаларын тяклиф щяъmи ися P′K парчасынын 
узунлуьуна бярабяр олаъагдыр. Лидерин mящсулуна олан тялябин щяъmи ися P′N вя P′K  
парчаларынын узунлуглары арасындакы фяргя бярабярдир. 

DL хятти цзяриндя M нюгтяси ел mцяййянляшдирилир ки, P′M парчасынын узунлуьу KN 
парчасынын узунлуьуна бярабярляшсин. Аналожи олараг лидерин mящсулуна тяляб хяттинин (DL) 
диэяр нюгтяляри дя mцяййян едилир. 

DL хятти цчцн MRL лидерин сон щядд эялири хяттини гурmаг олар. Бу хяттин MCL лидерин сон 
щядд хяръляри хятти иля кясишmяси нюгтяси лидер цчцн оптиmал QL истещсал щяъmини mцяййян 
едир. Лидер QLB парчасынын узунлуьуна бярабяр гийmят mцяййян едир. Кичик фирmалар да 
mящсулу бу гийmятля сатырлар. Онларын истещсал щяъmи PA парчасынын узунлуьуна вя о да юз 
нювбясиндя BC парчасынын узунлуьуна бярабярдир. Бу mоделя бейнялхалг нефт базарында 
ОПЕК картелинин лидер ролуну йериня йетирmяси нцmуня ола биляр. 
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 8888.3. Èíùèñàð ðÿãàáÿòè áàçàðûída qiy.3. Èíùèñàð ðÿãàáÿòè áàçàðûída qiy.3. Èíùèñàð ðÿãàáÿòè áàçàðûída qiy.3. Èíùèñàð ðÿãàáÿòè áàçàðûída qiymmmmətin tin tin tin əmmmməllllə    ggggəlmlmlmlməsisisisi    

   

İíùèñàðûí âÿ ðÿãàáÿò åëåìåíòëÿðèíèí öçâè ÿëàãÿñè þéðÿíèëÿí áàçàð ñòðóêòóðóíäà 
ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíèí ÿñàñ úèçýèëÿðèíè ìöÿééÿí åäèð. 

Ìöÿññèñÿíèí ùÿð áèð ÿìòÿÿñè îíó ðÿãèá ÿìòÿÿñèíäÿí ôÿðãëÿíäèðÿí õöñóñè õàðàêòåðèê 
úèçýèëÿðÿ ìàëèê îëäóüóíäàí èíùèñàð ðÿãàáÿòëè ìöÿññèñÿ þç ìÿùñóëóíà ãèéìÿòãîéìàäà 
ìöÿééÿí ñÿðáÿñòëèéÿ ìàëèê îëóð. Ðÿãèá ãèéìÿòèíäÿí àøàüû ãèéìÿòè òÿéèí åäÿðÿê ìöÿññèñÿ þç 
ÿìòÿÿñèíèí ñàòûø ùÿúìèíè àðòûðà áèëÿð. Äèýÿð òÿðÿôäÿí, ÿìòÿÿñèíèí ãèéìÿòèíè éöêñÿëäÿí 
ìöÿññèñÿ òÿëÿáèí àçàëìàñûíû ýþçëÿéÿ áèëÿð, ÷öíêè àëûúûëàðûí áèð ùèññÿñè óúóç òèúàðÿò íèøàíëàðûíà 
êå÷ÿðëÿð. Áåëÿ íÿòèúÿéÿ ýÿëìÿê îëàð êè, ìöÿññèñÿ ñàòûø ùÿúìèíè àçàëòìàäàí ãèéìÿòè âÿ 
ãèéìÿòè àøàüû ñàëìàäàí ñàòûø ùÿúìèíè éöêñÿëäÿ áèëìÿç. Áó íèñáÿò âÿ àñûëûëûãëàðà ìöõÿòëèô 
âàõò èíòåðâàëëàðûíäà (ãûñàìöääÿòëè âÿ óçóíìöääÿòëè) áàõûëà áèëÿð. Èíùèñàð ðÿãàáÿòè ìîäåëè 
âàõò èíòåðâàëëàðûíäà ìöâàôèã áàçàð øÿðàèòèíäÿ òèïèê ìöÿññèñÿ ö÷öí áàçàð òàðàçëûüû âÿçèééÿòèíè 
ÿêñ åòäèðèð. 

Óçóíìöääÿòëè äþâðäÿ èíùèñàð ðÿãàáÿòëè ìöÿññèñÿ þç ìÿíôÿÿòèíè àðòûðìàã ö÷öí ãåéðè-
ãèéìÿò ðÿãàáÿòè ìåòîäëàðûíäàí èñòèôàäÿ åäèðëÿð. Îíëàð àøàüûäàêûëàðäûð: 

1) Ìÿùñóëóí äèôåðåíñèàëëàøäûðûëìàñû; 
2) Ìÿùñóëóí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè; 
3) Ìÿùñóëóí ðåêëàì åäèëìÿñè. 
Òÿêìèë ðÿãàáÿò áàçàðëàðû áàçàð ìåõàíèçìèíèí ôÿàëèééÿòèíÿ, èñòåùñàë÷ûëàðûí âÿ 

èñòåùëàê÷ûëàðûí ìÿúìó àðòûãëûüûíûí ìàêñèìóì ùÿääÿ ÷àòìàñûíà ìàíåÿëÿð éàðàíìàéàíà 
ãÿäÿîð èãòèñàäè úÿùÿòäÿí ñÿìÿðÿëèäèðëÿð. Èíùèñàð ðÿãàáÿòè áàçàðû áèð ñûðà úÿùÿòëÿðèíÿ ýþðÿ 
àçàä ðÿãàáÿòÿ óéüóí îëñà äà, ãèéìÿò âÿ ñàòûø ùÿúìè úÿùÿòäÿí íÿ äÿðÿúÿ ñÿìÿðÿëè îëìàñûíû 
èíùèñàð áàçàðûíûí ãèéìÿò òÿíçèìëÿíìÿñèíèí ìÿãñÿäÿóéüóíëóüóíóí åëìè ÿñàñëàíäûðûëìàñû 
öçðÿ àïàðûëàí ìöãàéèñÿëè òÿùëèë íÿòèúÿñèíäÿ ìöÿééÿí åòìÿê îëàð. Áó áàõûìäàí 
èíùèñàðëàøìàíûí éàðàòäûüû èòýèëÿð äÿ ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿëèäèð. 

Ïðàêòèêè áàõûìäàí ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, ãèéìÿò âÿ èñòåùñàë ùÿúìèíäÿêè äÿéèøèêëèêëÿð 
éàëíûç èíùèñàðëàøìà íÿòèúÿñèíäÿ áàø âåðìèð. Òÿøêèëàòè âÿ òåõíîëîæè éåíèëèêëÿðèí òÿòáèãè èëÿ 
ÿëàãÿäàð ñîí ùÿää õÿðúëÿðèíèí äÿéèøìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ãèéìÿòëÿðäÿ äÿéèøêÿíëèê îëìàñû òàì 
ìöìêöíäöð. Ùÿìèí éåíèëèêëÿð èñòåùñàë õÿðúëÿðèíèí àçàëìàñûíà ýÿòèðèá ÷ûõàðà áèëÿð. ßýÿð 
õÿðúëÿðèí àçàëìàñû ÿùÿìèééÿòëè äÿðÿúÿäÿäèðñÿ, îíäà ñàùÿíèí èíùèñàðëàøìàñûíäàí ñîíðà 
ìÿùñóë áóðàõûëûø àðòà áèëÿð, ãèéìÿò èñÿ àøàüû äöøÿð. 

Éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿí ìÿñÿëÿëÿðè íÿçÿðè áàõûìäàí äàùà ýåíèø øÿðù åäèëìÿëè, èìêàí 
äàõèëèíäÿ îíëàðûí àíàëèòèê âÿ ãðàôèê èçàùû äà éåðèíÿ éåòèðèëìÿëèäèð. 
Èíùèñàð ðÿãàáÿòè ãàðøûëûãëû ÿâÿç åäèëÿí ÿìòÿÿëÿð ãðóïóíóí áèð-áèðèíäÿí àñûëû îëìàéàí ÷îõëó 
ñàéäà ìöÿññèñÿëÿð òÿðÿôèíäÿí èñòåùñàë îëóíäóüó áàçàð ñòðóêòóðóäóð. ßìòÿÿëÿð ãàðøûëûãëû ÿâÿç 
åäèëÿí îëìàñûíà áàõìàéàðàã áèð-áèðèíäÿí ãàáëàøäûðûëìàñûíà, ñàòûø éåðèíÿ âÿ ñ. ýþðÿ 
ôÿðãëÿíèðëÿð. Åëÿ áóíà ýþðÿ äÿ õàëèñ ðÿãàáÿò øÿðàèòèíäÿí ôÿðãëè îëàðàã àéðûëûãäà ùÿð áèð 
èñòåùñàë÷û ìÿùñóëóíóí èñòåùñàë ùÿúìèíè äÿéèøÿðÿê þç ÿìòÿÿñèíèí ãèéìÿòèíÿ òÿñèð ýþñòÿðÿ 
áèëÿð. 

Истещсалчыларын сайы чох олдуьуна эюря онларын щяр бири mцяййян яmтяя групунун 
реаллашдырылmасы шяраитиня ящяmиййятсиз (ъцз’и тя’сир эюстярир. Она эюря дя олигополийадан фяргли 
олараг, щяр бир истещсалчы бу вя йа диэяр щярякятя гаршы юз рягибляринин ъаваб реаксийасына диггят 
йетирmяйя дя биляр. Эюрцнцр ки, бу реаксийа щеч олmайаъагдыр, беля ки, истещсалчынын диэярляриня 
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тя’сири олдугъа зяифдир. Áåëÿëèêëÿ, èíùèñàð ðÿãàáÿòè áàçàðûíû äèýÿð áàçàð ñòðóêòóðëàðûíäàí 
ôÿðãëÿíäèðÿí 4 àìèëè ãåéä åòìÿê îëàð: 

— ÿìòÿÿíèí äèôåðåíñèàëëàøäûðûëìàñû; 
— ÷îõëó ñàéäà ñàòûúûëàðûí îëìàñû; 
— ãèéìÿò ðÿãàáÿòè; 
— ãèéìÿò ýþñòÿðèúèëÿðè öçðÿ ðÿãàáÿò. 
Èíùèñàð ðÿãàáÿòëè ìöÿññèñÿëÿð àäÿòÿí êè÷èê þë÷öäÿ îëóðëàð. Íÿùàéÿò, èíùèñàð ðÿãàáÿòèíèí 

äàùà áèð õöñóñèééÿòè ìöÿññèñÿëÿð àðàñíûäà úèääè ãèéìÿò ðÿãàáÿòèíèí îëìàñûäûð. Ðÿãàáÿò 
ãèñìÿí ãèéìÿò öçðÿ, ãèñìÿí äÿ ìÿùñóëóí êåéôèééÿòè, òåõíèêè ïàðàìåòðëÿðè âÿ õèäìÿòëÿð öçðÿ 
àïàðûëûð. Áó áàõûìäàí èíùèñàð ðÿãàáÿòëè ìöÿññèñÿ åéíè çàìàíäà ñàòûø ùÿúìèíÿ òÿñèðèí ö÷ 
ñòðàòåýèéàñûíäàí èñòèôàäÿ åäÿ áèëÿð: 

Áèðèíúèñè, ìöÿññèñÿ ãèéìÿòè äÿéèøÿ áèëÿð, éÿíè ðÿãèáèí ãèéìÿò öçðÿ ðÿãàáÿò 
ñòðàòåýèéàñûíû èçëÿéÿ áèëÿð; 

Èêèíúèñè, ìöÿññèñÿ ìöÿééÿí êåéôèééÿò ïàðàìåòðëÿðèíÿ ìàëèê ÿìòÿÿ èñòåùñàë åäÿ áèëÿð, 
áàøãà ñþçëÿ, îíóí ÿìòÿÿñèíè ðÿãèáëÿðèí ÿìòÿÿñèíäÿí ôÿðãëÿíäèðÿí òåõíèêè ïàðàìåòðëÿð 
ÿñàñûíäà äèôôåðåíñèàëëàøäûðìà ñòðàòåýèéàñûíû ùÿéàòà êå÷èðÿ áèëÿð; 

Ö÷öíúöñö, àëûúûëàðûí äèããÿòèíè úÿëá åòìÿê ö÷öí ñàòûøûí ñòèìóëëàøäûðûëìàñû âÿ ðåêëàì 
òàêòèêàñûíà éåíèäÿí áàõà áèëÿð. 

Беля бир mисала диггят йетиряк. Шящярдя бир нечя mин бярбяр ишляйир. Онлар щаmысы 
mцштяриляря ейни хидmятляр дястини тягдиm едирляр. Бунунла бярабяр бир чох mцштяриляр 
mцяййян бир бярбяря цстцнлцк верирляр. Бу да онун эюстярdийи хидmятин диэярляринин 
хидmятиндян mцсбят mя’нада фярглянmяси вя бярбярхананын ялверишли йердя йерляшmяси 
сябябляри иля баьлыдыр. Тутаг ки, бярбяр юз хидmятинин гийmятини йцксялтди. Mя’луmдур ки, онун 
хидmятиня тялябин щяъmи азалаъагдыр. Онун бя’зи кечmиш mцштяриляри диэяр бярбярляря mцраъият 
едяъякляр. Лакин гийmятлярин йцксялдилmяси заmаны таm рягабят шяраитиндя ишляйян mцяссисядя 
олдуьу киmи, тялябин щяъmи “сыфра” гядяр азалmайаъаг. Бир чох mцштяриляр щяmин бярбярин 
хидmятиндян истифадя етmякдя даваm едяъякляр. Уйьун олараг, деmяк олар ки, бярбяр гийmятя 
базар тяряфиндян верилян (mцяййян едилян) кяmиййят киmи бахmыр. О, гийmяти йцксялдя биляр вя 
йа ашаьы сала биляр. 

Бу заmан тябиидир ки, онун хидmятляриня тялябин щяъmи дяйишир. Беляликля, щяр бир бярбяр 
mцяййян вя олдугъа mящдудлашдырылmыш “инщисар” щакиmиййятиня mаликдир. Яэяр бярбяр юз 
хидmятинин гийmятини йцксялдирся, бу, бярбяр хидmятляринин шящяр базарынын вязиййятиня щеч 
ъцр юз яксини тапmайаъагдыр. Она эюря ки, щяр бир бярбяр шящяр ящалисинин чох аз бир щиссясиня 
хидmят эюстярир. Она эюря дя онлардан истянилян бири юз mящсулунун гийmятинин 
дяйишдирилmясиня диэяр бярбярлярин mцmкцн реаксийасыны нязяря алmайа да биляр. 

Бундан башга, инщисар рягабяти mоделиндя истещсалчыларын бир фяалиййят сферасындан диэяриня 
кечmясиня щеч бир mящдудиййят йохдур. Бу, о деmякдир ки, базар таразлыьы вязиййятиндя 
истещсалчылар узун mцддят ярзиндя “игтисади” mянфяят ялдя етmялидирляр. Яэян mянфяят mцсбят 
олсайды, диэяр сащялярин истещсалчыларынын бу сащяйя кечmясиня, гаршылыглы явяз едилян яmтяяляр 
групунун тяклифинин артmасына, гийmятлярин ашаьы дцшmясиня вя mянфяятин итmясиня эятириб 
чыхарарды. 

Базар таразлыьы шяраитиндя типик mцяссисянин mянфяят лдя етmяmясиня бахmайараг, сон щядд 
хяръляри гийmятдян кичикдир. Бу, о деmякдир ки, иътиmаи файдалылыг тя’mин олунmур. Ялавя mящсул 
ващидинин истещлакчылар тяряфиндян гийmятляндирилmяси онларын истещсалы цчцн зярури олан ялавя 
ресурсларын гийmятляндирилmясиндян йцксякдир. Типик mцяссися олдугъа аз mящсул истещсал едир. 
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Бу проблеmя башга нюгтейи-нязярдян дя бахmаг олар. Яэяр типик mцяссися q3 сайда 
mящсул ващиди истещсал едярся, онда орта хяръляр ашаьы олаъагдыр. Mясялян, яэяр базар таразлыьы 
шяраитиндя 4000 бярбяр щяр бири щяр ай 200 mцштярийя хидmят эюстярирся, 2000 бярбярин, щяр бири 
щяр ай 400 mцштярийя хидmят эюстяряъякся, бярбярлярин иш вахтындан вя диэяр ресурслардан 
сяmяряли истифадя щесабына mяъmу хяръляри азалтmаг олар. 
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9.3. Kredit resurslarına qiymətqoyma modelləri. 

 
 
 

9999....1111. Ãèéìÿòëÿðèí âÿ ïóë òÿäàâöëöíöí ãàðøûëûãëû àñûëûëûüû.. Ãèéìÿòëÿðèí âÿ ïóë òÿäàâöëöíöí ãàðøûëûãëû àñûëûëûüû.. Ãèéìÿòëÿðèí âÿ ïóë òÿäàâöëöíöí ãàðøûëûãëû àñûëûëûüû.. Ãèéìÿòëÿðèí âÿ ïóë òÿäàâöëöíöí ãàðøûëûãëû àñûëûëûüû.    
 

    Иqtиsadиyyatda normal иnkишaf sцrяtиnиn, mяшьulluьun vя qиymяtlяrиn optиmal sяvиyyяsиnиn 
saxlanыlmasы цчцn mцяyyяn mиqdarda pul kцtlяsи tяlяb olunur.Pul kцtlяsи hцquqи vя fиzиkи 
шяxslяrя,  elяcя dя dюvlяtя mяxsus olan tяdиyyя vя юdяnиш vasиtяlяrиnиn  mяcmusudur. 
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Пулун игтисадиййатда ролунун сяcиййяси 
Eynи zamanda dюvrиyyяdя olan pul nишanlarыnda gюstяrиlяn pul vahиdlяrиnиn mяblяьи pul 

kцtlяsи vя yaxud dюvrиyyяdя olan pulun kяmиyyяtи adlanыr.Pul kцtlяsи цч яsas elementdяn – 
dюvrиyyяdя olan nяьd pul, tяlяb olunanadяk depozиtlяr vя hesablaшmalarda olan vяsaиtlяrdяn 
иbarяtdиr. 

Bazar иqtиsadиyyatы шяraиtиndя qиymяtlяr pul dюvrиyyяsи иlя sыx яlaqяdardыr.Pul 
dюvrиyyяsи dedиkdя, pulun hяrяkяtи zamanы dюvrиyyя vяsaиtи, юdяnиш, pul ehtиyatlarыnыn vя 
яmanяtиn yaradыlmasы kиmи funksиyalarыn yerиnя yetиrиlmяsи baшa dцшцlцr.Цmumиyyяtlя, 
иqtиsadиyyatdakы qиymяt sяvиyyяsи иkи cцr nяzяrdяn keчиrиlя bиlяr.Bиrиncи, qиymяt sяvиyyяsи 
mцяyyяn яmtяя vя xиdmяtlяrdяn иbarяt sяbяtиn qиymяtи иlя юlчцlя bиlяr.Qиymяt sяvиyyяsи 
yцksяldиkcя, иnsanlar aldыqlarы яmtяя vя xиdmяtlяr цчцn daha чox pul юdяmяlи 
olurlar.Alternatиv olaraq, qиymяt sяvиyyяsиnи pulun dяyяrи kиmи dя юlчя bиlяrиk.Qиymяt 
sяvиyyяsиnиn qalxmasы pulun dяyяrиnиn azalmasы demяkdиr.Pula olan tяlяb vя tяklиf pulun 
dяyяrиnи mцяyyяn edиr.Qиymяt sяvиyyяsи иlя pulun dяyяrи arasыnda bu яlaqя pulun 
иqtиsadиyyata necя tяsиr etdиyиnи baшa dцшmяk цчцn чox яhяmиyyяtlиdиr.Qиymяtиn dюvrиyyяdя 
olan pulun kяmиyyяtиndяn asыlыlьы dяyяr vя pul dюvrиyyяsи qanunlarы яsasыnda цzя чыxыr.Belя 
kи, яmtяяyя dяyяr qиymяt яsasыnda mцяyyяn olunmalыdыr, dюvrиyyяdя olan pul kяmиyyяtи иsя 
fяalиyyяtdя olan qиymяt sиstemиndяn asыlы olaraq иstehsal edиlяn яmtяя vя xиdmяtlяrиn 
hяcmиnя uyьun olmalыdыr.Belя kи, bazarda яmtяяlяrя tяlяb vя tяklиf nиsbяtlяrиndя hяr hansы 
bиr uyьunsuzluq qиymяtlяrиn hяrяkяtиndя яks olunur.Artыq tяklиf onlarыn nиsbяtяn aшaьы 
dцшmяsиnя, tяlяb edиlяn яmtяя vя xиdmяtlяrиn  чatышmamazlыьы иsя qиymяtlяrиn artmasыna 
sяbяb olur vя bununla da, pul qeyrи-balanslыlыьыnы gцclяndиrыr. 

PULUN ИQTИSADИ FЯALИYYЯT  TЯSИRИ 

Пул sosial varlыq  кими 

Pulun istifadяsi 

-istehsal sяviyyяsinin artыmы 

-istehlak sяviyyяsinin artыmы 

-barter iqtisadiyyatыnыn azalmasы 

Pul tяklifindяki dяyiшmяlяrin 

tяsiri 

Pulun makroiqtisadi tяsiri 

-qiymяt sяviyyяsi 

-ЦДM 

-ямтяя vя xidmяtляря олан tяlяb 

Pul siyasяti 

FAИZ NИSBЯTLЯRИ VЯ PULУН MИQDARI ВАСИТЯСИЛЯ  ИQTИSADИYYATA TЯSИR EDИR 
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Nяtиcяdя mцяyyяn dюvrdя яmtяяnиn qиymяtи (P) иkи яsas gюstяrиcи иlя шяrtlяndиrиlиr: 
Иstehlakчыlar яmtяяyя olan tяlяbиn юdяnиlmяsи цчцn ayrыlan pul vяsaиtиnи mяblяьи – M, 

bazarda reallaшdыrыlmaq цчцn tяklиf edиlяn яmtяяlяrиn kяmиyyяtи – Q 
    
     

Яgяr bяrяbяrlиyиn hяr иkи tяrяfиnи kяsrиn mяxrяcиnя vursaq, onda optиmal qиymяtиn 
uyьun olduьu tяlяb vя tяklиfиn tarazlыьы vяzиyyяtи яks etdиrяn bяrabяrlиyи alarыq:  
     

Sonra alыnan bяrabяrlиyиn hяr иkи tяrяfиnи             -yя bюlsяk; 
    

bяrabяrlиyиnи alarыq. 
Bu шяrtиn gюzlяnиlmяsи zamanы qиymяtlяr sabиt qala bиlяr vя eynи zamanda sahя 

sяvиyyяsиndя иnflyasиya proseslяrиnя son qoyular.Lakиn tяcrцbяdя kapиtalыn sahяlяrarasы 
axыnы baш verdиyиndяn dayanыqlы vя yaxud sabиt tarazыlыq ola bиlmяz.Ancaq bununla belя, 
иqtиsadиyyatыn ayrы-ayrы sahяlяrиnиn nиsbяtяn balanslaшdыrыlmasы daиm tяmиn edиlmяlиdиr.Bu 
zaman tяlяb vя tяklиf nиsbяtи vahиdя yaxыnlaшmalыdыr.Tяlяb vя tяklиf nиsbяtи vahиdя nя qяdяr 
yaxыn olarsa, sahя sяvиyyяsиndя yenиdяn bюlцшdцrmя proseslяrиnиn mиqyasы bиr o qяdяr az 
olar vя qиymяt bиr o qяdяr sabиt qalar.Яgяr bu nиsbяt vahиddяn az olarsa, onda verиlяn 
яmtяяnи иstehsal edяn sahяdя yaradыlan dяyяrиn bиr hиssяsи qиymяtlяr vasиtяsиlя daha qыt 
яmtяя иstehsal edяn sahяlяrя юtцrцlцr.Яgяr nиsbяt vahиddяn чox olarsa, onda яmtяяnиn 
qиymяtи artыr vя dиgяr sahяlяrdя yaradыlan mиllи gяlиrиn bиr hиssяsиnиn yenи яmtяя иstehsal edяn 
sahяnиn xeyrиnя yenиdяn bюlцшdцrцlmяsи baш verиr. 

Áÿçÿí èíôëéàñèéàíû ÿëàâÿ ãèéìÿòëÿðèí éöêñÿëìÿñè èëÿ åéíèëÿøäèðèëèð. Áóðàäàí 
ãèéìÿòëÿðèí èíôëéàñèîí àðòûìû àíëàéûøû éàðàíûð êè, áó äà ãèéìÿòëÿðèí ïóë àìèëè èëÿ ÿëàãÿäàð 
éöêñÿëìÿñèäèð. Ìþâçóäà èíôëéàñèéà øÿðàèòèíäÿ ïóëóí ôóíêñèéàëàðûíûí, èíôëéàñèéà ñÿâèééÿñèíèí 
ùåñàáëàíìàñû ìåòîäëàðûíûí âÿ àíòèèíôëéàñèéà ìîäåëëÿðèíèí þéðÿíèëìÿñèíÿ õöñóñè äèããÿò 
éåòèðèëìÿëèäèð. 
Pul  sektorunun  balanslaшdыrыlmasыnda  иkи  bazar  elementи  ишtиrak  edиr: 

 1.Иstehsal tяrяfиndяn pula olan tяlяb. 
 2.Mяrkяzи  Bank tяrяfиndяn pulun tяklиfи. 
Onlar arasыnda nиsbяtlяrиn dяyишmяsиnя иsя pulun dюvrиyyя sцrяtи, yяnи pul nишanlarыnыn 

orta иllиk hяrяkяtи иntensиvlиyи яhяmиyyяtlи tяsиr gюstяrиr.Pulun dюvrиyyя sцrяtи иsя; 
 

Burada: 
  V-pulun dюvrиyyя sцrяtи 
  M-pul kцtlяsиnиn mиqdarы. 
     Pula olan tяlяbиn sяvиyyяsи reallaшdыrыlmыш яmtяяlяrиn fиzиkи hяcmиnиn onlarыn 
qиymяtиnя vurulmasы yolu иlя, dюvrиyyяyя faktиkи daxиl olan pulun kяmиyyяtи иsя юdяmя 
vяsaиtlяrи kцtlяsиnиn onlarыn dюvrиyyя sцrяtиnя vurulmasы yolu иlя hesablanыr.Onda tarazlыq 
vяzиyyяtиnи mцяyyяnlяшdиrmяk olar: 

MV= QP 
Burada: 
M – tяdavцldяkи pulun mиqdarы 
V – pulun dюvrиyyя sцrяtиnи 

Q

M
P

∑

∑
=

MPQ ∑=∑
PQ∑

1: =∑∑ PQM
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P – qиymяt иndeksи 
Q – яmtяя kцtlяsиnиn hяcmи. 
Bu bяrаbяrlиyиn sol tяrяfи  pul tяklиfиnиn sяvиyyяsиnи, saь tяrяfи иsя pula olan tяlяbиn 

kяmиyyяtиnи gюstяrиr. Demяlи, bazarda olan яmtяяnиn fиzиkи hяcmиnиn vя yaxud onun 
qиymяtиnиn artыmы pul kцtlяsиnиn hяcmиnиn vя yaxud pulun dюvrиyyя sцrяtиnиn artmasыnы tяlяb 
edиr. Sabиt qиymяtlяrdя pul kцtlяsиnиn vя yaxud onun dюvrиyyя sцrяtиnиn artыmы da hяmчиnиn 
tяklиf edиlяn яmtяя vя xиdmяtlяrиn artыmы иlя mцшayияt olunmalыdыr.Иqtиsadи sиstemlяrиn 
tarazыlыq dцsturu иlk dяfя Amerиka иqtиsadчыsы И.Fишer tяrяfиndяn tяklиf edиlmишdиr. Fишer “ The 
parchasиng power of money” adlы mяшhur яsяrиndя pul mиqdarыndakы bиr artыmыn normal 
tяsиrиnиn, tamamиlя eynи nиsbяtdя olmaq цzrя qиymяtlяrиn цmumи sяvиyyяsиndя yцksяlиш 
formasыnda ortaya чыxacaьыnы qeyd etmишdиr.И.Fишerя gюrя pul mиqdarыndakы artma цmumи 
qиymяt sяvиyyяsиnиn eynи nиsbяtdя yцksяlmяsиnя, pul mиqdarыndakы azalma иsя qиymяtиn 
цmumи sяvиyyяsиnиn eynи nиsbяtdя azalmasыna yol aчar.Lakиn tяdavцldяkи pulun mиqdarы иlя 
qиymяtlяrиn sяvиyyяsи vя dиnamиkasы arasыndakы яlaqя tezиsиnиn иngиlиs иqtиsadчыsы Tomas 
Muna aиd olduьu sюylяnиlиr. 
    И.Fишer tяrяfиndяn verиlяn tarazlыq dцsturu (mцbadиlя tяnlиyи) real olsa da, makro 
sяvиyyяdя pul kцtlяsи иlя qиymяtlяr arasыnda olan asыlыlыьы kиfayяt dяrяcяdя dяqиq яks 
etdиrmиr.Sonralar И.Fишer bu dцsturu bиr qяdяr mцrяkkяblяшdиrdи.O, kredиt pullarыnы bank 
юdяmя vяsaиtи formasыnda dцstura daxиl etdи.Nяtиcяdя dюvrиyyяdя olan pul kцtlяsи carи bank 
hesablarы иlя nяьd pul kяmиyyяtиnиn onlarыn dюvrиyyя sцrяtиnя vurulmasы yolu иlя 
mцяyyяnlяшdиrиldи. 

MV+M` V`=QP 
  Burada  M`- carи  bank  hesablarыnda  olan pul mяblяьи, V`-onlarыn dюvrиyyя  sцrяtиdиr. 
    Mиqdar nяzяrиyyяsиnиn яsas иdeyalarыnы daha bюyцk dяqиqlиklя  1750-cи иldя иngиlиs 
fиlosofu  D.Yum иrяlи sцrmцшdцr.Belя kи, o pulun mиqdarыnыn иkиqat artmasыnыn qиymяtlяrиn 
dя ona uyьun olaraq иkиqat artmasыna gяtиrdиyи prиnsиpиnи иrяlи sцrmцшdцr.Verиlmиш 
konsepsиyada pulun tяdavцl sцrяtи vя иstehsalыn hяcmи dяyишmяyяn, sabиt gюstяrиcи kиmи 
gюtцrцlmцшdцr.Daha sonralar belя yanaшma sяrt kяmиyyяt nяzяrиyyяsи adыnы almыш vя 
mцbadиlя bяrabяrlиyи kюmяyи иlя dяqиq иzah edиlmишdиr.Burada pulun tяdavцl sцrяtиnиn  (V) 
vя real иstehsal hяcmиnиn pulun mиqdarыndan asыlы olmamasы яsas gюtцrцlmцш vя belя bиr 
nяtиcяyя gяlиnmишdиr kи, tяdavцldя  M vя  P mцтянасибдир. Buradan иsя aydыn olmuшdur kи, 
pul kцtlяsи юlkяnиn  Mяrkяzи  Bankыna yeganя tяsиr obyektиdиr. 

Dюvlяtиn qarшыsыnda duran яn mцhцm mяqsяdlяrdяn bиrи юlkяnиn pul bazarыnыn tяшkиlи 
vя иdarя olunmasыdыr.Dюvlяtиn pul bazarыna mцdaxиlяsиnиn чoxшaxяlиlиyи иsя mцbadиlя 
tяnlиyиnиn yenи varиantыnы, yяnи Кеmbrиc bяrabяrlиyиnи formalaшdыrmышdыr. 

M= kPQ 
Burada: 

  M – pul tяklиfиnи vя ya tяdavцldяkи pulun mиqdarыnы 
P - яmtяяnиn qиymяtиnи 
Q - яmtяя kцtlяsиnиn hяcmиnи 
k – kredиt resurslarыnыn monetarlaшma яmsalыdыr. 

  Bu nяzяrиyyяdя daha чox pul tяlяbиnя dиqqяt ayrыlmышdыr.И.Fишer tяrяfиndяn verиlяn 
mцbadиlя bяrabяrlиyиndя daha чox pul tяklиfиnя цstцnlцk verиlmиш vя burada pul tяlяbиnя tяsиr 
edяn amиllяr lazыmи sяvиyyяdя nяzяrя alыnmamышdы.Яgяr bu bяrabяrlиkdя  P – nи tapsaq;  P= 
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M/KQ  bяrabяrlиyиnи яldя edиrиk.Bu formula gюrя qиymяt sяvиyyяsиndяkи dяyишmяlяr  M  vя  
kQ  dяyишmяlяrиnя baьlы olacaqdыr.Яgяr  kQ – sabиt qalarsa, M –dя meydana gяlяn artыmlar 
qиymяtlяrи yцksяldяcяk, яksиnя яgяr  M –dя azalmalar baш verяrsя qиymяtlяr aшaьы 
dцшяcяk.Buna uyьun olaraq, M –sabиt qalarsa  kQ –dя meydana gяlяn artыm vя yaxud 
azalmalar  P –nи azaldacaq vя ya artыracaqdыr. M –dяkи dяyишmяlяr pul tяklиfиndя, kQ –dяkи 
dяyишmяlяr иsя pul tяlяbиndя meydana gяlяn dяyишmяlяrи иfadя edиr. 

    
    

9999.2.2.2.2....QiymQiymQiymQiymətli kağızlar    bazarbazarbazarbazarıııında qiymnda qiymnda qiymnda qiymətin tin tin tin əmmmməllllə    ggggəmmmməsisisisi....    

    

Qèéìÿòëè êàüûçëàð èêè ñèíôÿ áþëöíöð: 
  ßñàñ ãèéìÿòëè êàüûçëàð; 
  Òþðÿìÿ ãèéìÿòëè êàüûçëàð. 

ßñàñ ãèéìÿòëè êàüûçëàðûí ÿñàñûíäà ùÿð ùàíñû àêòèâÿ ÿìëàê ùöãóãó äóðóð. Òþðÿìÿ 
ãèéìÿòëè êàüûç èñÿ ùÿð ùàíñû ãèéìÿò àêòèâèíÿ — ÿìòÿÿëÿðèí ãèéìÿòëÿðèíÿ, êðåäèò âÿ âàëéóòà 
áàçàðëàðûíûí ãèéìÿòëÿðèíÿ, ÿñàñ ãèéìÿòëè êàüûçëàðûí ãèéìÿòëÿðèíÿ ÿñàñëàíàí ãèéìÿòëè êàüûçäûð. 
Îíà ôéó÷åðñ êîíòðàêòëàðû âÿ îïñèîíëàð àèä åäèëèð. 

Ñÿùìëÿðèí ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè ìÿñÿëÿñè îíëàðûí ùÿéàò òñèêëè, éÿíè ñÿùìëÿðèí áóðàõûëûøû, 
èëêèí éåðëÿøäèðèëìÿñè âÿ äþâðèééÿñè èëÿ ñûõ áàüëûäûð. Úÿìèééÿòèí áöòöí àäè ñÿùìëÿðèíèí 
íîìèíàë äÿéÿðè áÿðàáÿð îëìàëû âÿ îíëàðûí ñàùèáëÿðèíÿ åéíè ùöãóãëàðû òÿìèí åòìÿëèäèð. 
Íîìèíàë äÿéÿðèíè ýþñòÿðìÿêëÿ ñÿùì áóðàõàí ìöÿññèñÿ îíóí ðåàë ãèéìÿòëèëèéèíÿ ùå÷ áèð 
çÿìàíÿò âåðìèð. Áåëÿ ãèéìÿòëèëèéè áàçàð ìöÿééÿí åäèð. 

Ñÿùìèí áàçàð ãèéìÿòè îíóí èêèíúè áàçàðäà àëûíûá-ñàòûëäûüû ãèéìÿòäèð. Áèðæà ìÿçÿííÿñè 
áèðæà êîòèðîâêàñûíûí íÿòèúÿñè êèìè òÿëÿá âÿ òÿêëèôèí òàðàçëû íèñáÿòëÿðè èëÿ ìöÿééÿí åäèëèð. 
Òÿêëèô (îôôåðò) ãèéìÿòèíè ñàòûúû, òÿëÿá (áèä) ãèéìÿòèíè èñÿ àëûúû ãîéóð. Áàçàð ãèéìÿòè, éÿíè 
ñÿùìëÿðèí ðåàë ãèéìÿòè èñÿ áèð ãàéäà îëàðàã îíëàð àðàñûíäà éåðëÿøèð. Áåëÿëèêëÿ, 
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áóðàäà, Sm — ãèéìÿòëè êàüûçûí ðåàë ìÿçÿííÿ ãèìéÿòè; d — äèâèäåíä; dt — t ìöääÿòè ÿðçèíäÿ 
äèâèäåíäèí àðòûìû; rc — ññóäà ôàèçèíèí äÿðÿúÿñè (%); β — ðèñêÿ ýþðÿ þäÿíèøäèð (%). 

Èíâåñòîðëàð ö÷öí ñÿùìèí úÿëá åäèúèëèéè äèâèäåíäëÿðèí àëûíìàñû èìêàíëàðû, åëÿúÿ äÿ àëûø âÿ 
ñàòûø äþâðöíäÿ ãèéìÿò ôÿðãèíäÿ ìÿíôÿÿòèí àëûíìàñû åùòèìàëû èëÿ øÿðòëÿíèð. Ñÿùìëÿðÿ âÿñàèò 
ãîéóëóøóíóí ñÿìÿðÿëèëèéèíèí (R) ãèéìÿò âÿ äèâèäåíäëÿðäÿí àñûëûëûüûíû àøàüûäàêû êèìè èôàäÿ 
åòìÿê îëàð: 

( )
R

q q d

q
=

− +1 0

0

 ,                          

q0 — àëûø ãèéìÿòè, q1 — ñàòûø ãèéìÿòèäèð. 
Ñÿùìèí áàçàð ãèéìÿòèíè 100 ÿäÿä íîìèíàëà ýþðÿ ùåñàáëàäûãäà àëûíàí êÿìèééÿò îíóí 

ìÿçÿííÿñè àäëàíûð. 

P
Q

Q
a

á

í

= × 100%.                               

áóðàäà, Pa — ìÿçÿííÿ; Qá — áàçàð ãèéìÿòè; Qí — íîìèíàë ãèéìÿòäèð. 
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Ñÿùì ùÿì÷èíèí ìöùàñèáàò (áàëàíñ) äÿéÿðèíÿ ìàëèêäèð. Î, ñÿùìäàð úÿìèééÿòèí õöñóñè 
âÿñàèòëÿðèíèí ïóë èôàäÿñèíäÿ äÿéÿðèíè òÿäàâöëäÿ îëàí ñÿùìëÿðèí ñàéûíà íèñáÿòèäèð. Ñÿùìèí 
ìöùàñèáàò äÿéÿðè àäÿòÿí èëëèê áàëàíñûí áàüëàíûëìàñûíäàí ñîíðà ùåñàáëàíûð. 
 

    

9999.3.3.3.3....    Kredit resurslarına Kredit resurslarına Kredit resurslarına Kredit resurslarına qiymqiymqiymqiymətqoyma modelləri....    

    

Kredиt ( latыnca credиtиum – borc) qaytarmaq vя faиz юdяmяk шяrtиlя pul vя ya яmtяя 
formasыnda verиlяn borca deyиlиr.Bazara keчиd шяraиtиndя mцяssиsя vя tяшkиlatlarыn malиyyя 
vяzиyyяtlяrиnиn  saьlamlaшdыrыlmasы, kredиt resurslarыndan sяmяrяlи иstиfadя olunmasы vя 
kredиt resurslarыnыn sяfяrbяrlиyя alыnmasы, onlarыn mцddяt vя vaxtыnda qaytarыlmasыnыn bюyцk 
яhяmиyyяtи var vя bu ишdя banklar mцhцm rol oynayыr. 

Ìöàñèð äþâðäÿ ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿ âÿ êðåäèò àðàñûíäà ãàðøûëûãëû ôÿàëèééÿò âÿ àñûëûëûã 
áàíê ãèéìÿòëÿðèíÿ òÿëÿá âÿ òÿêëèôèí, åëÿúÿ äÿ ÿìòÿÿ, ôîíä âÿ âàëéóòà áàçàðëàðûíäà ðÿãàáÿòèí 
ýöúëÿíìÿñèíèí òÿñèðè àëòûíäà áàø âåðèð. Ýþñòÿðèëÿí àñûëûëûüà áàíêëàðûí þçëÿðèíèí áó âÿ éà äèýÿð 
õèäìÿòëÿðèíèí ýÿëèðëèëèéè äÿðÿúÿñèíè ìöÿééÿí åòìÿê ñàùÿñèíäÿêè ñèéàñÿòè äÿ ÿùÿìèééÿòëè 
òÿñèð ýþñòÿðèð. Áàøãà ñþçëÿ, áàíêëàðûí ôÿàëèééÿòèíäÿ ìöùöì ìÿñÿëÿ îíëàð òÿðÿôèíäÿí àéðûëìûø 
ññóäàëàðà ýþðÿ þäÿíèøëÿðèí ùåñàáëàíìàñû ãàéäàëàðûíû òÿäãèã åòìÿêäèð. Áó þäÿíèø “êðåäèòèí 
ãèéìÿòè” ôîðìàñûíû ãÿáóë åäèð. 

Ìÿëóìäóð êè, êðåäèòèí ãèéìÿòèíèí äÿéèøìÿñèíÿ áèð ñûðà äàõèëè âÿ õàðèúè àìèëëÿð òÿñèð 
ýþñòÿðèð. Õàðèúè àìèëëÿðÿ þëêÿäÿ ïóë-êðåäèò ñèéàñÿòè âÿ êðåäèò õèäìÿòè áàçàðûíäà ðÿãàáÿò àèä 
åäèëèð. Ýþñòÿðèëÿí àìèëëÿðèí òÿñèðè õàðàêòåðè âÿ äÿðÿúÿñè þéðÿíèëìÿëèäèð. Õàðèúè àìèëëÿð êðåäèòèí 
êÿìèééÿòè, þäÿíèëìÿñè ìöääÿòè, áàíêëà áîðúàëàí àðàñíûäà ìöíàñèáÿòëÿðèí õàðàêòåðè, êðåäèò 
ÿìÿëèééàòëàðûíäàí ìÿíôÿÿòèí ÿëäÿ åäèëìÿñè âÿ êðåäèòèí ãàéòàðûëìàìàñû ðèñãèíèí äÿðÿúÿñèíè 
ÿùàòÿ åäèð. 

Ôàèç äÿðÿúÿëÿðèí þë÷öñö àðäûúûë îëàðàã àøàüûäàêû ýþñòÿðèúèëÿðäÿí àñûëûäûð: 
1. Èíôëéàñèéà. Íîìèíàë ôàèç äÿðÿúÿëÿðè åëÿ áèð ñÿâèééÿäÿ ìöÿééÿí åäèëìÿëèäèð êè, áöòöí 

èíâåñòèñèéàëàøäûðìà äþâðöíäÿ ýþçëÿíèëÿí èíôëéàñèéà òåìïèíè áàüëàéà áèëñèí. 
 
Êðåäèòÿ ýþðÿ ðåàë = Êðåäèòÿ ýþðÿ íîìèíàë — èíôëéàñèéàíûí 
ôàèç äÿðÿúÿñè  ôàèç äÿðÿúÿñè  z{76w8  
 
2. Êðåäèòÿ  îëàí òÿëÿá 
3. Äþâëÿò ñåêòîðóíóí áîðú âÿñàèòëÿðèíÿ îëàí òÿëÿáàòûíûí äÿéèøìÿñè, 
4. Âàëéóòàíûí ìöáàäèëÿ ìÿçÿííÿñè 
5. Èíâåñòèñèéà ðèñãèíäÿí àñûëû îëàí ðåàë ãàçàíú. 

Mцasиr dюvrdя иsя xarиcи tяcrцbяdя kredиt resurslarыna qиymяtqoymada  “Dяyяr +”, “qиymяt 
lиderlиyи”, “яlavяlяr”, “ken”, “dяyяr – sяrfяlиlиk” , “praym – reyt” vя s. modellяr tяtbиq 
olunur. 
     “Dяyяr +”  modelи uyьun olaraq borc vяsaиtlяrи иlя onlarыn cяlb olunmasыna sяrf edиlяn 
яmяlиyyat xяrclяrиnиn toplanmasыna яsaslanыr.Burada kredиt resurslarыna olan tяlяbиn nяzяrя 
alыnmamasы dиgяr modellяrиn tяtbиqи цчцn яlverишlи zяmиn yaradыr.Onlardan bиrи dиgяr 
modellяrlя mцqayиsяdя daha uzunmцddяtlи tяtbиq dюvrцnя malиk olan  “praym – reyt” 
modelиdиr.Praym – reyt mdelи  XX  яsrиn 30-cu иllяrиndяkи bюyцk durьunluq dюvrцndяn 
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etиbarяn Amerиkada sadяlяшdиrиlmиш kredиt dяrяcяsи kиmи tяtbиq olunur.O kredиt qabиlиyyяtlи 
mцшtяrиlяrя qыsamцddяtlи kredиtlяrиn verиldиyи sadя vя яn aшaьы dяrяcяdиr.Юtяn яsrиn  90-cы 
иllяrиnя qяdяr  “praym – reyt” modelи sabиt dяrяcяlяrlя tяtbиq olunurdu.Lakиn qeyd olunan 
dюvrdя bank sferasыnda rяqabяtиn gцclяnmяsи nяtиcяsиndя onun  иkи sцrцшkяn varиantы 
yarandы: “Praym +” vя  “Praym x”. 
     Яgяr kredиt  10%-я  bяrabяr praym (bazиs)  dяrяcяsи цzrя иllиk  12%-lя verиlmишdиrsя, 
onda bu  “praym+ 2”, “praym x 1.2” kиmи иfadя olunur.Onlar arasыnda яsas fяrq ondan 
иbarяtdиr kи, faиz dяrяcяlяrиnиn artdыьы шяraиtdя borclunun vя yaxud borc alanыn  “praym x” 
modelи цzrя юdяnишlяrи daha чox olur. 

Kredиt resurslarыnыn qиymяtqoyma modelи olan  “Lиbor” юtяn яsrиn 80-cи иllяrиndяn 
tяtbиq olunur.Onun yaranmasыnыn baчlыca sяbяbи bank sferasыnыn beynяlmиlяшmяsи 
olmuшdur.Dollar цzrя kredиtиn topdansatыш faиzи яsasяn London banklararasы bиrjada mцяyyяn 
edиlиr kи, bu da иqtиsadи яdяbиyyatlarda  (London Иnterbank  Offered Rate) yяnи London 
banklararasы bиrjada tяklиf olunan faиz normasы adlanыr.Eynи иlя Yapon иyenи цчцn Tиbor, Rubl 
цчцn Mиbor mцяyyяn olunur.Azяrbaycanda hяlя bu bиrja fяalиyyяt gюstяrmиr vя Bиbor 
mцяyyяn olunmur.Bu bazarda pul vяsaиtи qoyanlar da daha yцksяk nиsbяtlяrdя faиz gяlиrи 
яldя edиrlяr.Dиgяr modellяrdяn fяrqlи olaraq, “kep “ modelи kredиtlяrя gюrя faиzlяrиn bazиs 
dяrяcяdяn яlavя olan hиssяsиnя yцksяk hяddиn mяhdudlaшdыrыlmasыnы nяzяrdя tutur.Sonrakы 
dюvrlяrdя bank xиdmяtlяrи bazarыnыn sцrяtlи иnkишafы иlя яlaqяdar cцzи faиz dяrяcяlяrи цzrя 
gцnlцk, hяftяlиk vя aylыq kredиtlяrиn verиlmяsи tяcrцbяsи genиш yayыlmышdыr. 

Kredиt resurslarыna qиymяtqoyma modellяrи hяr bиr юlkяnиn иqtиsadи иnkишafыna vя mиllи 
иqtиsadиyyatыn xarиcи kapиtaldan asыlыlыьыna gюrя seчиlя bиlяr.Bu zaman pul multиplиkatoru 
gюstяrиcиsиnя xцsusи dиqqяt yetиrиlиr.  

Dюvlяt malиyyя orqanlarы kredиt resurslarыnыn son yerlяшdиrиlmяsиnя nяzarяt etmиr, 
ancaq onlara olan tяlяb vя tяklиfи formalaшdыrmaьa чalышыr, yяnи bazarыn konyukturuna vя 
qиymяt artыmыna fяal tяsиr etmяyя чalышыr.Qиymяt artыmыnы яvvяlcяdяn bиldиrmяk mяqsяdиlя 
Mяrkяzи bankыn uчot stavkalarыnыn dяyишmяsи, dюvlяt qиymяtlи kaьыzlarыnыn satыlmasы, bцdcя 
kяsиrиnиn azaldыlmasы, kredиt restrиksиyasы vя dиgяr tяdbиrlяrdяn иstиfadя edиlиr.Kredиt 
restrиksиyasы bank kredиtlяrиnиn azaldыlmasы vя kredиt emиssиyasыnыn mяhdudlaшdыrыlmasы yolu 
иlя qиymяtlяrиn hяddяn artыq artыmыnыn qarшыsыnы almaьa yюnяldиlяn tяdbиrlяr sиstemиndяn 
иbarяtdиr.Bu sиyasяtиn яsas elementи kredиtиn yцksяk qиymяtlи olmasыdыr.Bahalы kredиt vяsaиtиn 
mяqsяdlи иstиfadя edиlmяsиnя, borc gюtцrяnlяrиn ssudalarы vaxtыnda qaytarmaьa, “rиsklи”  
иstehlakчыlardan azad olmaьa kюmяk edиr.Nяtиcя etиbarиlя, mцasиr bank praktиkasыnda fяrdи 
mцшtяrиlяrиn иstehlak mяqsяdlяrиnиn kredиtlяшmяsиnиn, ssudalarыn шяrtlяrиnиn 
dиferensиallaшdыrыlmasы vя kredиtlяшmя obyektlяrиnиn genишlяndиrиlmяsи nюqteyи-nяzяrиndяn 
tяkmиllяшdиrиlmяsи tяlяb olunur.Odur kи, makroиqtиsadи sabиtlяшmя vя иnflyasиyanыn qarшыsыnыn 
alыnmasы яhalиyя юz иstehlak ehtиyaclarыnы юdяmяk цчцn bank kredиtlяrиndяn genиш иstиfadя 
иmkanы verиr.  
Kredиt resurslarы bazarыnda dиqqяtи cяlb edяn dиgяr bиr sяbяb kredиtя gюrя faиzlяrиn цmumи 
mяblяьиnиn vя qaytarыlan mяblяьиn metodolojи baxыmdan dцzgцn mцяyyяn 
edиlmяsиdиr.Kredиtlяrя gюrя faиzlяrиn цmumи mяblяьи aшaьыdakы dцsturla hesablanыr: 
 
 

Burada: k
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F
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   F – hesablanmыш faиzlяrиn mиqdarы 
  и – kredиtя gюrя faиz dяrяcяsи 
  k – tяqvиm иlиndяkи gцnlяrиn sayы 
  d – kredиtиn verиlmя mцddяtиdиr.  

Ardыcыl olaraq, verиlяn kredиtя gюrя qaytarыlacaq mяblяьи aшaьыdakы kиmи mцяyyяn 
etmяk olar: 
               
 

Burada  R0 – kredиtя verиlяn иlkиn mяblяь 
  R1 – qaytarыlan son mяblяь 
  n – kredиtиn verиldиyи иllяrиn sayы 
  y– orta иllиk иnflyasиya sяvиyyяsиdиr. 

Eynи zamanda dюvlяt zяrurи halda kredиt stиmullaшdыrыlmasыna vя pul emиssиyasыna 
(kredиt ekspansиyasы)  ya da kи, kredиt verиlmяsиnиn mяhdudlaшdыrыlmasыna ( kredиt 
restruksиyasы)  яsaslanan sиyasяt aparmaqla faиz dяrяcяlяrиnя tяsиr gюstяrиr. 
     Иstehsal sahяlяrи vя яmtяя qruplarы цzrя topdansatыш vя иstehlak qиymяtlяrиnиn artыmы 
иqtиsadиyyatda ssuda faиzиnиn artmasыnы шяrtlяndиrиr. Qиymяtlяrиn lиberallaшmasы ona gяtиrиb 
чыxartdы kи, kredиtя gюrя qиymяt иnflyasиya vя dюvrиyyяdя olan pul kцtlяsиnиn dяyишmяsиndяn 
asыlы oldu.Иnflyasиyanыn xronиkи xarakterи kredиtordan ssudaya verиlяn pul kapиtalыnыn gяlяcяk 
qиymяtdяn dцшmяsиnи dя kompensasиya etmяsиnи tяlяb edиr kи, bu da kredиtиn qиymяtиnиn 
artmasыna sяbяb olur.Ona gюrя dя carи deyиl, gюzlяnиlяn иnflyasиya xцsusи яhяmиyyяt kяsb 
edиr. Иnflyasиon gюzlяmяlяr zamanы kredиtorlar ssudanыn dяyяrиnиn artmasыnы, borc gюtцrяnlяr 
иsя borcun qиymяtdяn dцшяn pullarla юdяnиlmяsиnи qabaqcadan nяzяrdя tuturlar.Demяlи, faиz 
dяrяcяlяrиnиn hяr hansы bиr son sяvиyyяsиndя verиlяn kredиtlяrиn sayы azalыr, tяlяbи иsя artыr. 
Ssuda kapиtalыnыn tяlяb vя tяklиfиnиn belя nиsbяtи kredиtиn qиymяtиnиn artыmыna gяtиrиr.  
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PLAN: 
10.1. Áèðæà áàçàð àëÿòè êèìè 
10.2. Birja sövdələşmələri və qiymət mexanizmi 
10.3. Fîíä áèðæàëàðûíûí ãèéìÿò èíäåêñëÿðè 

    
    
    

10101010.1. Áèðæà áàçàð àëÿòè êèìè.1. Áèðæà áàçàð àëÿòè êèìè.1. Áèðæà áàçàð àëÿòè êèìè.1. Áèðæà áàçàð àëÿòè êèìè    
 
       Birjalar Avropada ilkin kapital yığımı və onun təmərküzləşməsi dövründə yaradılmışdır . 
Birjaların meydana gəlməsi iri manufakturaların yaranması və beynəlxalq ticarətin inkişafı 
ilə əlaqədardır.Birja termini latın sözü olub “bursa”, mənası “çanta” deməkdir. Birja 
termininin yaranma vaxtı ilə bağlı bir sıra mülahizələr mövcud olmuşdur.Birjanın yaranması 
Belçikanın paytaxtı Bryuqqe şəhərinin adı ilə bağlıdır.Bu şəhər Avropa ticarət yollarının 
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kəsişdiyi yerdə yerləşdiyi üçün xristian xalqlarının maklerləri alqı- satqı əməliyyatlarını 
həyata keçirmək üçün burda toplaşırdılar.Bu alqı- satqı məkanı iri makler kontorunun 
sahibkarı cənab Vande Bursanın adı ilə “Burse”adlandırılırdı. 
          Birja sazişlərinin bağlanması üçün xüsusi tikilmiş ilk bina (sonralar Avropa Fond 
Birjası)  1531-ci ildə Antverpendə tikilmişdir.Onun ardınca Lion Fond birjası (1545), 
London krallıq birjası (1566) və digərləri yaranmağa başladı.Birjanın topdansatış ticarətindən 
əsas fərqi təkcə istehsal olunmuş əmtəənin alqı-satqısının həyata keçirilməsi deyil,həmçinin 
hələ istehsal olunmamış əmtəənin çatdırılması ilə bağlı sazişlərin imzalanmasının 
mümkünlüyü idi. Bu tip sazişlərin yaranması qiymətlərin dəyişməsindən (enib-
qalxmasından)yeni gəlir mənbələrinin əmələ gəlməsinə imkan verdi ki, bu da birjanı 
ticarətçilərin sığınacağına çevirmişdir. Həmin vaxtdan birja hər kəsin   maraq dairəsinə 
çevrildi. 
Orta əsrlərdən başlayaraq hər bir avropa ölkəsində yığılan vergilərdən daha çox pul vəsaiti 
sərf olunurdu.Demək olar ki ,krallığın xəzinəsi həmişə mənfi balansa malik idi. Dövlət 
yüksək faizlər vəd edərək,”borc istiqrazları”buraxmağa başladı. Bu istiqrazların çoxalması 
dövlətin iqtisadi həyatında fond birjalarının rolunu daha gücləndirdi. 
        Dövlət borc qəbzləri formasında istiqrazlar vərəqələri buraxırdı ,kompaniyalar isə hər 
kəsə öz səhmlərini  bir hissəsini əldə etmək nəticəsində kompaniyanın bərabər hüquqlu 
sahibi olmağı təklif edirdi.İlk növbədə istiqraz sahibi təmin edilmiş faiz alırdı ,ikinci növbədə 
-kompaniyanın gəlirinin bir hissəsini dividend şəklində əldə edirdi.Fond birjaları belə 
qiymətli kağızların ticarətinin təşkilatçısı qismində çıxış edirdi. 
        XlX əsrin ll-yarısından başlayaraq biznesin səhm formasına kütləvi keçid, birja 
mühütündə fond birjasının nüfuzu möhkəmləndi. 
        Kompüter texnologiyasının belə həddə çatması birja işində təkamülə səbəb oldu. 
Təxminən XX əsrin 50-60-cı illərində əvvəlcə entuziastlar ,sonra birja cəmiyyətinin qalan 
proqressiv hissəsi qiymətlərin bu və ya digər maliyyə aktivlərində nizamsız olaraq 
deyil,qanunauyğun şəkildə dəyişdiyinə diqqəti cəlb etdi.Demək olar ki,treyderlər hər yerdə 
qiyməti koordinat oxuna yaxınlaşdırmağa başladılar və alınan qrafiki təhlil etməyə 
çalışırdılar.Beləliklə,birja ticarətində yeni bir era – Texniki Analiz erası başladı. 
         Artıq bir neçə əsrdir ki,birjalar bazar iqtisadiyyatının ünsürlərindən birini təşkil edir. 
Birja  dedikdə  sözün  tam  mənasında  təşkilati  cəhətdən  xüsusi  qayadada  formalaşmış, 
müəyyən  əmtəələrlə  sövdələşmələr  aparan  bazar  başa  düşülür. Birja - əmtəələrin, 
xammalın, qiymətli  kağızların  satışı  ilə  məşğul  olan  vaxtaşırı  fəaliyyət  göstərən  topdan  
bazardır. Onlar  bazar  iqtisadiyyatının  iqtisadi  aləti  rolunu  yerinə  yetirir  və  əmtəələrin,  
xammalın, qiymətli  kağızların  alışı  və  satışında  azad  bazar  münasibətlərini  
formalaşdırırlar. 
        Birja – qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş  qaydada  marağı  olan  hüquqi  və  fiziki  
şəxslər  tərəfindən  könüllü  pay  əsasında  yaradılmış  təşkilatdır. Birjaların  yaradılmasında  
dövlət  orqanları, banklar, sığorta  və  investisiya  şirkətləri  və  fondları, ictimai, dini  və  
xeyriyyəçi  təşkilatlar  və  qurumlar  iştirak  edə  bilməzlər. Birjalar  təsisçilərin  iclasında  
qəbul  edilmiş  qərar  əsasında  yaradılır. Təsisçilər  iclasda  müəyyən  edilmiş  ölçüdə  öz  
paylarını  daxil  edirlər. Daxil  edilmiş  pay  ölçüsündə  təsisçilər  birjanın  təsərrüfat  
fəaliyyətinin  nəticələrinə  görə  əmlak  məsuliyyəti  daşıyırlar. Birja  dövlət  qeydiyyatından  



73 

 

keçdiyi  andan  hüquqi  şəxs  statusunu  əldə  edir, birja  ticarəti  aparmaq  üçün  lisenziya  
əldə  etdikdən  sonra  isə  birja  sövdələşmələri  aparmaq  hüququna  malik  olur. 
       Birja  ticarəti  birja  işinin  tərkib  hissəsidir. Birja  ticarətini  təşkil  etmək  üçün  birja  
ən  əvvəl  təchiz  edilmiş  bazar  yerinə  malik  olmalıdır. Birja  zalında  açıq  birja  hərracını 
keçirən  çoxsaylı  alıcılar  və  satıcılar  yerləşməlidir. Ticarətin  təşkil  olunması  üçün  birja  
ticarət  qaydalarını  hazırlamağı  və  ticarət  qaydalarına, normalarına, hərrac  iştirakçılarının  
zalda  davranış  qaydalarına  ciddi  riayət  etməsinə  əməl  etməlidir. 
      Satılan  əmtəələrin  növlərindən  asılı  olaraq  onların  alqı – satqısı  ilə  məşğul  olan  
birjalar  da  növlərə  bölünür. Bunlardan  əmtəə, valyuta, fond  birjalarını  göstərmək  olar. 
Bu  birjalar  içərisində  fond  birjası  ilə  valyuta  birjası  prinsip  etibarilə  maliyyə  bazarının  
birjalarıdır. Maliyyə  bazarının  birjaları  içərisində  isə  fond  birjaları  əsas  aparıcı  yeri  
tutur.  Belə  ki, fond  birjaları  ixtisaslaşdırılmış  bazardır. 
       Əgər  istehsal, yaxud  istehlak  təyinatlı  alıcılara  və  satıcılara  öz  xassələri  ilə  məlum  
olan  məhsullar; yəni  taxıl, şəkər, neft  və  neft  məhsulları, əlvan  və  qiymətli  metallar  və  
s.  satılırsa  onda  birjanın  belə  forması  əmtəə  birjası, qiymətli  kağızların  satıldığı  birjalar  
fond  birjası, xarici  valyutalarla  alqı – satqı  aparılan  birjalar  valyuta  birjaları  adlanır. 
       Adları  çəkilən  bu  üç  birja  növündən  başqa  əmək  birjaları  da  fəaliyyət  göstərir  ki, 
bunlarda  da  əmək  qabiliyyətli  işgüzar  əhali  qeydə  alınır  və  müəyyən  şərtlərlə  işlə  
təmin  olunur, yaxud  da  lazımi  ixtisasa  yiyələnirlər. 
      Birjalar  üçün  standartlar  üzrə  ( müəyyən  edilmiş  sortlar  və  ya  standart  nümunələr  
üzrə )  əmtəələrin  alqı – satqısı  xarakterikdir. 
       Əmtəə birjaları beynəlxalq xarakterə malik olmaqla dünya bazarının əmtəələrə olan 
tələbatının ödənilməsi ilə xarakterizə olunur.Əmtəə  birjalarının  əsas  məqsədi  azad  
ticarətin  həyata  keçirilməsi, tələb  və  təklifin  təsiri  altında  yaranan  bazar  qiymətləri  ilə  
əmtəələrin  alışı  və  satışı  üzrə  müqavilələrin   ( kontraktların )  bağlanmasından   ibarətdir. 
Burada  alqı – satqı  aktları  kütləvi  aşkarlıq  formasında  müəyyən  edilmiş  birja  qaydaları  
əsasında, əvvəlcədən  təyin  edilmiş  yerdə  və  vaxtda  aparılır. 
      Birja - qiymətlərin  tənzimləyicisi  kimi  böyük  funksional  əhəmiyyət  kəsb  edir. 
Birjalar  eyni  bir  əmtəə  üzrə  qiymətlərin  tərəddüd  etməsini  qiymət  kursları  vasitəsilə  
nizamlamağa  imkan  verir. Əmtəə  birjaları  konkret  müqavilə  qiymətləri  qeydə  alır  (fiksə  
edir )  və  sonra  əmtəənin  orta  limit  qiyməti  dərc  olunur. 

    

    

10.2. Birja s10.2. Birja s10.2. Birja s10.2. Birja sövdələşmələri və qiymət mexanizmi 

 

                                Əmtəə və fond birjalarında ticarətin təşkil edilməsinin effektiv məsələlərindən biri 
qiymətlərin müəyyənləşməsi qaydasıdır.Belə ki,əmtəə və fond birjalarında əmtəələrin və 
qiymətli kağızların reallaşması üçün onların hər birinə ayrı –ayrılıqda  qiymətlərin  müəyyən 
edilməsi əsas məsələdir. Birja qiymətlərinin təzahür üsulları olduqca müxtəlifdir.Bu isə 
qiymətlərin müəyyən edilməsi üçün hər hansı mükəmməl metodun mövcud olmadığını 
göstərir.Bəzi birjalarda bazar üçün qiymətlərin göstəricisi kimi tələb və təkliflər üzrə qoyulan 



74 

 

qiymətlər,digərlərində sövdələşmə qiymətləri əsas götürülür.Qiymətlərin təyini üçün istifadə 
edilən bu qiymətlərin hər birinin üstün və çatışmayan cəhətləri mövcuddur.    
       Hazırda birjada qiymətlərin müəyyən edilməsinin ən əlverişli üsulu “kotirovka”hesab 
edilir. Kotirovka fransız sözü olub “coter” ,mənası “fərqləndirmə” deməkdir .Kotirovka - 
birja günü ərzində yaranan sövdələşmələr əsasında qiymətlərin yaranması,təsbit edilməsi və 
dərc edilməsidir.Kotirovkaya qəbul edilmiş qiymətli kağızların məzənnəsi barədə birjanın 
üzvləri olan hüquqi və fiziki şəxslərə vaxtlı –vaxtında və düzgün informasiyanın çatdırılması 
hər hansı birjanın əsas funksiyalarından biri hesab edilir.Çünki məhz bu qiymətlər vasitəsilə 
əmtəələrin və qiymətli kağızların alqı –satqısı baş verir. 
     Birja kotirovkası adətən iki nöqteyi nəzərdən təhlil edilir: 

• Kotirovka – birja ticarəti prosesində qiymətin meydana çıxma mexanizmidir; 
• Kotirovka – birja ticarəti prosesində müəyyənləşmiş qiymətlər haqqında məlumatların 

təkmilləşdirilməsi,birja büllitenində və ya birja məlumat vərəqəsində dərc etdirilməsi 
və birja iştirakçılarına təqdim edilməsidir. 

       Birjalarda sövdələşmə müəyyən əlavə şərtlər qoyulmaqla dəqiq qiymətlərin göstərilməsi 
ilə bağlanıla bilər ,ancaq haqq-hesabın kəsilməsi bu zaman mütləq təyin olunmuş gündə 
birjada mövcud olan qiymətlər üzrə aparılmalıdır.Bundan başqa müasir birjalarda 
qiymətlərin təyin edilməsi (kotirovka)birjaların ləğv olunması dövründə sövdələşmə 
iştirakçıları arasında qarşılıqlı haqq-hesab çəkməyin əsasını təşkil edir.Doğrudan da 
sövdələşmədə “udmaq “ və ya “uduzmaq anlayışı o zaman meydana çıxır ki,bu 
sövdələşmənin icrası (ləğvi)müddətində bağlanmış müqavilə (kotirovka )arasında kəskin fərq 
yaranmış olur.Məsələn satıcı o zaman qazanır ki,onun sövdələşmə müddətinin əvvəlində  
müəyyənləşdirdiyi qiymət əmtəənin alıcıya verildiyi vaxtda(icra müddətində)birjada mövcud 
olan qiymətdən (kotirovka qiymətindən)xeyli yüksək olur.Əksinə,sövdələşmə qiyməti bazar 
qiymətindən aşağı olduqda isə satıcı uduzmuş olur. 
        Kotirovka həm də ticarət birjaları üçün öz səlahiyyətli nümayəndələrinin (brokerlərin 
)fəaliyyətini yoxlamaq üçün lazımdır ,əgər satan tərəfin tapşırığı ilə broker üçün ən faydalı 
olan qiymətə əmtəə alınmışdırsa ,onda qiymətin əlverişliliyi birja kotirovkalarının 
məlumatına əsasən asanlıqla yoxlanıla bilər. 
        Birja kotirovkaları vasitəsilə topdansatış qiymətlərinin həqiqi hərəkət dinamikasını 
dəqiq müəyyənləşdirmək və bunun sayəsində ticarətdə rəqabət şəraitini qoruyub saxlamaq 
mümkün olur. 
         Kotirovkanın iki əsas metodu var: 
         1.Faktiki sövdələşmə qiymətlərinin ,tələb və təklifin qeydiyyatı; 
         2.Tipik qiymətlərin müəyyən edilməsi. 
         Əgər kotirovkanı faktiki qiymətlərin qeydiyyatı təşkil edirsə,onda bu sövdələşmə 
prosesində yaranan birja qiymətlərinin mexaniki təsbit olunması kimi başa düşülməlidir. 
Kotirovka yalnız dövriyyə üçün nümunəvi olan qiymətləri yenidən özündə cəmləyir və buna 
görə də bazarın vəziyyətinə uyğun gəlməyən sövdələşmə,tələb və təkliflərin qiymətləri onda 
öz əksini tapa bilməz . 
           Bir çox hallarda birjalar faktiki qiymətlərin qeydiyyatı ilə kifayətlənirlər;lakin bəzi 
hallarda tipik qiymətlər cədvəli də hazırlanır ki, buna ”kotirovka komissiyasının məlumat 
qiymətləri “ də deyilir. 
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           Ayrı-ayrı sövdələşmələrin ,tələb və təkliflərin qiymətləri öz əksini kotirovka 
büllitenində aşağıdakı qaydada tapır: 
            Birja satışından bir gün sonra sövdələşmənin bağlandığı və ya tələb və təkliflərə görə 
irəli sürülmüş qiymətlərin son hədd kənarlaşmaları göstərilə bilər.Bu üsul imkan verir 
ki,topdansatış dövriyyəsinin baş verdiyi  qiymət çərçivəsi nəzərə alınsın ;lakin qiymətlərin 
son hədd çərçivəsinə əsasən bütün birja günü ərzində qiymətlərin necə dəyişdiyi  haqqında 
mühakimə yürütmək,fikir söyləmək  olmaz;bundan başqa birjanın işgününün sonunda hansı 
qiymətlərin sövdələşmədə aparıcı olduğu da son hədd çərçivəsindən tam aydın olmur.Qiymət 
dəyişmələrinin qeydiyyatının digər üsulu isə birja yığıncağının əvvəlində və sonundakı 
qiymət məzənnələrinin göstərilməsidir.Bu üsulda bütün birja günü ərzində mövcud olan ən 
yüksək və ən aşağı qiymətlər naməlum qalırlar.Əksər hallarda qiymətlər yalnız günün 
sonunda qiymətlər büllitenində göstərilir.Bu qiymətlər isə bazarın ,birja gününün 
başlanğıcına hesab edilən vəziyyətini xarakterizə edir.Həmin günün son qiymətlərində 
birjadakı tələb və təkliflərin vəziyyətinə dair nəticələr ,habelə qiymətlərin 
dəyişməsi,yəni,ölçüsü ilə bağlı bütün digər hallar özünü göstərir. 
         Kotirovkada bütün birja günü ərzində mövcud olan qiymət dəyişmələri aydınlaşdırılır 
və gün ərzindəki qiymətlərin hamısı qeyd edilmir,onlarda yalnız ən xarakterik olanları 
göstərilir. 
         Qiymətlərin kombinasiyalı ifadə üsulları da mümkündür: Məsələn ,bəzi birjalar 
kotirovka büllitenində yalnız ən yüksək və ən aşağı qiymətləri göstərirlər və bununla yanaşı 
paralel olaraq birja gününün başlanğıcındakı və sonundakı qiymətlər də qeyd edilir.Həmçinin 
,birjadakı tipik qiymətlər də göstərilə bilər  və eyni zamanda tələb və təkliflərin sövdələşmə 
qiymətləri də qeyd edilə bilər. 
  Qiymətin açıq şəkildə müəyyənləşdirilməsi qabaqcadan  hazırlanan ilk iş sayılır.Birja 
gününün başlanmasından bir saat yarım sonra (saat 13:30 da) hər iki dəllal və ya  çox 
hallarda onlardan biri  qiymət   otağına yollanır və orada olan birja komitəsinin növbətçi 
üzvünə müəyyən edilmiş məzənnə haqqında məlumat verir.Həmin növbətçi isə öz 
növbəsində müəyyənləşdirilmiş qiymətləri təsdiq edir. 

 

 

10101010.3. Ôîíä áèðæàëàðûíûí ãèéìÿò èíäåêñëÿðè.3. Ôîíä áèðæàëàðûíûí ãèéìÿò èíäåêñëÿðè.3. Ôîíä áèðæàëàðûíûí ãèéìÿò èíäåêñëÿðè.3. Ôîíä áèðæàëàðûíûí ãèéìÿò èíäåêñëÿðè    

 

       İndeks (latınca «index» – göstərici) – zaman və ya məkan daxilində sosial-iqtisadi 
təzahürlərin nisbətini xarakterizə edən bir statistik göstəricidir. Yəni öz aralarında iki rəqəmi 
müqayisə edən istənilən göstəricidir. Lakin çox vaxt dəyişikliyi bazarların və ya ayrı-ayrı 
sosial-iqtisadi təzahürlərin cari konyunkturunun dinamikasını ən yaxşı şəkildə əks etdirən 
əmsalları və digər parametrləri də indeks adlandırırlar. 
       İndekslər  - birja ticarətçilərinin bazarda baş verən dəyişikliklər barədə lazımi 
məlumatları və informasiyaları  əldə etmək məqsədilə tərtib edilir.Ona görə də birjada tərtib 
edilən indekslər ilk növbədə informasiya funksiyasını yerinə yetirirlər.Birja indeksləri 
həmçinin əmtəə və fond birjalarının cari vəziyyətinin qiymətləndirilməsində müstəsna 
əhəmiyyətə malikdirlər.Birja indeksləri özündə birja kotirovkalarının aşağı və ya yuxarı 
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hərəkətlərini ,onların meyl etmə istiqamətlərini və birja bazarının inkişaf sürətini dəqiq və   
düzgün şəkildə əks etdirir. 
       Birja indekslərinin vəziyyəti barədə müəyyən məlumata malik olmaq onlardan  proqnoz 
qismində istifadə etməyə imkan verir: hər zaman indekslərin hərəkətində elə bir anoloji 
vəziyyətə rast gəlmək olar ki,indekslərin keçmiş hərəkətində özünü biruzə verən amillər 
,indekslərin indiki və gələcək fəaliyyətində də özünü biruzə verə bilər. 
      İndekslər sahəvi ,regional ,sərbəst və qlobal xarakter daşıyırlar.İndekslər birjanın 
istənilən növündə - əmtəə ,fond və həmçinin valyuta birjasında istifadə edilə bilərlər.Ancaq 
onu da qeyd etmək lazımdır ki,indekslər əsas etibarilə fond birjasında yaranmış və tətbiq 
edilmişdir, indiyə qədər də fond birjasında daha çox istifadə edilirlər.  Fond birjasının 
inkişafı ilə əlaqədar olaraq , indekslər çoxfunksiyalı əhəmiyyət daşımağa başladı.İndekslər 
birja ticarətinin obyekti qismində çıxış etməyə başladılar.  
      Fond birjasının dinamikasının təhlili ,cari bazar konyukturunun  investisiyaya cəlb 
edilmiş qiymətli kağızları və bütövlükdə iqtisadiyytı barədə az və ya çox dərəcədə məlumat 
əldə etməyə imkan verir.Fond bazarı – iqtisadi və siyasi səbəblərdən dolayı baş vermiş olan  
müxtəlif dəyişikliklərə qarşı çox həssasdır. 
Fond birjasının dinamikası bazar konyukturunun qiymətləndirilməsi zamanı  
qiymətlərin təsis edilməsi barədə qərarların  qəbulunda  mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
      Fond indeksləri -  özündə müəyyən vaxt ərzində indeks siyahısına daxil olmuş 
kompaniyaların səhmlərinin səviyyəsini və dinamikasını özündə əks etdirən bir göstəricidir. 
      Mövcud olan indeksləri bir sıra cəhətlərə görə qruplaşdırırlar ki, onlar da aşağıdakılardır:  

1) Bazarı əhatə etmə səviyyəsinə görə; 
2) Hesablaşma metoduna görə; 
3) Sahəvi və regional cəhətlərinə görə.  

      Bu gün hər bir inkişaf etmiş ölkədə öz fond indeksləri hesablanır. Məsələn, ABŞ-da ən 
çox DJIA, S&P, NASDAQ indeksləri  yayılıb. Yaponiyada isə Tokio fond birjasında 
dövriyyədə olan 225 səhmin bazasında hesablanan Nikkei indeksi məşhurdur. Almaniyada 
DAX, Böyük Britaniyada isə Financial Times qəzetinin FT–SE 100 indeksi, Rusiyada RTS 
və MMVB indeksləri populyardır. Bütün bu indekslər ayrı-ayrı şirkətlərin səhmlərinin 
dəyərinin dəyişməsi əsasında bazardakı vəziyyəti xarakterizə edir və birja ticrətində bazis 
kimi istifadə olunur. Faktiki olaraq iş masasının arxasından durmayaraq, sadəcə göstəriciləri 
müşahidə etməklə hər zaman səhmlərin cari vəziyyətindən xəbər tutmaq olar. 
      İlk fond indikatoru XIX əsrin sonunda işlənib hazırlanmışdır. Yüz yeddi il öncə hətta 
«Uoll-strit»də  maliyyə bazarında nə baş verdiyini anlamaq çətin idi – səhmlərin qiyməti 
dörddə bir, yaxud səkkizdə bir dəfə qalxıb, düşür və ya yerində sayır. Bu qarışıqlıqdan baş 
açmaq üçün Dow Jones & Co şirkətinin banilərindən biri – Çarlz Dou öz fond indeksini - 
Dow Jones Industrial Average (DJIA) təklif etdi. O, 1884-cü ildə indeks tərtib edərkən 11 
səhmdən istifadə edib ki, onların da əksəriyyəti ilk iri dəmir yolu dövlət korporasiyalarının 
səhmləri olub. Ç.Dou indeksini hər növbəti dalğaya görə artma-azalma olacağını müəyyən 
etmək üçün ləpədöyənin kənarına qoyulan qum üzərindəki çöplərlə müqayisə edirdi. Əgər 
indeksin zirvə və çökəkləri kifayət qədər yüksəyə qalxırdısa, onda «buğa bazarı» adlanan 
bazar (qiymətlərin artmağa meylli olduğu mühaşidə edilən bazar), aşağı düşdükdə isə «ayı 
bazarı» (səhmlərin dəyərinin uzun müddət aşağı düşməsi, bir qayda olaraq, 20% və ya daha 
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çox) üstünlük təşkil edirdi. Özü də Çarlz Dou öz indeksini təqdim edəndə, səhmlər bazarında 
baş verən proseslərin təsviri üçün heç bir indikator mövcud deyildi.  
 DJIA-nın gündəlik nəşrinə 8 oktyabr 1896-cı il tarixində Dow Jones nəşriyyatı 
tərəfindən buraxılan “The Wall Street Journal”  qəzetində başlanıb. 1928-ci ildə səhmləri 
üzrə indeks hesablanması aparılan şirkətlərin sayı 11-dən 30-a çatdırılıb. Hazırda səhmləri 
DJIA-da təqdim olunan 30 şirkətin hamısı (onları həm də «mavi fişkalar» adlandırırlar) öz 
sahələrində aparıcı sayılır və investorların əksəriyyəti məhz həmin səhmləri saxlayır. 
              Dou – Cons indeksi aşağıdakı düsturla hesablanılır: 
                               İDD  = Σ Pi //// K                   i = 1,n 
Pi  - i saylı korporasiyanın səhmlərinin qiyməti; 
n – korporasiyaların sayı; 
K – bölgü əmsalı. 
          Dou – Cons sənaye indeksi (Dow - Jones  Industrial Average) dünyada  ən geniş 
yayılmış indekslərdən biridir və otuz sənaye müəssisəsinin aksiyalarını özündə 
birləşdirir.Tərkibinə isə Amerikanın Koka-Kola ,İBM ,Boinq və digər kompaniyaları 
daxildir.Nyu – York fond birjasında kotirovka edilən aksiyaların 15 – 20 % -ə qədəri Dou –
Cons indeksinin payına düşür.Bu indeksli  birjada tədavülə buraxılan aksiyalar toplanılır və 
alınan məbləğin müəyyən edilmiş deminitora bölünməsi yolu ilə hesablanılır.Dou – Cons 
indeksi hər səhər Amerikanın bəzi qəzetlərində çap edilir.Amma Nyu – York fond birjasında 
isə Dou - Cons indeksi hər yarım saatdan bir hesablanılır  və bu barədə məlumat verilir.Dou 
– Cons şirkəti bu indeksdən fyuçers kontraktları və opsionlarla iş zamanı istifadə etməyi 
qadağan edir. 
        Dou –Cons nəqliyyat indeksinə (Dow – Jones Transport Average) - iyirmi nəqliyyat 
şirkətinin aksiyaları daxil edilir.Bura avia şirkətlər , dəmir yol şirkətləri və avtoyol şirkətləri 
daxildir. 
       Dou – Cons kommunal indeksi (Dow–Jones Utility Average) qaz və elektrik təchizatı ilə 
məşğul olan on beş iri şirkətin aksiyalarını özündə cəmləşdirir. 
       Dou – Cons yekun indeksi ( Dow–Jones Composite Average) -   bu indeks həm də 
“İndeks – GS” adı ilə məşhurdur.Bu indeksin göstəriciləri Dou – Consun sənaye ,nəqliyyat 
və kommunal  indekslərinin əsasında tərtib edilir.  
         Maliyyə bazarında ikinci indeks, heç də az məşhur olmayan S&P -500 fond indeksi 
hesab edilir. 1917-ci ildə «Standart & Poor’s Corporation» şirkəti artıq 200 şirkətin səhmləri 
bazasında indeksin hesablanmasını apardı.Hal –hazırda  “S&P -500 “  indeksi 500 iri şirkətin 
aksiyasının bazar qiymətini ölçən indeksdir.500 iri şirkətin tərkibinə aşağıdakı şirkətlər 
qrupu daxil edilir: 
     400 - sənaye, 20 – nəqliyyat, 40 – kommunal  və 40 – finans şirkətlər. 
     İndi «Standart & Poor`s Corporation» şirkəti ABŞ iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrini 
əhatə edən 100-dək müxtəlif fond indekslərini dərc edir. Onların arasında yeddisi daha 
məşhurdur ki, bunlar gündəlik maliyyə qəzetlərində dərc edilir. S&P indeksləri səhmlərin 
qiymətlərinin cari və baza dövrlərində onların sayına vurulması nəticəsində əldə edilən 
göstəricilərin nisbəti kimi hesablanır və formul aşağıda göstərilmişdir: 
                        I s&p = Σ PiQi / / / / Σ PioQi               i = 1 , 500 
 
Pio Pi – səhmlərin müvafiq olaraq bazis və cari dövrdə  qiymətləri; 
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Qi – şirkət tərəfindən buraxılan səhmlərin miqdarıdır. 
S&P -500 indeksi 1941 -43 - cü illərdən hesablanmağa başlanmışdır. S&P -500 

indeksinin bazis qiyməti kimi 1941-43 – cü illərdə olan səhmlərin orta qiyməti 
götürülür.Məsələn : . S&P -500 indeksinin 1947 – ci il 4 aprelində indeksi 757,90 punkt 
təşkil edirsə ,bu onu bildirir ki,500 şirkətin aksiyalarının orta bazar qiyməti 1941-45 – ci 
illərlə müqayisədə 75 dəfədən bir az çox olaraq artmışdır. 

Milli Qiymətli Kağızlar Dilerləri Assosiasiyasının Avtomatlaşdırılmış Kotirovkalar 
Sisteminin NASDAQ indeksinin meydana çıxması tarixi də olduqca maraqlıdır.NASDAQ 
indeksi ABŞ-ın qeyri birja dövriyyəsində ən əsas indeks hesab edilir.  Belə ki, ötən əsrin 70-
ci illərində ABŞ-da «Uoll-strit»də işləyən treyderlər qrupu o qədər də yaxşı ad çıxarmayan 
brokerlərin oynadığı idarəolunmaz birjadankənar ucuz səhmlər bazarını ram etməyi qərara 
aldılar. Bu istiqamətdə ilk addım heç bir birja qaydası olmadan ticarətlə məşğul olan 
pərakəndə kiçicik ictimai şirkətlərin Milli Qiymətli Kağızlar Dilerləri Assosiasiyasına 
birləşməsi olub. NASDAQ-a sifarişlər yalnız elektron formada həyata keçirilir, eyni zamanda 
ABŞ-ın ən qədim milli birjası – bir növ imtiyazlı NYSE klubu üzdəniraq mütəxəssislər 
vasitəsilə sifarişlərin yerinə yetirilməsi sisteminə əsaslanır, hansında ki, elektron sistem 
deyil, insanlar birjada səhmləri alıb-satır. Fərdi investorlar üçün bu iki üsul arasındakı fərq o 
qədər aydın olmaya bilər, əgər iki birja arasındakı fərq barədə dəqiq təsəvvür olmasa. 
Bununla yanaşı, dünyada ilk elektron səhmlər bazarı qiymətlərin tamamilə anlaşılmaz 
tərəddüd yerinə çevrilib. Fərdi investorların daha çox üstünlük verdiyi «Microsoft», «Cisco» 
və «Intel» kimi şirkətlərin səhmlərinin inkişafında böyük rolu olub. NASDAQ Amerika fond 
bazarı mədəniyyətinin bir hissəsinə çevrildi. NASDAQ indeksi qeyri - birja bazarının 5000 
səhmini özündə birləşdirir. NASDAQ  indeksinin hesablanma metodu S&P -500 indeksi 
kimidir.İlk dəfə bu indeksin hesablanan zaman - 1971 –ci ildə  100 punkta bərabər olmушдур. 
Щазырда  NASDAQ indeksləri ailəsi yüksək texnologiyalar sahəsində (telekommunikasiya 
xidmətləri, proqram təminatı, kompüter istehsalı) ixtisaslaşan şirkətlərin səhmlərinin 
vəziyyətini əks etdirir. 

İlk Avropa indeksi isə İngiltərədə meydana gəlmişdir .İngiltərədə ən geniş yayılmış 
indekslər “Financial Times” qəzetinin indeksi və London fond birjasının (LİFFE) 
indeksləridir.Financial Times Stock Exchange İndex və ya qısaca olaraq,FT - SE  
İngiltərənin aparıcı kompaniyalarının səhmlərini özündə birləşdirir.Bu indeksin tərkibinə 100 
iri və 30 kiçik kompaniyanın səhmləri daxildir.Financial Times qəzeti dünyanın aparıcı 
qiymətli kağızlar bazarlarındakı fond indekslərinin səviyyəsini müəyyənləşdirir.Financial 
Times indeksi aşağıdakı düstur vasitəsilə hesablanır: 

 
                                  n __________ 
                            I = √ Pi t  / / / / Pi t -1    

Burada Pi t      və  Pi t -1 -  i saylı ширкятин cari və ötən dövrdə səhmlərinin qiymətidir.    
Maliyyə bazarındakı tendensiyaları daha obyektiv əks etdirən müasir indekslər çox 

zaman özünü yaxşı təqdim edən birja institutları ilə bağlıdır. Belə ki, Almaniyanın 
hüdudlarından çox-çox uzaqlarda məşhur olan DAX (Deutscher Aktienindex) indeksi 1988-
ci ildə «Deutsche Borse Group» tərəfindən tətbiq edilib və 30 alman şirkəti üzrə hesablanır. 
O, müəyyən prinsiplər üzrə seçilmiş şirkətlərin ölçülmüş orta gəlirliyindən ibarətdir – şirkət 
Almaniya iqtisadiyyatının müəyyən əhəmiyyətli sahəsini təmsil etməzdən ən azı üç il 
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qiymətlənməlidir, onun sərbəst kapitalının payı ən azı 15% olmalıdır və s. Maraqlıdır ki, 
DAX-ın təkrar hesablanması 1 dəqiqə intervalla aparılır! DAX indekslərinin bütöv bir ailəsi 
mövcuddur: səhər tezdən, hərracın həqiqi başlanmasınadək və birja kotirovkaları üzrə, yəni 
hərrac başa çatandan sonra olan məlumatlar üzrə hesablanan XETRA-DAX. DAX ailəsinin 
digər üzvlərinə 100 şirkət üzrə hesablanan DAX 100, MDAX orta indeksi və ayrıca 16 sahə 
üzrə hesablanan CDAX kompozit indeksi aiddir. 
     Yaponiyada 225 kompaniyanın səhmləri əsasında “Nikkei” indeksi 
hesablanılır.Honqkonqda isə 33 kompaniyanın səhmləri əsasında “Xenq Senq” indeksi 
hesablanılır. 
        Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi, MDB ölkələrində də maliyyə bazarlarındakı 
vəziyyətin təhlili üçün getdikcə daha çox birja indekslərindən istifadə olunur. Rusiyada daha 
çox iki ticarət sahəsinin indeksləri istifadə edilir: Rusiya ticarət sahəsinin indeksi (RTS) və 
Moskva banklararası valyuta birjasının məcmu fond indeksi (MBVB).Bundan əlavə Rusiya 
federasiyasında 1)Skeytpress indeksi; 2) AKVM fond indeksi;  3)” Kommersont “jurnalının 
fond indeksi; 4) “Ros” indeksi ,”Sol” indeksi; 5) “Tront” finans mərkəzinin fond indeksləri 
də geniş tətbiq edilir. 
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 11.1. Èñòåùëàê ìàëëàðûíà ãèéìÿòëÿðèí ôîðìàëàøìàñû àìèëëÿðè âÿ ìîòèâëÿðè 
11.2. Èñòåùëàê ìàëëàðûíà və õèäìÿòëÿðèíÿ ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñè metodları 
11.3.  Истещсал- техники тяйинатлы mящсуллара гийmятин яmяля эялmяси хцсусиййятляри вя 
гийmятгойmа mодели  

 
 

 11111111.1. Èñòåùëàê ìàëëàðûíà ãèéìÿòëÿðèí ôîðìàëàøìàñû àìèëëÿðè âÿ ìîòèâëÿðè.1. Èñòåùëàê ìàëëàðûíà ãèéìÿòëÿðèí ôîðìàëàøìàñû àìèëëÿðè âÿ ìîòèâëÿðè.1. Èñòåùëàê ìàëëàðûíà ãèéìÿòëÿðèí ôîðìàëàøìàñû àìèëëÿðè âÿ ìîòèâëÿðè.1. Èñòåùëàê ìàëëàðûíà ãèéìÿòëÿðèí ôîðìàëàøìàñû àìèëëÿðè âÿ ìîòèâëÿðè....    
    

Истещлак не’mятляриня гийmятлярин форmалашдырылmасы юз mигйасына эюря гийmятчи-
mцтяхяссислярин фяалиййятинин эениш сфераларындан биридир. Беля не’mятлярин ящатя даирясинин 
бюйцк олдуьуну вя онун фярди  алыъыларын  йени  тялябляриня  уйьун  олараг даиm эенишляндийини 
нязяря алсаг бу, ганунауйьундур. Истещлак не’mятляринин хассяляри дя о гядяр mцхтялифдир ки, 
онлара гийmятгойmада бир чох mцхтялиф mетодларын тятбиги зярурилийи йараныр. Она эюря дя 
щяmин mетодларын тящлилиня истещлак не’mятляринин ириляшдирилmиш тяснифатындан башлаmаг 
лазыmдыр. Онун нятиъяси истещлак не’mятляринин ашаьыдакы цч група айрылmасыдыр: 

1) узунmцддятли истифадя тя’йинатлы яmтяяляр; 
2) эцндялик тялябат mаллары; 
3) истещлак хидmятляри. 
Узунmцддятли истифадя тя’йинатлы яmтяяляря автоmобил, йашайыш евляри, аудио- вя 

видеотехника, mебел киmи не’mятляр аид едилир. Истещлакчы гярарларынын форmалашдырылmасы 
просеси нюгтейи-нязяриндян бу не’mятляр истещсал-техники тя’йинатлы mящсуллар базарында бир 
дяфя алынан яmтяялярля, йя’ни ясас капитал елеmентляри иля охшардыр. Беля ки, инсан юз щяйаты 
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бойу онларын алышларыны кифайят гядяр надир щалларда щяйата кечирир вя бу заmан онлары 
алтернативлярин “гийmят–гийmятлилик” нисбятляри иля mцгайися едир. Бу дярин тящлилин ясас сябяби 
ондан ибарятдир ки, бу яmтяялярин гийmяти чох йцксяк олур вя онларын алынmасы цчцн йа узун 
mцддят вясаит топланылmасы, йа да алышлар заmаны йаранmыш боръун юдянилmяси цчцн бир чох 
илляр тяляб олунур. 
Эцндялик тялябат mалларына ярзаг mящсуллары, косmетика, эиэийеник яmтяяляр, палтар вя 
айаггабынын уъуз нювляри, китаблар, mятбях вя дяфтярхана лявазиmаты киmи зярури не’mятляр 
аиддир. Беля яmтяяляр тез-тез алынырлар вя алышлар щаггында гярарларын гябул едилmяси вярдиш, 
алышларын ращатлыьы (mясялян, топдансатыш ярзаг базарында йахуд суперmаркетдя коmплекс 
щяфтялик алыш) вя истяк (арзу) киmи аmиллярдян асылыдыр. 

Хидmятляр — истещлак не’mятляринин сон онилликлярдя бцтцн дцнйада чох сцр’ятля инкишаф 
едян групудур. Онлара бцтцн mцmкцн mяишят хидmятлярини, банк вя  сыьорта  хидmятини,  
туризmи,  тябабяти,  иътиmаи иашяни, тящсил вя яйлянъяни аид етmяк олар. 

Истещлак mалларынын вя хидmятляринин цmуmи хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, онлара 
тялябин форmалашmасы истещсал-техники тя’йинатлы яmтяяляр базарында олдуьундан да йцксяк 
дяряъядя субйектив аmиллярин тя’сириня mя’руз галыр. Еля буна эюря дя истещлак mаллары 
базарында норmал вя ашаьы категорийалы яmтяяляр арасында фяргляр даща габарыг эюрцнцр. 

Норmал яmтяяляр Норmал яmтяяляр Норmал яmтяяляр Норmал яmтяяляр истещлак яmтяяляри чешидиндя ясас щиссяни тяшкил едирляр. Норmал 
яmтяяляр цчцн ящалинин эялирляри йцксялдикъя онлара тялябин артmасы характерикдир.  

Норmал яmтяялəрин хцсуси бир нювц нцфузлу тяляб яmтяяляридир. Бу яmтяяляри инсанлар 
ятрафдакылара юз уьурларыны вя рифащ вязиййятини нцmайиш етдирmяк цчцн алырлар. Mцвафиг 
давраныш mодели бцтцн юлкялярин вя гит’ялярин инсанларына хасдыр. 

Нцфузлу яmтяяляр — йцксяк гийmятляриня бахmадан алынан яmтяялярдир. Беля ки, онларын 
алышы факты яmтяя сащибиня ятрафдакылара юз уьурларыны вя рцксяк рифащ вязиййятини нцmайиш 
етдирmяк иmканы верир. 

Нцфузлу тяляб mящсулларынын ясас кейфиййят параmетри щеч дя онларын конструксийасы, 
mатериалы вя щазырланmасы (истещсалы) дягиглийи дейилдир. Онлар икинъи дяряъяли ящяmиййятя 
mаликдир. Беля яmтяялярин кейфиййятинин башлыъа ялаmяти онларын йцксяк гийmятидир. Яэяр 
онларын гийmяти ашаьы оларса, алыъыларын яксяр щиссяси онлары ала биляр вя щяmин яmтяяляр 
“нцmайишаня истещлак” пярястишкарларынын диггятини ъялб етmяз, нятиъядя онлара тяляб азалар вя 
онлар нцфузлулуьуну итиря билярляр. Уйьун олараг, сабит гийmятлярдя нцфузлу яmтяялярин сатышы 
щяъmи йцксяк эялиря mалик вя нцmайишаня истещлака mейлли алыъы групларынын сайынын артmасы 
заmаны арта биляр. 

Шякилдян эюрцнцр ки, нцфузлу тяляб mящсулунун гийmятинин азалmасы заmаны онун сатыш 
щяъmи яввялъя бир гядяр артыр. Бунун сябяби, яввялляр нцфузлу яmтяяйя сащиб олmаг 
арзусунда олан лакин зярури вясаитя mалик олmайан алыъыларын алышларыдыр. Сонра вязиййят 
принсипъя дяйишир: гийmятин ашаьы дцшmяси алыъыларын чох щиссясинин яmтяяни ялдя етmясиня 
иmкан верир вя о, нцфузлулуг иmиъини итирир. Бу заmан даща варлы алыъы групу, сонра ися орта-
йцксяк эялирляря mалик алыъы групу онун алышыны дайандырыр.  

Еля буна эюрядир ки, “Роллс-Ройс” вя “Mерседес” автоmобилляри киmи нцфузлу тяляб 
mящсуллары нисбятян ашаьы кяmиййятдя бурахылыр вя онларын гийmятляри чох йцксяк сявиййядя 
сахланылыр. 

Ашаьы категорийалы яmтяялярин Ашаьы категорийалы яmтяялярин Ашаьы категорийалы яmтяялярин Ашаьы категорийалы яmтяялярин фяргли хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, алыъыларын эялирляринин 
артmасы заmаны онлара олан тяляб азала биляр. Бу категорийанын даща типик нцmайяндяляри 
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чюряк, картоф вя балыгдыр. Бу не’mятляри “ашаьы категорийалы” адландырmагла щеч дя онларын 
юзлцйцндя “пис” олmасыны сюйляmяк олmаз. Садяъя олараг онларын не’mятляр сырасында йери 
ашаьыдакы бир нечя хцсусиййятлярля mцяййян едилир: 

1) пул олан щалда инсанлар онлары биринъи нювбядя алырлар; 
2) инсанлара нисбятян норmал йашаmаг иmканы веряряк, бу яmтяяляр илк нювбядя хярълярин 

mцщцm елеmентиня чеврилирляр; 
3) алыъыларын эялирляри артан щалда онлар бирбаша даща файдалы вя кейфиййятли не’mятлярин 

истещлакына кечmяйя ся’й эюстярирляр: 
Башга сюзля, ня гядяр ки, инсанлар касыбдыр, ашаьы категорийалы яmтяяляря тяляб истянилян 

норmал, яmтяяйя олан тяляб киmи форmалашыр вя йалныз щяйат сявиййясинин йцксялmяси заmаны 
норmал вя ашаьы категорийалы яmтяяляр арасында фяргляр юзцнц бцрузя верир. Бундан ялавя 
гейд олунmалыдыр ки, щеч бир кцтляви истещлак яmтяяси ашаьы категорийалы не’mятляр групуна 
дцшmякдян сыьорта олунmаmышдыр. 

Истещлак не’mятляринин mяниmсянилmясиндяки беля фяргляри биляряк гийmятяmяляэялmя 
mясяляляринин щялли цчцн онларын даща бир тяснифляшдирилmясини дя апарmаг олар. О да онларын 
алынmасынын щярякятвериъи mотивляри нюгтейи-нязяриндян яmтяялярин груплашдырылmасындан 
ибарятдир. Бу mотивляр зярурят, тялябат йахуд арзудан ибарятдир. 

Зярурят Зярурят Зярурят Зярурят пулун аилянин йашаmасы цчцн зярури олан яmтяяляря хярълянmясини диктя едир. О, 
ярзаг mящсулларынын, палтар вя айаггабынын, mцщцm дярmанларын, сабун, диш пастасы вя 
йуйуъу тоз киmи эиэийена яшйаларынын mиниmал дястляринин алышы щаггында гярарларын ясасыны 
тяшкил едир. 

ТялябатТялябатТялябатТялябат еля яmтяялярин алышынын ясасында дурур ки, аиля принсипъя онларсыз да йашайа биляр, 
лакин аиля онлары лазыmи пул mябляьи олдугда биринъи нювбядя ялдя едир. 

АрзуАрзуАрзуАрзу еля яmтяялярин алышынын щярякятвериъи mотивдир ки, аиля онларын ялдя едилmясиня йалныз 
тялябатын таm йахуд бюйцк щиссясинин юдянилдийи щалда гярар веря биляр. 

Тябиидир ки, тялябат вя арзу арасында сярщядляр аиля цзвляринин вярдишлярдян, онларын йашадыьы 
сосиал-mя’дяни mцщитдян, нящайят вахтдан асылы олараг чох дяйишкяндир. 

Эюстярилян тяснифляшдирmянин гейри-mцяййянлийиня бахmайараг о, mаркетологлар вя 
гийmятчиляр тяряфиндян инкар едиля билmяз. Беля ки, онун учоту гийmят сийасятиня даща шцурлу 
йанашmаг иmканы йарадыр.  Mясялян, 80-ъи иллярин ахырларында видеоmагнитофон, республика 
ящалиси цчцн арзу обйекти олmушдур вя чох аз аиля ону ялдя етmяк иmканына mалик иди. Она 
эюря дя алыъыларын mцхтялиф mаркалар цзря “гийmят-гийmятлилик” нисбятляриня щяссаслыьы ашаьы 
олmушдур — фярг гойулmадан раст эялинян видеоmагнитофон алынырды. 

  Mящсул арзу категорийасындан тялябат категорийасына кечяркян онун сатышы щяъmи адятян 
кяскин артыр, лакин диэяр сабит шяртляр дахилиндя гийmятлярин ящяmиййятли дяряъядя ашаьы 
дцшmяси она уйьун олmалыдыр. Йалныз бу щалда ашаьы эялирли алыъыларын эениш кцтляси базара ъялб 
едиля биляр. 

Алышын арзу, тялябат вя зярурят киmи щярякятвериъи mотивляринин гийmятляндирилmяси  она эюря 
файдалыдыр ки, о, гийmятчи mцтяхяссисляря mцяййян яmтяянин базарда алыъылар цчцн 
гийmятлилийини тясвир етmяйя шяраит йарадыр. Бу ися юз нювбясиндя истещлак mалларына вя 
хидmятляриня гийmятлярин форmалашдырылmасынын чохсайлы елеmентляриндян сяmяряли истифадя 
едилmясиня иmкан верир. 
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 11111111....2. Èñòåùëàê ìàëëàðûíà2. Èñòåùëàê ìàëëàðûíà2. Èñòåùëàê ìàëëàðûíà2. Èñòåùëàê ìàëëàðûíà    vvvvə    õèäìÿòëÿðèíÿ ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèõèäìÿòëÿðèíÿ ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèõèäìÿòëÿðèíÿ ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèõèäìÿòëÿðèíÿ ãèéìÿòëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñè metodları    

     

Гийmятлярин форmалашдырылmасынын цmуmи принсипляри таmаmиля истещлак mалларына тятбиг 
олуна билярляр. Лакин бу категорийадан олан яmтяялярин хцсусиййятляри чохясрлик тиъарят 
тяърцбясиндян иряли эялян вя юз сяmярялилийини сцбут етmиш бир сыра спесифик mетодлардан 
истифадя олунmасыны тяляб едир. Щяmин mетодлар ясасян ашаьыдакылардыр: 

Гийmят айрыГийmят айрыГийmят айрыГийmят айры----сечсечсечсечkkkkилийинин mигйасынын тянзиmлянmяси. илийинин mигйасынын тянзиmлянmяси. илийинин mигйасынын тянзиmлянmяси. илийинин mигйасынын тянзиmлянmяси. Тиъарят илк юнъя алыъы вя сатыъы арасында 
алгы-сатгы сювдяляшmясинин разылашдырылmасы заmаны гийmят сявиййясиня mцнасибятдя 
mцбащисядир. Лакин бу, алыъыларын “данышыг апарmаг усталыьы”ндан асылы олараг ейни бир 
яmтяяйя mцхтялиф гийmятлярин mювъудлуьу иmканлары деmякдир. Игтисади нязяриййя нюгтейи-
нязяриндян алыъыларын гийmят айры-сечэилийи адландырылан бу тяърцбя тялябин гийmят цзря 
mцхтялиф фярди еластикликляриндя юз ясасларына mаликдир. Ардыъыл олараг тяляб еластиклийиндяки бу 
фяргляря уйьунлашmа, сатыъылара яmтяяни даща чохлу сайда алыъылара сатmаг иmканы йарадыр. 

Эюстярилянлярля бярабяр щазырда бир сыра юлкялярдя истещлак mалларына ващид гийmятлярин 
гойулmасы mетоду кифайят гядяр эениш тятбиг едилир. Mясялян, о, АБШ-ын пяракяндя тиъарятиндя 
эениш йайылmышдыр. Орада mцяййян тиъарят систеmинин бцтцн mаьазалары верилян яmтяяни бцтцн 
алыъылара ейни гийmятля сатырлар. Гейд етmяк олар ки, бу mетод ССРИ-дя дя онилликляр ярзиндя 
башлыъа mетод иди. Беля ки, планлы гийmятяmяляэялmянин ясас аляти бцтцн яmтяяляря цmуmи 
прейскурант систеmляринин ишлянилmяси олmушдур. Прейскурант гийmятляриндян кянарлашmайа 
эюря ъидди ъязаландырmа нязярдя тутулурду. 

Дифференсиаллашдырылmыш гийmятяmяляэялmя Дифференсиаллашдырылmыш гийmятяmяляэялmя Дифференсиаллашдырылmыш гийmятяmяляэялmя Дифференсиаллашдырылmыш гийmятяmяляэялmя она эюря ъялбедиъидир ки, о, сатылmыш яmтяя 
ващидляри сайынын mаксиmуmлашдырылmасына вя mаркетинг тядгигатлары апарmадан алыъылар цчцн 
яmтяянин щягиги игтисади дяйярлилийинин mцяййян едилmясиня шяраит йарадыр. Бу ися эяляъяк 
дювр цчцн дягиг коmmерсийа сийасятинин ишлянилmясиня иmкан верир. Практики олараг 
дифференсиаллашдырылmыш гийmятяmяляэялmя гийmят айры-сечэилийинин реаллашдырылmасы цсулудур 
вя принсип е’тибариля фирmайа mянфяятин mаксиmуmлашдырылmасында кюmяк едир. 

Дифференсиаллашдырылmыш гийmятяmяляэялmянин чатышmаmазлыгларына ашаьыдакылар аид едилир: 
1) алгы-сатгы просесинин сатыъыларын вя дилерлярин ялиня кечдийиня эюря фирmанын рящбярлийинин 

юз гийmятляринин сявиййяси цзяриндя нязаряти гисmян итирmяси; 
2) алгы-сатгы просесиня вахт итэисиня эюря яmтяялярин сатышы просесинин лянэидилmяси; 
3) яэяр киmинся ейни бир яmтяяни уъуз алдыьыны билярлярся, бя’зи mцштяриляр тяряфиндян 

наразылыьын йаранmасы mцmкцнлцйц; 
4) Хцсусян, яэяр сатыш щяъmи mцкафатландырmа систеmинин ясасыдырса, сатыъыларын алыъылары 

“истянилян гийmятля” ъялб етmяк наmиня щяддян артыг щявясля эцзяштляр тягдиm етmяляринин 
тящлцкялилийи. 

Дифференсиаллашдырылmыш гийmятяmяляэялmянин практики реаллашдырылmасы, бир гайда олараг, 
базар типли тиъарятя дейил, тиъарят просесиндя фирmанын гийmят сийасятиндя нязярдя тутулmуш бу 
вя йа диэяр стандарт эцзяштлярин истифадясиня (йахуд истифадя едилmяmясиня) ясасланыр. Беля 
тяърцбя хцсусян дцнйанын бир сыра юлкяляриндя автоmобиллярин, эяmилярин, mебелин, mятбях вя 
сантехника аваданлыьынын сатышында эениш йайылmышдыр. 

Садяляшдирилmиш гийmятяmяляэялmяСадяляшдирилmиш гийmятяmяляэялmяСадяляшдирилmиш гийmятяmяляэялmяСадяляшдирилmиш гийmятяmяляэялmя яmтяянин бцтцн алыъылара ейни бир гийmятля сатышыны 
нязярдя тутур вя фирmаны гийmят айры-сечэилийи сийасятини щяйата кечирmяк иmканларындан 
mящруm едир. Бунунла бярабяр онун юз цстцнлцкляри вардыр: 
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1) алыъылар сатыъы-фирmайа даща хейирхащ mцнасибятля йанашырлар, чцнки онлар алыш заmаны 
киmдянся пис вязиййятдя галаъагларындан ещтийат етmирляр; 

2) сатышын идаря едилmяси асанлашыр вя тиъарят фяалиййятинин йекунларына нязарят едилmясиндя 
чятинлик йаратmыр; 

3) фирmа сон истещлакчы цчцн билаваситя “гийmятлилик-гийmят” нисбятляриля идаря етmяк 
иmканы ялдя едир; 

4) тиъарят щей’ятинин иши бир тяряфдян асанлашыр, диэяр тяряфдян ися она даща ашаьы гийmятля 
алыъылары “алдатmагла” дейил, яmтяянин иmиъинин форmалашдырылmасы киmи фирmа цчцн олдугъа 
ваъиб ишля mяшьул олmаг лазыm эялир; 

5) тиъарятин юзцняхидmят форmасында тяшкили вя автоmатлашдырmа васитяляриндян (штрих-кодлар 
вя с.) истифадя иmканлары йараныр. 

Щяmчинин гейд олунmалыдыр ки, пяракяндя сатышын ващид гийmятляр ясасында тяшкили щеч дя 
алыъылара еластик тя’сир иmканлы тиъаряти инкар етmир. бу mягсядля йалныз башга елеmентлярдян, 
mясялян, эцзяшт купонларындан истифадя едилmяси зяруридир. 

Гийmят сыраларынын форmалашдырылmасы. Гийmят сыраларынын форmалашдырылmасы. Гийmят сыраларынын форmалашдырылmасы. Гийmят сыраларынын форmалашдырылmасы. Яmтяя вя хидmятлярин чох бюйцк сайда олmасы 
алыъылар цчцн алышын сечилmясиндя бя’зи чятинликляр йарадыр. Бу шяраитдя инсанлар шцурлу гайдада 
истещлак mалларыны характеризя едян параmетрлярин сайыны ихтисар етmяйя чалышырлар. Бир гайда 
олараг, бу, яmтяялярин щяр щансы груплашдырылmасыны нязярдя тутур. Mаркетинг експериmентляри 
нятиъясиндя бу просеси психологлар категорийалашдырmа адландырырлар. 

Бир щалда ки, алыъылар категорийалашдырmайа mейллидирляр, сатыъылар да онун зярурилийи иля 
щесаблашmалыдырлар. Бу mясялянин щялли аляти яmтяялярин щяр бир групу цчцн гийmят сыраларынын 
форmалашдырылmасыдыр. 

Эюстярилян проседуранын mащиййяти, охшар тя’йинатлы вя кейфиййятли, айры-айры параmетрляри 
йахуд mаркалары иля фярглянян яmтяяляря гийmятляр чохлуьундан гийmят сыраларыны тяшкил едян 
груп гийmятляриня кечиддян ибарятдир. Онун гурулmасы mянтиги категорийалашдырmа просесинин 
ганунауйьунлугларына уйьундур вя онун эедишиндя алыъылар шцурлу шякилдя яmтяяляри “йахшы, 
даща йахшы, лап йахшы” киmи тяснифляшдирmяйя ъящд едирляр. 

Тиъарят тяърцбяси эюстярир ки, истещлак mалларынын сатышында 3—4-дян чох олmайан груп 
гийmятляриндян йахуд гийmят зоналарындан ибарят гийmят сыралары даща йцксяк нятиъяляри 
тя’mин едирляр. “Гийmят зоналары” анлайышы “груп гийmятляри” анлайышындан даща эениш истифадя 
олунур. Она эюря ки, гийmят сыраларынын елеmентляри яксяр щалларда гийmятин бир кяmиййяти иля 
дейил, бир сыра дар диапазонларла верилир. Бу щалда груп гийmятляринин йахуд гийmят зоналарынын 
(яэяр онлар орта гийmятляр цзря mцгайися едилярся) ашаьыдакы гайдада фяргляндирилmяси 
зяруридир: 

1) фяргляр ящяmиййятли сявиййядя олmалыдыр ки, алыъылар тяряфиндян кифайят гядяр щяссаслыгла 
гябул едилсин вя шцбщя йаратmасын; 

2) фяргляр чох да дярин олmаmалыдыр ки, алыъыларда “аралыг” сявиййяли гийmятя mалик яmтяяни 
ахтарыб тапmаг истяйи форmалашдырmасын. 

Бу кейфиййят эюстяриъиляринин гийmят сырасынын елеmентляринин кяmиййят эюстяриъиляриня 
трансфорmасийа едиля билmяси цчцн яmтяя истещсалчылары вя пяракяндясатыш тиъарят тяшкилатлары 
сатыш щаггында mя’луmатлар вя алыъыларын сорьусу ясасында ардыъыл mаркетинг тядгигатлары 
апарmалыдырлар. Щяmин тядгигатлар алыъылар тяряфиндян гийmятлярин дифференсиаллашдырылmасы 
юлчцсцнц вя гийmят сыраларыны форmалашдырmалы олан (билаваситя йахуд гийmят зоналарынын ясасы 
киmи) орта гийmятляри дягиг mцяййян етmяйя иmкан верир. 
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Уъузлашдырmанын апарылmасы. Уъузлашдырmанын апарылmасы. Уъузлашдырmанын апарылmасы. Уъузлашдырmанын апарылmасы.  Истещлак mалларынын сатышы тяърцбясиндя уъузлашдырmанын 
апарылmасы, йя’ни айры-айры яmтяя нювляринин mювъуд гийmятляриндян цmуmи эцзяштлярин 
едилmяси хцсуси йер тутур. Беля коmmерсийа сийасятинин апарылmасы цчцн бир сыра сябябляр 
вардыр ки, онлара щяр шейдян яввял ашаьыдакылары аид етmяк олар: 

1. Mювсцmи тялябат mящсулларынын сатышынын сцр’ятляндирилmясMювсцmи тялябат mящсулларынын сатышынын сцр’ятляндирилmясMювсцmи тялябат mящсулларынын сатышынын сцр’ятляндирилmясMювсцmи тялябат mящсулларынын сатышынын сцр’ятляндирилmяси зярурилийи.и зярурилийи.и зярурилийи.и зярурилийи. Бу зярурятля о сатыъы 
цзляшир ки, mювсцmцн сонунда щяmин mювсцm цчцн уйьун олан бюйцк яmтяя ещтийаты иля 
галыр вя ондан йаха гуртарmаьа чалышыр. 

2. Яmтяя чешидинин форmалашдырылmасындакы сящвЯmтяя чешидинин форmалашдырылmасындакы сящвЯmтяя чешидинин форmалашдырылmасындакы сящвЯmтяя чешидинин форmалашдырылmасындакы сящвлярин mцвазинятляшдирилmяси зярурилийи. лярин mцвазинятляшдирилmяси зярурилийи. лярин mцвазинятляшдирилmяси зярурилийи. лярин mцвазинятляшдирилmяси зярурилийи. Истяр 
истещсалчы, истярся дя истещлакчы тялябин гийmятляндирилmясиндя, конкрет олараг ися яmтяянин 
сатыша тяклифинин йери вя вахты, чешид, юлчц, рянэляр вя с. щаггындакы mясялялярин щяллиндя 
сящвлярдян сыьорта олунmаmышдыр. Нятиъядя тяклифин щяъmи тялябин щяъmиндян йцксяк олур вя 
бу вязиййятдя яmтяя ещтийатынын ляьв едилmяси цчцн уъузлашдырmа зярури олур. 

3. “Эениш чешид” сийасятинин щяйата кечирилmяси. “Эениш чешид” сийасятинин щяйата кечирилmяси. “Эениш чешид” сийасятинин щяйата кечирилmяси. “Эениш чешид” сийасятинин щяйата кечирилmяси.  Беля сийасят бир чох тиъарят фирmаларына 
хасдыр вя ондан ибарятдир ки, чешид сырасы даиm йухарыдан “зянэинляшир”, йя’ни гийmятляринин 
тяркибиндя тиъарят эцзяштляринин (ялавяляринин) йцксяк кяmиййяти олан даща дябли вя кейфиййятли 
яmтяялярля долдурулур. Ня гядяр ки, щяmин яmтяяляр даща тялябкар алыъыларын тяляблярини юдяйир, 
онларын сатышы сатыъылара яmялиййатлардан йцксяк mянфяяти тя’mин етmякля норmал гайдада баш 
верир. Бу яmтяялярин сатышы пики баша чатдыгдан сонра онларын гийmятляринин ашаьы салынmасы 
йеэаня сяmяряли гярар олур. 

Уъузлашдырmанын апарылmасы mянтигиндян эюрцнцр ки, онун нятиъяляри ашаьыдакы ики аmилин 
дцзэцн сечилmясиндян асылыдыр: 

а) уъузлашдырmанын mигйасы; 
б) уъузлашдырmанын вахты. 
Уъузлашдырmанын mигйасы адятян илкин гийmятляря нисбятян фаизля верилир. Онун 

щесабланmасы яmтяянин нювцндян ящяmиййятли дяряъядя асылыдыр. Mясялян, сон сатыш 
гийmятляринин тянзиmлянmясинин бу цсулу нцфузлу чешид яmтяялри вя йахуд узунmцддятли 
истифадя тя’йинатлы яmтяяляр цчцн олдугъа арзуолунmаздыр. Хцсуси тядгигатлар эюстярир ки, беля 
яmтяялярин гийmятляринин ящяmиййятли дяряъядя ашаьы салынmасы адятян алыъылар тяряфиндян 
ашаьы кейфиййят йахуд нцфузлулуьун итирилmяси ялаmяти киmи гябул едилир. 

Бир чох инкишаф етmиш юлкялярдя уъузлашдырmа заmаны гийmят эцзяштляри надир щалларда 25%-
дян йцксяк олур. Беля ки, эцзяштлярин йцксяк олmасы яксяр щалларда алыъыларын mцсбят дейил, 
mянфи реаксийасына сябяб олур. Бу, ашаьыдакы сябяблярля ялагядардыр: 

1) алыъыларда яmтяянин кейфиййятлилийиня шцбщя йараныр; 
2) алыъыларда беля бир фикир ойаныр ки, сатыъы яввялъядян гийmятлярин щяддян артыг 

йцксялдилmясиня mейллидир. 
Уъузлашдырmанын кяmиййятинин дцзэцн mцяййян едилmяси mювъуд яmтяя групу цчцн 

mаркетинг тядгигатларынын апарылmасыны тяляб едир. Бундан ялавя йалныз арадан галдырыла билян 
хярълярин учоту иля гийmятлярин дяйишдирилmясинин зярярсизлик шяртинин игтисади щесабланmасы да 
зяруридир. Якс щалда, сатыъылара уъузлашдырmанын оптиmал mигйасынын експериmентал шякилдя 
йохланылmасы вя сатышын тяляб олунан интенсивлийинин тя’mин едилmясиня гядяр онун mярщяляли 
артырылmасы лазыm эялир ки, бу да даща йцксяк mалиййя нятиъяляринин ялдя олунmасына зяmанят 
верmир. 
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Эюстярилян йанашmа mцmкцн олса да, щятта ян садя вя уъуз mаркетинг тядгигатларынын 
апарылmасы даща сяmяряли гярардыр. Онун сяmярялилийи ондан ибарятдир ки, mювъуд яmтяя вя 
тиъарят mцяссисяси цчцн даща оптиmал уъузлашдырmа схеmинин сечилmясиня кюmяк едир. 

Беля схеmляр чох ола билярляр, лакин онлардан ян эениш йайылан схеmляр ашаьыдакылардыр: 
1) бирдяфялик кцтляви уъузлашдырmанын апарылmасы; 
2) чохmярщяляли, “сцрцшэян” уъузлашдырmанын апарылmасы 
Биринъи схеmин тяряфдарлары щесаб едирляр ки, о алыъыларын диггятинин ъялб олунmасыны тя’mин 

едир вя она эюря дя бирдяфялик фирmа цчцн mаксиmуm гябул едилян юлчцдя уъузлашдырmанын 
апарылmасы зяруридир. Икинъи схеmин тяряфдарлары юз mювгелярини беля ясасландырырлар ки, 
“сцрцшэян” уъузлашдырmа гийmятлярин щяддиндян артыг уъузлашдырылmасындан узаглашmаг вя 
алыъыларын давранышларыны идаря етmяк иmканы верир. Сонунъу ъящят онунла баьлыдыр ки, бя’зян 
“сцрцшэян” уъузлашдырmаны схеm цзря апарырлар, йя’ни гийmятлярин нювбяти дяфя ашаьы 
салынmасы фирmанын рящбярлийи тяряфиндян ъидди mцяййян едилmиш вахтдан сонра щяйата 
кечирилир. Тябиидир ки, бу схеm алыъылара mя’луm олmаmалыдыр. Якс щалда онлардан бир чохлары 
“гийmят овчуларына” чевриля билярляр, йя’ни билярякдян алышлардан иmтина едяъякляр вя 
гийmятлярин “гябул едилян” сявиййяйя гядяр ашаьы салынmасы аныны эюзляйяъякляр. 

Уъузлашдырmанын апарылmасы цчцн вахтын сечилmясиндя дя ики mцхтялиф йанашmа 
mювъуддур: 

1) уъузлашдырmаны иmкан дахилиндя о гядяр узун mцддят эеъикдирmяк зяруридир ки, илкин 
гийmятля mцmкцн гядяр даща чох яmтяя ващиди сатылсын; 

2) щяр шейдян яввял, дювриййя капиталынын дювриййя сцр’ятинин йцксялдилmясиня ся’й 
эюстярmяк лазыmдыр вя она эюря дя mювъуд яmтяянин сатышы пики кечян киmи бирбаша 
уъузлашдырmанын апарылmасы зяруридир. 

Биринъи йанашmанын бир сыра mцсбят ъящятляри вардыр ки, онлардан ян mцщцm оланлары 
ашаьыдакылардыр: 

а) яmтяяни mювсцmцн баша чатmасына гядяр алmыш вя бир нечя эцндян сонра онун 
уъузлашдырылmасынын шащиди олан алыъылар арасында наразылыьын гаршысынын алынmасы; 

б) mцяййян mювсцmцн баша чатmасыны йахуд mцхтялиф байраmлара уъузлашдырылmыш 
коmплекс сатышлар чярчивясиндя бир чох яmтяялярин уъузлашдырылmасынын синхронлашдырылmасынын 
mцmкцнлцйц. 

Асанлыгла mцяййян етmяк олар ки, бу стратеэийа кцтляви уъузлашдырmанын апарылmасы схеmи 
иля йахшы узлашыр. Яксиня, уъузлашдырmа цчцн вахтын сечилmясинин икинъи стратеэийасы хырда, 
“сцрцшэян” уъузлашдырmа шяраитиндя даща сяmярялидир. 

Тяърцбядя фирmалар щяр шейдян яввял йухарыда эюстярилян йанашmалары цзви ялагяляндиряряк 
коmбиняляшдирилmиш уъузлашдырmа сийасятини щяйата кечирирляр. 

Хидmят сферасы да яmтяялярин ящатя даиряси киmи рянэарянэдир вя сцр’ятля эенишлянир. 
Хидmятлярин ясас хцсусиййяти онларын гейри-mадди характеридир.Хидmятляр дястиня 
гийmятяmяляэялmя mянтиги яmтяя дястиня гийmятяmяляэялmя mянтиги иля ейнидир — 
не’mятляр коmплексинин алышы алыъыйа дястин щяр бир елеmентинин айрылыгда алышына нисбятян уъуз 
баша эялир. 

Бунунла ялагядар хидmят сферасында ики нюв дяси айырmаг mцmкцндцр. 
Онлардан биринъисини бюлцнmяз дяст адландырырлар. Она эюря ки, онун тяркибиня дахил олан 

хидmятляри айрылыгда алmаг олmаз. Бу, беля хидmят дястини тяклиф едян фирmаларын ещтийат 
етmяляри иля ялагядардыр, чцнки дястя аид олан бя’зи надир хидmятлярин айрылыгда сатышы алыъыларын 
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диэяр нюв хидmятлярин алышына mараьыны йох едир вя онлар реаллашдырылmырлар. Башга сюзля, беля 
дястдя икинъи категорийалы хидmятляр даща гийmятли иш нювляриня ялавя вя йа “йцк” киmи чыхыш 
едирляр. Беля коmmерсийа сийасяти адятян дифференсиаллашдырmа сийасятини реаллашдыран фирmалар 
тяряфиндян щяйата кечирилир. Онлар нязярдя тутурлар ки, онларын хидmятляринин алынmасынын 
ясасыны mцштяриляря тяклиф етдикляри хидmятляр дястинин надирлийи тяшкил едир. Уйьун олараг 
хидmятляр дястинин гийmятляринин форmалашmасынын mцщцm аmили онун надирлийидир. 

Икинъи нюв бюлцнян дястдир. О, mцштяриляря сечmяк иmканы верир: бцтюв хидmятляр дястини 
алmаг, йохса йалныз дястя дахил бир нечя (щятта бир) хидmят нювцнц алmаг. Бюлцнян дястин 
сатышында гийmятлярин яmяля эялmясиня йанашmа да дяйишир: алышын коmплекслилийиня эюря 
алыъылары ящяmиййятли дяряъядя mарагландыра биляъяк эцзяштин юлчцсцнц тапmаг лазыmдыр. 

Хидmятляря гийmятин яmяля эялmясиндян данышаркян йалныз хидmятлярин эюстярилmяси иля 
дейил, щяm дя онларын истещлакы иля баьлы хярълярин учоту да mцщцm аmиллярдян биридир. Бурада 
mцштярилярин ашаьыдакыларла баьлы хяръляри нязярдя тутулур: 

1) хидmятлярин алынmасынын тяшкилиня вахт mясряфляри иля (mясялян, бя’зян mянзилин тя’mири 
mцддятиндя юз щесабына mя’зуниййятя чыхmаг лазыm эялир вя бу щалда вахт конкрет пул 
гийmятлилийи кясб едир); 

2) физики эцъ mясряфляри иля (mясялян, mяишят ъищазларыны тя’mир едян фирmалар онларын 
е’mалатханайа эятирилmясини тяляб едя билярляр); 

3) ясяби-психи хяръляр (хидmят щяр шейдян яввял mцштяриляринин хидmят щей’яти иля гаршылыглы 
фяалий-    йятини нязярдя тутур); 

4) Сенсор хяръляр — онлары хидmятлярин эюстярилmясинин хошаэялmяз (йанакы) еффектляри 
йарадырлар (mясялян, тя’mир заmаны сяс-кцй, гоху, тоз, йахуд стоmотоложи проседура заmаны 
йаранан аьрылар). 

Эюстярилян хяръляря хцсуси диггят йетирилmяси онунла баьлыдыр ки, бир чох mцштяриляр онлардан 
йаха гуртарmаг цчцн йцксялдилmиш гийmят юдяmяйя щазырдырлар. Яэяр фирmа mцштярилярин 
щяmин хярълярини арадан галдырmаг иmканына mаликдирся, онда юз реклаmында буну нязяря 
чарпдырmагла ясасландырылmыш шякилдя алыъылардан даща йцксяк юдяниш тяляб едя биляр. Mясялян, 
бир чох юлкялярдя mцштяриляря mянзилин тя’mиринин щяйата кечирилmясинин ики варианты тяклиф 
олунур: сифаришчинин иштиракы иля вя фирmанын таm mяс’улиййяти иля. Сонунъу вариант нязярдя 
тутур ки, тя’mир фирmасы бцтцн ишляри тя’mир mцддятиндя mя’зуниййятя эетmиш, mещmанханада 
йахын танышларын mянзилиндя йашайан сифаришчинин иштиракы олmадан йериня йетирир. Уйьун олараг 
фирmа бцтцн зибилин йыьылmасыны юз цзяриня эютцрцр вя тя’mирдян сонра mянзилин “эял-йаша” 
вязиййятиндя тящвил верилmясиня зяmанят верир. Беля тя’mир баща олса да mцштяри физики, ясяби-
психи вя сенсор хярълярдян азад олур. 

Хидmятлярин эюстярилmясинин яняняви схеmляри иля mцгайисядя mцштярилярин хяръляринин 
гяанятиня эюря ялавялярин юлчцсцнц mцяййян етmяк кифайят дяряъядя mцряккябдир. Бу 
mясялянин щялли йа mаркетинг тядгигатларынын апарылmасындан, йа да тариф сявиййяляринин 
експериmентал вариасийасынын нятиъясиндян ибарятдир. 
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11.4. Истещсал11.4. Истещсал11.4. Истещсал11.4. Истещсал----    техники тяйинатлы mящсуллара гитехники тяйинатлы mящсуллара гитехники тяйинатлы mящсуллара гитехники тяйинатлы mящсуллара гийmятин яmяля эялmяси хцсусиййятляри вя йmятин яmяля эялmяси хцсусиййятляри вя йmятин яmяля эялmяси хцсусиййятляри вя йmятин яmяля эялmяси хцсусиййятляри вя 

гийmятгойmа mоделигийmятгойmа mоделигийmятгойmа mоделигийmятгойmа mодели....    

    

Истещсал-техники тя’йинатлы mящсуллара гийmятлярин форmалашmасы цmуmи 
ганунауйьунлуглара ясасланса да, онун юзцняmяхсус хцсусиййятляри вардыр. Бу ися щяр 
шейдян яввял, ашаьыдакы аmиллярля ялагядардыр: 

— сатылан яmтяялярин характери иля; 
— базар иштиракчыларынын даиряси иля; 
— сатыша тясир едян аmиллярин ящатя даиряси иля. 
Базарда сатылан яmтяялярин характеринин mцхтялифлийи она эюря ящяmиййятлидир ки, яmтяя вя 

хидmятлярин йарадылmасында техноложи просеслярин реаллашmасы цчцн ялверишли шяраит йаранmыш 
олсун. Бурадан ися бир нечя mцщцm вязифяляр mейдан чыхыр: 

1) Яmтяя базарында тяляб истещсал характери дашыдыьындан яmтяя вя хидmятляр базары цзря 
конйуктура иля mцяййянляшдирилир ки, бу да истещсал-техники тя’йинатлы mящсулларынщазырланmасы 
цчцн истифадя олунур; 

2) Бир чох яmтяя нювляри узун mцддят ярзиндя истифадя олунур вя алыъы цчцн гийmятлярин 
кяmиййяти тякъя она эюря лазыm дейил. Бу заmан йалныз ясас яmтяялярин истифадяси цзря 
нювбяти хяръляр, бцтцн истисmар дюврцндя йекун хяръляри ясас эютцрцлцр; 

3) Алыъы цчцн яmтяянин файдалылыьы адятян ясас параmетрлярин кяmиййяти иля гийmятляндирилир. 
Цmуmян истещсал-техники тя’йинатлы яmтяялярин цзря бцтцн чешидини ашаьыдакы киmи 

груплашдырmаг олар: 
1) Бир дяфя алынан яmтяяляр. Бу категорийайа ясас капитал цнсцрляри дахилдир. Mясялян, 

mашынлар, эяmиляр, биналар вя с. 
2) Бир нечя дяфя алынан яmтяяляр. Бу категорийайа юз нювбясиндя 3 mцхтялиф яmтяя групу 

дахилдир: 
а) Хаmmал. Тябии яшйаларын илк дяфя ишляниб щазырланmасындан (нефт, газ, чугун вя с.); 
б) Mатериаллар. Бурайа йалныз е’mал олунmуш яmтяяляр дейил, щяm дя даща mцряккяб вя 

коmплекс яmтяя нювляринин истифадяси вя щазырланmасы цчцн ваъиб олан яmтяяляр (изоля 
едилmишляр вя mешя mатериаллары, парчалар, лаклар, дяри, резин-техники mя’луmатлар вя с.) аид 
едилир; 

в) Габлашдырыъы mя’луmатлар. Бурайа истещсалын mярщяляляри цря нювбяти mя’mулатларын 
билаваситя дахил едилmяси mцmкцн олmайан mя’mулатлар (mазут, йаьлар, ъилалайыъы пасталар, 
йуйуъу mатериаллар, бойалар вя с.) аид едилир. 

Истещсал-техники тя’йинатлы mящсуллара игтисади тя’йинат бахыmындан mцхтялиф ъцр йанашmаг 
олар. Mящз бу mювгедян яmтяялярин истифадя олунmасыны гейд едяк: 

1) Сон mящсулун ясасында билаваситя mящсулун щазырланmасы цчцн; 
2) Истещсал фяалиййяти гяртляринин тя’mин едилmяси цчцн; 
3) Истещсал физики капиталын форmалашmасы цчцн. 
Биринъи категорийалы mящсулларын истифадяси иля баьлы олан хяръляр билаваситя бирбаша дяйишян 

хярълярин тяркибиня дахилдир. Алыъы фирmаларын бу ъцр яmтяялярин гийmятляриня щяссаслыьы она 
эюря йцксяк олур ки, алынан ресурслар цзря гийmятлярин истянилян дяряъядя артmасы хцсуси 
чякийя mалик хярълярин йцксялmясиня  шяраит йарадыр. 
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min                                                                max 

Гийmятя щяссаслыг 
 
Бaзар иштиракчыларынын даиряси сатылан яmтяялярин характери иля mцяййян олунmагла 

ашаьыдакылары юзцндя бирляшдирир: 
1) фирmалар — яmтяя истещсалчылары; 
2) сатышда васитячилик едян дилер фирmалары; 
3) дювлят тяшкилатлары. 

Èñòåùñàë-òåõíèêè òÿéèíàòëû ìÿùñóëëàðà ãèéìÿòèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñè ùÿì÷èíèí îíóíëà 
áàüëûäûð êè, 

1) îíëàðà îëàí òÿëÿá òþðÿìÿ õàðàêòåð äàøûéûð; 
2) îíëàðûí áèð ùèññÿñè óçóíìöääÿòëè èñòèôàäÿ òÿéèíàòëû îëäóüóíäàí èñòåùëàê÷ûëàðû 

éàëíûç îíëàðûí ãèéìÿòëÿðè äåéèë, ùÿì äÿ èñòèñìàð õÿðúëÿðè äÿ äöøöíäöðöð; 
3) îíëàðûí èñòåùëàê ôàéäàëûëûüû òåõíèêè ñÿíÿäëÿðäÿ òÿñáèò åäèëÿí ïàðàìåòðëÿðëÿ 

ãèéìÿòëÿíäèðèëèð. 
Èñòåùñàë-òåõíèêè òÿéèíàòëû ìÿùñóëëàðûí àéðû-àéðû ãðóïëàðûíà êîíêðåò ãèéìÿòãîéìà 

ìåòîäëàðûíû ìöÿééÿí åòìÿê ö÷öí îíëàðû òÿñíèôëÿøäèðèðëÿð. Èëê íþâáÿäÿ áèð äÿôÿ àëûíàí 
ÿìòÿÿëÿð âÿ áèð íå÷ÿ äÿôÿ àëûíàí ÿìòÿÿëÿð (õàììàë, ìàòåðèàë, êîìïëåêòëÿøäèðèúèëÿð) 
ôÿðãëÿíäèðèëèð. 

Òÿúðöáÿäÿ èñòåùñàë-òåõíèêè òÿéèíàòëû ìÿùñóëëàðû áÿçÿí èñòåùñàë-òÿñÿððöôàò 
ôÿàëèééÿòèíäÿêè ðîëóíà âÿ éà àëûíìàñû ìÿãñÿäëÿðèíÿ ýþðÿ äÿ ãðóïëàøäûðûðëàð: 

à) îíëàðäàí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ ñîí ìÿùñóë èñòåùñàëû ö÷öí; 
á) èñòåùñàë –ôèçèêè êàïèòàëûí ôîðìàëàøäûðûëìàñû ö÷öí; 
â) èñòåùñàë – òÿñÿððöôàò ôÿàëèééÿòè øÿðàèòèíèí òÿìèí åäèëìÿñè ö÷öí; 
Истещлак яmтяяляри базарындан фяргли олараг истещсал - техники тяйинатлы mящсуллар 

базарында сатышын щяъmи тякъя яmтяянин юзцняmяхсуслуьундан вя гийmятиндян асылы деийл, 
еляъя дя эцзяштлярин сонунда mцяййянляшдириъи сярщяд ола билян диэяр аmиллярдян асылыдыр. 
Ясас базарын бир хцсусиййяти дя истещлак яmтяяляри базарындан онунла фярглянир ки,  беля 
аmиллярин юйрянилmяси файдалы щесаб олунур. Бу ися щяр шейдян яввял, алыъынын тя’сиретmя 
юлчцляри (базар эцъц) иля изащ олунур. Бурада mонопсонийа (базарда бир алыъынын олmасы) 
хцсуси вязиййят киmи гейд олунmалыдыр. Бу, истещлак mаллары базарында практики ъящятдян 
гейри-mцmкцн олса да, истещсал-техники mящсулларын бир чох нювляринин сатышы базарларындакы 
вязиййят она йахындыр.  

Íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð êè, èñòåùëàê ìàëëàðû áàçàðûíäàí ôÿðãëè îëàðàã èñòåùñàë-òåõíèêè 
òÿéèíàòëû ìÿùñóëëàð áàçàðûíäà àëûúûíûí áàçàð ýöúö èëÿ ÿëàãÿäàð ìîíîïñîíèéà âÿçèééÿòèíèí 
éàðàíìàñû ìöìêöíäöð.Алыъынын тя’сиретmя дяряъяси (базар эцъц) данышыглар просесиндя сатыъыйа 
юзц цчцн сярфяли сювдяляшmя шяртлярини гябул етдиря билmяк габилиййятинин mейарыдыр. Алыъы ня 
гядяр зяиф олса, сатыъы бир о гядяр юз гийmят сявиййясини она тядриъля дигтя едир вя алыъынын 
данышыгларда сярт mювгедя дайанmасы тящлцкяси бир о гядяр зяиф олур. Mаркетинг тядгигатлары 

��¹6�|8 

¹6�z�55=7 

·=>u9  

;6 =;=:=95uv5=7 

�=¹¹=5 ;6 �}¹5��w56>-

:878�8567 



89 

 

эюстярир ки, алыъыларын тя’сиретmя дяряъяси (базар эцъц) бир сыра аmиллярдян асылыдыр. Щяmин 
аmиллярин ян ящяmиййятлиляри ашаьыдакылардыр: 

1) алыъы-фирmанын юлчцсц (онун mящдуд сащя цзря орта mцяссисялярля нисбяти); 
2) кечmишдя алышларын щяъmи; 
3) эяляъякдя эюзлянилян тядарцк щяъmи; 
4) кредитин ъялб едилmяси шяраити вя mцmкцнлцйц (кредит рейтинги); 
5) сатыъыдан асылылыг (“сатыналынmыш mя’mулатлар — онлардан истифадя технолоэийасы” 

ялагясинин надирлилик дяряъяси). 
Яэяр алыъыларын базар эцъцнц “йцксяк-ашаьы” шкала цзря гийmятляндирсяк, онда истещсал-

техники тя’йинатлы mящсуллар базарында бцтцн шяраитляр чохлуьуну ашаьыдакы тяснифляшдирmя 
ъядвяли шяклиндя эюстярmяк олар: 

1. Йени mяЙени mяЙени mяЙени mяmулатын (Йmулатын (Йmулатын (Йmулатын (ЙMMMM) алышы. ) алышы. ) алышы. ) алышы. Бу, алышлар цзря mцтяхяссисляр тяряфиндян щялл едилян ян 
mцряккяб mясялялярдян биридир. Онлар, хцсусян, фирmа тяряфиндян беля mя’mулатлар алынmадыьы 
щалларда беля чятинликлярля цзляширляр. Бу, сон mящсулун йени нювляринин mяниmсянилmяси 
йахуд онларын истещсалы технолоэийасында ящяmиййятли дяйишикликляр апарылmасы заmаны баш 
верир. 

Йахшы тяшкил олунmуш алыш хидmятиня mалик олан фирmа йени mя’mулатын алышы mясялясинин 
щялли зяруряти иля гаршылашдыгда о, оптиmал mалэюндярянин сечилmясинин хцсуси проседурасы 
ясасында фяалиййят эюстярир ки, бу да ашаьыдакылар щаггында инфорmасийанын топланmасы вя 
щяртяряфли тящлилини тяляб едир: 

а) mцmкцн mалэюндярянлярин гийmятляри щаггында; 
б) онлар тяряфиндян тяклиф олунан mящсулун параmетрляри щаггында; 
в) mалэюндярянлярин (mящсулун кейфиййяти вя эюндяришин вахтында йериня йетирилmяси 

бахыmындан) репутасийасы щаггында; 
г) гийmятлярин ашаьы салынmасы иmканлары (эцзяштляр) щаггында вя с. 
Оптиmал mалэюндярянин сечилmяси хцсусян, йцксяк ящяmиййят кясб етдийи щалда, mювъуд 

просес фирmанын рящбярлийинин билаваситя иштиракы иля апарыла биляр. Фирmанын рящбярлийи иля йа 
сечки mе’йарыны mцяййян едир, йа да алыш шю’бяси тяряфиндян тягдиm олунmуш инфорmасийанын 
mцзакирясинин йекунларына ясасян mалэюндярянин сечилmяси щаггында гярар гябул едир. 

Уйьун олараг, сатыъылар да бу вязиййятля цзляшдикляри щалда бцтцн mаркетинг 
елеmентляриндян истифадяли етmяли вя mаксиmуm ся’й эюстярmялидир ки, эюндяриш цзря контракта 
наил олсунлар. 

2. Mодификасийа едилmиш mяMодификасийа едилmиш mяMодификасийа едилmиш mяMодификасийа едилmиш mяmumumumuлатын (MM) алышы. латын (MM) алышы. латын (MM) алышы. латын (MM) алышы. Бу вязиййят нисбятян аз mцряккяблийя 
mаликдир. Яэяр кечmиш mодификасийалы mя’mулат алыъыны гане едирдися, онда сюйляmяйя ясас 
вар ки, о, яввялки mалэюндяряня вя йени mодификасийайа mейлли олаъаг. 

Бунунла бярабяр бу вязиййятдя гейри-mцяййянлик елеmенти дя вар: яэяр йени 
mодификасийанын алышы йцксяк щяъmдя нязярдя тутулурса, онда алыъынын гийmятляря щяссаслыьы 
да артыр. Бу щалда алыъы юзлцйцндя хцсуси, гейри-рясmи тендер е’лан едир, йя’ни mцхтялиф 
фирmаларын mящсуллары цря “гийmятлилик/гийmят” нисбятляринин mцгайисяси ясасында mцmкцн 
mалэюндярянлярин mцсабигясини тяшкил едир. Ялбяття ки, бу заmан алтернатив mалэюндярянлярин 
ахтарылmасынын интенсивлийи, алышлар щаггында гярарларын гябул едилmяси сявиййяси киmи 
принсипъя йени mящсулун алышы щалындакына нисбятян ашаьы олаъагдыр. 

3. Стандарт mяСтандарт mяСтандарт mяСтандарт mяmumumumuлатын (СM) алышы.латын (СM) алышы.латын (СM) алышы.латын (СM) алышы. Бу вязиййят ейни бир “mалэюндярян-алыъы” ъцтлцйц 
чярчивясиндя стандарт mящсулун ардыъыл эюндяришляриндя алыъыны гане едирся, онда йени 
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партийанын алынmасы бя’зян щятта автоmатлашдырылmыш проседурайа чеврилир. нятиъядя алыъынын 
гийmятляря щяссаслыьы азалыр вя йени mя’mулатын алынmасы вязиййятиня нисбятян чох ашаьы олур. 

Бу, сатыъы цчцн сярфялидир, лакин, диэяр тяряфдян сатышын ящяmиййятли дяряъядя артырылmасы 
онун цчцн йени алыъынын ъялб едилmяси щалындакы нисбятян чятиндир. Сатыш щяъmинин 
mаксиmуmлашдырылmасы цчцн йеэаня mетод тясбит едилmиш вахт mцддяти ярзиндя алыш щяъmиня 
йахуд алынан яmтяя партийасынын юлчцсцня эюря эцзяшт вариантларынын ахтарылmасыдыр. 

Гейд олунmалыдыр ки, истещсал-техники тя’йинатлы mящсулларын гийmятляриня алыъыларын 
щяссаслыьы дяряъяси ящяmиййятли дяряъядя бу гийmятлярин дяйишmясинин алыъынын mягсядляриня 
наил олmаг цчцн зярури дяйишян вя бирбаша хяръляря тя’сириндян асылыдыр. 

Эюстярилян ганунауйьунлуглара истинад едяряк истещсал-техники mящсуллар (аралыг яmтяяляр) 
базарында цч типик вязиййяти фяргляндирmяк олар: 

1) тядарцк гийmятляринин дяйишmяси бирбаша сон mящсулун гийmятинин дяйишmясиня эятириб 
чыхарыр. Алынан ресурсларын mювъуд типиня чякилян хяръляр цmуmи хярълярин кяmиййятиндя 
йцксяк хцсуси чякийя mаликдирся, бу, гачылmаз олур вя фирmа юз mянфяятинин бир гядяр ихтисар 
олунmасы щесабына онларын артыmыны mцвазинятляшдиря билmир. Яэяр фирmанын аналожи ресурслары 
рягиблярин ъцз’и йцксяк гийmятляря алmасы щаггында дцшцнmяйя ясас вардырса, алыъыларын 
гийmятляря щяссаслыьы хцсусян йцксяк олур. бу щалда ресурсларын алыш гийmятляри билаваситя 
рягабят габилиййятинин ашаьы салынmасы аmилиня чеврилир вя алыъыларын кяскин реаксийасына сябяб 
ола билярляр; 

2) алыш гийmятляринин дяйишmяси йалныз долайы йахуд цстялик хярълрин дяйишmясиня сябяб 
олур. Яэяр алынан ресурсларын гийmятляри хярълярин ящяmиййятли дяряъядя атmасына эятириб 
чыхарmаса да, сон mящсулун гийmяти йцксялир вя бу щалда алыъы аралыг mящсулун гийmятиня 
даща диф щяссаслылыг эюстярир; 

3) хцсуси вариант хцсуси вариант хцсуси вариант хцсуси вариант ————    тясдиг олунmуш бцдъяйя вя норmативляря уйьун олараг дювлят 
тяшкилатлары тяряфиндян mящсул алышы. Бцрократик структурдан олан алыъыларын давранышлары mянтиги 
садядир: ня вахта гядяр ки, потенсиал mалэюндярянлярин тяклиф етдикляри гийmят тясдиг олунmуш 
бцдъя норmативляриндян ашаьыдыр, диэяр алтернатив mалэюндярянлярин гийmятляриня нисбятян 
онун йцксяк олmасынын онлар цчцн фярги йохдур. Башга сюзля, щяmин щяддян ашаьы гийmятляря 
дювлят тяшкилатларынын щяссаслыьы азалыр. 

Яэяр бцдъя тясдиг олунmаmышдырса вя алыш гийmятляринин сон щядд сявиййяси mцяййян 
едилmяmишдирся, дювлят алыъыларынын гийmятляря щяссаслыьы артыр. Бунун сябяби ися mя’луmдур: 
алыш гийmятляринин сявиййяси mцвафиг бцдъя лайищясинин mаддяляри цзря хярълярин кяmиййятиня 
тя’сир эюстярmяйя башлайыр вя она эюря дя дювлят mя’mурлары гийmятляри даща дяриндян тящлил 
етmяйя mяъбур олурлар. 

Истещсал-техники тя’йинатлы mящсуллар базарында гийmят сявиййясиня алыъы нюгтейи- 
нязяриндян дя бахmаг олар. Бу, алыъынын гийmятляря щяссаслыьынын щансы щалларда даща йцксяк 
олдуьуну юйрянmяк иmканы йарадыр. Яэяр тяснифляшдирmянин ясасы киmи алышлар щаггында 
гярарларын йухарыда эюстярилян цч mцряккяблик сявиййяси вя гийmятляря щяссаслыьын 
форmалашдырылmасы цчцн цч mцхтялиф аmилляр эютцрцлярся, онда mцхтялиф вязиййятлярин спесифик 
mатриси форmалашmыш олар.    

Истещсал-техники тя’йинатлы mящсуллара гийmятлярин форmалашmасы просесиндя онларын 
файдалылыьынын дягиг mцяййян едилян кяmиййят параmетрляри иля ифадя олуна билmяси факты дярин 
изляр бурахыр. Щяmин параmетрляр алышлар цзря mцтяхяссисляр тяряфиндян форmал щесаблашmа вя 
mцгайисялярин апарылmасына гядяр шцурлу сурятдя тядгиг едилирляр. 
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Алышлар цзря mцтяхяссислярин бу истигаmятдя фяалиййят эюстярmясиня аналожи олараг сатыъы-фир-
mаларын гийmятяmяляэялmя цзря mцтяхяссисляри дя mцвафиг йанашmаны гябул етmялидирляр. 
Башга сюзля, онлар юз фирmаларынын mящсулларына гийmятляри mящсулларын параmетрляринин дягиг 
тящлили ясасында форmалашдырmалыдырлар. “Гийmят—файдалылыг” нисбятляринин щесабланmасы беля 
тящлилин форmал mеханизmи киmи чыхыш едир.  

Èñòåùñàë-òåõíèêè òÿéèíàòëû ÿìòÿÿëÿðèí ÿêñÿð ãðóïëàðûíûí ïàðàìåòðëÿð ÷îõëóüó èëÿ 
õàðàêòåðèçÿ îëóíìàñû îíëàðà ïàðàìåòðèê ãèéìÿòÿìÿëÿýÿëìÿ ìîäåëèíèí òÿòáèãèíè øÿðòëÿíäèðèð. 
Ùÿìèí ìîäåëèí ìöÿééí åäèëìÿñè ö÷öí àäÿòÿí ðåãðåññèâ àñûëûëûãëàð ìåòîäóíäàí èñòèôàäÿ 
îëóíóð. Ìÿñÿëÿí, þòÿí ÿñðèí 70-úè èëëÿðèíäÿ Àìåðèêàíûí ìÿøùóð òÿäãèãàò ìÿðêÿçèíèí — 
Èãòèñàäè Òÿäãèãàòëàð öçðÿ Ìèëëè Áöðîíóí ÿìÿêäàøëàðû Ú. Êðåâèñ âÿ Ð. Ëèïñè àâòîìîáèë 
ìöùÿððèêëÿðèíèí õàðèúè òèúàðÿò ãèéìÿòëÿðèíèí ðåãðåññèâ àñûëûëûãëàðûí êþìÿéè èëÿ 
àøàüûäàêû êèìè ìöÿééÿí åòìèøëÿð: 

P a N N Nb b

k

bk= ⋅ ⋅1 2
1 2

K ,                      (11.1) 
 

áóðàäà, Н1, Н2, ..., Nk — ìÿìóëàòûí ÿñàñ èñòåùëàê ïàðàìåòðëÿðè; b1, b2, ..., bk — ùÿð áèð 
ïàðàìåòðèí ãèéìÿòÿ òÿñèðèíè ÿêñ åòäèðÿí ðåãðåññèéà ÿìñàëëàðû; a — ãèéìÿò ñÿâèééÿñèíÿ 
ãåéðè-èñòåùëàê ïàðàìåòðëÿðèíèí òÿñèðèíè ÿêñ åòäèðÿí ÿìñàëäûð. 

Ìöâàôèã ïàðàìåòðèê ìîäåëëÿðäÿí éåíè ìîäèôèêàñèéàëû ÿìòÿÿéÿ ãèéìÿòèí 
ÿñàñëàíäûðûëìàñûíäà, ðÿãèá ÿìòÿÿëÿðèíèí ãèéìÿò âÿ êåéôèééÿòèíèí ó÷îòó èëÿ ãèéìÿòëÿðÿ 
äöçÿëèøëÿðèí (àäÿòÿí áó äöçÿëèøëÿðè ëÿíýèòìÿ ÿìñàëû àäëàíäûðûðëàð) ùåñàáëàíìàñûíäà 
èñòèôàäÿ îëóíóð. 

Беляликля, гийmятяmялэялmянин параmетрик mоделляринин гурулmасы фяргсизлик гийmятинин 
дягиг mцяййян олунmасына, щяmчинин базар уьрунда рягиблярля mцбаризяни удmаг цчцн 
фирmа тяряфиндян бурахылан mящсулун гийmятинин фяргсизлик гийmяти иля mцгайисядя нисби ашаьы 
салынmасы щаггында ясасландырылmыш гярарларын гябул едилmясиня иmкан верир. 

Эюстярилян mягсядлярля истифадя олунан лянэитmя яmсалы mювъуд mя’луmатлара эюря серийалы 
сянайе mя’mулатлары цчцн 0,5—0,8-я бярабярдир. Бу яmсалын кяmиййяти фирmа тяряфиндян 
тясадцфи олараг дейил, ашаьыдакы бир сыра аmиллярин учоту иля сечилmялидир: 

1) базарда рягабят mцбаризясинин кяскинлик дяряъяси (рягабят ня гядяр кяскин оларса, 
лянэитmя яmсалынын кяmиййяти бир о гядяр ашаьы олmалыдыр) 

2) тиъарят mаркасынын вя фирmанын репутасийасынын mящшурлуьу (о, ня гядяр йахшыдырса, 
“гийmятлярин лянэидилmяси” бир о гядяр ашаьы ола биляр) 

3) перспективдя mящсул истещсалы цзря апарылан сийасят 
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MÖVZU 12. MÖVZU 12. MÖVZU 12. MÖVZU 12. ƏMLAKIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN NƏZƏRİ ƏSASLARI. 
                                                                                                                                                                                                                                                PLANPLANPLANPLAN    

12.1. Qiymətləndirmə fəaliyyətinin məqsədi və qiymətləndirmənin  növləri 
12.2. Qiymətləndirmə fəaliyyətinin obyektləri və subyektləri 
12.3. Qiymətləndirmədə istifadə olunan ilkin baza göstəriciləri 
12.4. . Qiymətləndirmədə zəruri olan mühit və bazar amilləri 
 
    
    

12.1 Qiymətləndirmə fəaliyyətinin məqsədi və qiymətləndirmənin növləri 
                         

    
Qiymətləndirmə elmi-metodoloji əsaslara malik bir sistemdir. O, dəyərin 

qiymətləndirilməsi üçün konkret vəzifə və qaydaların müəyyənləşdirilməsini, lazımi 
məlumatların toplanılmasını, real proqnozlara nail olunmasını, onların təhlilini, habelə 
konkret obyektin dəyərinin dəqiq hesablanmasını nəzərdə tutur.  

Qiymətləndirmə geniş mənada, qiymətləndirici subyektlərin əmlakın bazar və ya digər 
dəyərlərinin (girov dəyəri, investisiya dəyəri, likvid dəyəri, tam bərpa dəyəri, qalıq dəyəri, 
ləğvetmə dəyəri) müəyyən edilməsinə yönəlmiş fəaliyyətidir. Lakin bu fəaliyyətin dəqiqliyi 
nöqteyi-nəzərindən onun bir sıra məhdudlaşdırıcı şərtləri və xüsusiyyətləri də vardır. Bunları 
nəzərə almaqla “qiymətləndirmə fəaliyyət”i dedikdə, sifarişçinin (istehlakçının) konkret 
məqsədlərini rəhbər tutaraq əmlakın bazar və ya digər dəyərinin qiymətləndirici tərəfindən 
müstəqil şəkildə, həm də dəqiq müəyyən edilməsi üzrə fəaliyyət nəzərdə tutulur. Bu anlayışa 
uyğun olaraq, qiymətləndirmə fəaliyyətinin aşağıdakı əlamətləri mövcuddur və dünya 
təcrübəsində onların nəzərə alınmasına böyük əhəmiyyət verilir: Birincisi, qiymətləndirmə 
fəaliyyəti məqsədli xarakter daşıyır. Belə ki, qiymətləndirilən əmlakın hansı məqsəd üçün 
qiymətləndirilməsi müəyyən edilməlidir; ikincisi, həmin məqsədlərə müvafiq olaraq, 
qiymətləndirmə fəaliyyəti müxtəlif dəyərlərin müəyyən edilməsinə yönəldilir. Deməli, 
fəaliyyətin mövcud hüquqi və normativ bazası buna tam imkan verməlidir. Lakin bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində bazar dəyərinin əhəmiyyətini və onun tətbiqi məqamlarını xüsusi 
qeyd etmək lazımdır; üçüncüsü, bu fəaliyyət bilavasitə əmlak qiymətləndiricisi tərəfindən 
həyata keçirilir; dördüncüsü qiymətləndirmə fəaliyyəti konkret dəyərin müəyyən edilməsinə 
yönəldilmiş prosesdir.  

Ümumi ifadə ilə dedikdə, qiymətləndirmə əmlakın dəyərinin müəyyən edilməsidir. Lakin 
bu və ya digər əmlakın qiymətləndirilməsi məqsədindən asılı olaraq, onların dəyəri əsaslı 
surətdə dəyişə bilər. Bu da, obyektin dəyərinin spesifik məqsədlər üçün müəyyən edilməsi 
tələblərindən irəli gəlir 

Hazırda qiymətləndirmə fəaliyyəti çox geniş məqsədlər üçün – əmlakın vergitutma 
bazasının müəyyənləşdirilməsi, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, əmlakın girov qoyulması, 
əmlakın sığorta olunması, investisiya qoyuluşları, hüquqi şəxslərin yaradılması və yenidən 
təşkili (ləğvi, ayrılması, birləşməsi), habelə, məhkəmələrdə əmlak mübahisələri zamanı 
aparılır. Əmlak bazarının inkişafı qiymətləndirmə məqsədlərinin əhatə dairəsinin 
genişlənməsinə səbəb olur və yeni qiymətləndirmə növlərini meydana çıxarır.  

Əmlakın hansı məqsəd üçün qiymətləndirilməsi tərəflər (qiymətlədirici və sifarişçi) 
arasında əmlakın qiymətləndirilməsi üzrə bağlanacaq müqavilə ilə müəyyənləşdirilir. Çünki 
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qiymətləndirmə fəaliyyətinin məqsədi qiymətləndirmənin yanaşma və metodlarının, habelə 
dəyər növlərinin seçilməsi üçün əsas olur. Bu da, sifarişçi ilə qiymətləndirici arasındakı 
razılaşma müqviləsi ilə müəyyən edilir. Digər tərəfdən isə, ayrı-ayrı məqsədlər üçün 
qiymətləndirmə aparılarkən müxtəlif qanunvericilik aktlarına istinad olunur. Özəlləşdirilən 
əmlakın qiymətləndirilməsinin hüquqi əsasları vergi məqsədləri üçün əmlakın 
qiymətləndirilməsinin hüquqi əsaslarından fərqlidir. Bu baxımdan, qiymətləndirmənin 
məqsədindən və növündən asılı olmayaraq əmlakın qiymətləndirilməsinin ümumi qaydaları 
olmalı və o, bu əmlakın bazar dəyərinin aşkara çıxarılmasına xidmət etməlidir.  

Qiymətləndirmənin məqsədindən asılı olaraq qiymətləndirmənin kütləvi və fərdi 
qiymətləndirmə növləri mövcuddur. 

Kütləvi qiymətləndirmə statistik təhlil və standart prosedurlardan istifadə etməklə çoxlu 
sayda obyektlərin (əmlak qrupunun) müəyyən tarixə olan dəyərinin sistematik 
qiymətləndirilməsidir. Kütləvi qiymətləndirmə adi qaydada öz aralarında fərqləndirilən 
çoxsaylı obyektlərin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədardır. Standart prosedurların hazırlanması, 
statistik təhlillərin əldə olunması və tətbiqi kütləvi qiymətləndirmənin predmetini təşkil edir.  

Fərdi qiymətləndirmədən fərqli olaraq kütləvi qiymətləndirmənin miqyası bu proseslə 
məşğul olan böyük işçi heyəti tələb edir. Təhlilin aparılması və qərarların qəbulu həmin işçi 
heyətinin birgə rəyi ilə təsdiqlənir.  

Kütləvi qiymətləndirmənin məqsədləri üzrə işlənilən modellər konkret obyektlər üçün 
deyil, əmlak qrupu üçün xarakterik olan tələb və təklifin strukturunu əks etdirməlidir.  

Eyni qrupa aid olan və çoxsaylı cəhətləri üst-üstə düşən qiymətləndirmə obyektləri bir-
birini təkrarlamır. Zəruri hallarda bu fərqləri əsaslandırmaq və qiymətlərinin də fərqli 
olduğunu izah etmək olar.  

İqtisadi ədəbiyyatda vergitutma, sığorta məqsədi ilə qiymətləndirmə və əsas fondların 
yenidən qiymətləndirilməsi kütləvi qiymətləndirməyə aid edilir. Kütləvi qiymətləndirmənin 
vergitutma məqsədləri üçün üstünlüyü şübhəsizdir. Bu da, dövlətin vergi siyasətinin 
qarşısında duran vəzifələrlə şərtlənir. Məlum olduğu kimi, vergi siyasətində ədalətliliyin ilkin 
şərti hamıya bərabər yanaşmanın təmin edilməsidir. Əgər bir vergi ödəyicisi ona digərindən 
fərqli yanaşmalar tətbiq edildiyini düşünürsə, bu verginin vicdanla ödənilməsinin 
motivləşdirilməsinə imkan verməz. Ona görə də vergiqoyma zamanı dəyərin standart 
qaydada müəyyən edilməsinə üstünlük verilir. 

Fərdi qiymətləndirmə obyektin müəyyən tarixə qiymətləndirilməsidir. Fərdi 
qiymətləndirmə də əmlakın qiymətləndirilməsi məqsədindən irəli gəlir. Belə ki, əmlak 
sahibinin (məsələn, əmlakın girov qoyulması, alqı-satqı və s. hallarında) əmlakı özünün fərdi 
mülahizələrinə, arzu və istəklərinə görə qiymətləndirməsi fərdi qiymətləndirmədir. 

Fərdi qiymətləndirmədə hesablamaların keyfiyyəti adətən, analoji obyektlərin real 
satışlarının müqayisəsi əsasında müəyyən edilir.  

Qiymətləndirmənin məqsədindən asılı olaraq istənilən əmlak obyektini fərdiləşdirmək 
(özünəməxsusluğunu qeyd etməklə) və ya ümumiləşdirmək (hansı tipə məxsus olduğunu 
müəyyən etməklə) olar. Birinci halda qiymətləndirici obyektin xüsusiyyətlərini nəzərə 
çatdırmaqla fərdi yanaşmadan istifadə edir və onun standart metodlarla qiymətləndirməsinin 
səhv olması səbəblərini göstərir. İkinci halda isə, kütləvi qiymətləndirmənin qəbulu müxtəlif 
əmlak obyektlərinin qiymətləndirilməsinin vahid metodikasını işləyib hazırlamağa imkan 
yaradır.   
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Həm fərdi, həm də kütləvi qiymətləndirmənin tətbiqi iqtisadi təhlil məsələləridir. 
Onların əsasında müəyyən nəticələrin əldə edilməsi üçün zəruri olan informasiyaların 
toplanması, təhlili və işlənməsi durur.  

Qiymətləndirmənin zəruriliyi və ya könüllülüyü hüquqi məsələlərə daha çox aiddir. 
Lakin onun bir sıra iqtisadi məqamlarının aydınlaşdırılmasına da ehtiyac vardır. Məqsəd və 
təyinatından asılı olaraq, əmlakın qiymətləndirilməsinin iki növü mövcuddur: 

a) mütləq qiymətləndirmə; 
b)  könüllü qiymətləndirmə. 
Əmlakın mütləq və ya könüllü qiymətləndirilməsinə dair hüquqi əsaslar 1998-ci ildə 

qəbul edilmiş Azərbaycan  Respublikasnın “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” 
Qanununda müfəssəl şəkildə göstərilir. Eyni zamanda, digər qanunvericilik aktlarında da 
(Azərbaycan Respublikasının Mülki, Vergi, Torpaq məcəllələrində; bank, maliyyə, sığorta və 
s. haqqında bir sıra qanunlarda), əmlakın qiymətləndirilməsinin məcburiliyi və ya 
könüllülüyü halları xüsusi olaraq göstərilir.  

Könüllü qiymətləndirmə  daha geniş və əhatəlidir. Əmlakın alqı-satqısı, bölgüsü, 
birləşdirilməsi, bağışlanması, yeni firma və şirkətlərin yaranması əmlak bazarının fasiləsiz 
olaraq hərəkətini, hər bir əmlakın dövriyyəsini şərtləndirən gerçəkliklərdən biridir. 
Sahibkarın öz əmlakından istifadə müstəqilliyi qanunvericiliklə təmin edldiyi kimi, həmin 
əmlakın yuxarıda sadalanan proseslərə qatılması üçün sahibkar onu qiymətləndirmək 
hüququna malikdir. Deməli, bu zaman könüllü olaraq əmlak sahibi digər bir sahibkara 
(peşəkar qiymətləndirci özü də intellektual sahibkarlar sırasına aid edilə bilər) müraciət 
etməli olur. Tərəflər arasında müvafiq müqavilələlər imzalanır və heç kəsdən asılı olmayan 
həmin əmlakın dəyərinin saxtalaşdırılmasında heç bir marağı olmayan müstəqil 
qiymətləndirici sahibkarın sifarişinə əsasən onun əmlakının real dəyərinin müəyyən edilməsi 
prosesinə qatılır. 

 
 

12.2. Qiymətləndirmə fəaliyyətinin obyektləri və subyektləri 

    

Qiymətləndirmə prosesi qiymətləndirilən obyektlərin və onları qiymətləndirən 
subyektlərin mövcudluğunu nəzərdə tutur. “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda qiymətləndirmə obyektinə belə tərif verilir: 
“Qiymətləndirmə fəaliyyətinin obyektləri - qiymətləndirilməsi mülki qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulan və ya sifarişçi tərəfindən zəruri hesab edilən istənilən əmlakdır”. Deməli, 
mülki dövriyyədə iştirak edən və mülki hüquq obyektlərinə aid olan hər hansı mülkiyyət 
obyekti (məsələn, daşınmaz əmlak obyekti) qiymətləndirmə fəaliyyətinin obyekti ola bilər. 
Mülkiyyət obyekti isə əmlaka hər hansı əmlak hüquqlarının (o cümlədən mülkiyyət 
hüququnun) və əmlak sahibinin (mülkiyyətçinin) olmasını nəzərdə tutur. 

Əmlak növlərini öz xarakterinə görə, əsasən, iki böyük qrupda birləşdirmək olar: əşyalar 
və qeyri-maddi aktivlər.  

Əşyalar daşınar və daşınmaz əmlak növlərindən, bitki və heyvanlardan ibarətdir.  



95 

 

Qeyri-maddi aktivlər (əmlak növləri) başqa şəxslərə verilə bilən və ya sahibinə maddi 
fayda gətirən, habelə başqa şəxslərdən nə isə tələb etmək hüququ vermək üçün nəzərdə 
tutulan tələblər və hüquqlardır. Bu kateqoriyaya uzun müddət təsərrüfat fəaliyyətində istifadə 
olunan və gəlir gətirən aktivlər, əmlaka hüquqlar, kəşflər, sənaye nümunələrinə verilən 
patentlər, lisenziyalar, nou-hau, ticarət markaları, əmtəə nişanları, əqli mülkiyyət obyektləri, 
tələblər, informasiyalar və s. aiddir.  

Qeyd olunanları ümumiləşdirərək demək olar ki, qiymətləndirmə obyektlərinə 
aşağıdakılar aiddir: 

• ayrı-ayrı material (əşya) obyektləri; 
• əmlak və qeyri-maddi aktivlər üzərində mülkiyyət və digər əşya hüququ; 
• tələblər, öhdəliklər; 
• işlər, xidmətlər, informasiyalar; 
• intellektual mülkiyyət obyektləri və Azərbaycan qanunvericiliyi ilə mülki dövriyyədə 

olan digər mülki hüqüq obyektləri.  
Bəzi qiymətləndirmə obyektlərini daha ətraflı nəzərdən keçirək. 

Daşınmaz əmlak -  torpaq sahələri, yerin təki, ayrıca su obyektləri, meşələr, çoxillik 
əkmələr, binalar, qurğular və torpaqla birbaşa bağlı olan digər əşyalar, yəni təyinatına zərər 
vurulmadan yerinin dəyişdirilməsi mümkün olmayan obyektlərdir. Təcrübədə daşınmaz 
əmlakın aşağıdakı kateqoriyaları fərqləndirilir: 

• sahibkarın biznes məqsədləri üçün istifadə etdiyi daşınmaz əmlak; 
• birdəfəlik və vaxtaşırı normalar üzrə gəlir gətirən (satılan, icarəyə verilən və s.) 

daşınmaz əmlak (kommersiya daşınmaz əmlakı); 
• biznesin əlavə ehtiyaclarını ödəyən daşınmaz əmlak. 
Daşınar əmlak – daşınmaz əşyalara aid edilə bilməyən bütün əmlak növləridir. Buraya 

nəqliyyat vasitələri, avadanlıqlar və s. daxildir.  
Qiymətləndirmə fəaliyyətinin subyektləri dedikdə, qiymətləndiricilər və sifarişçilər 

nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, onlara qiymətləndirmə üzrə tərəflər də deyilir. 
Qiymətləndirici – fəaliyyəti qanunvericiliklə ciddi tənzimlənən və peşəkar 

qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və ya fiziki şəxsdir. O, özünün xüsusi 
biliyinə əsaslanaraq əmlakın bazar və ya digər dəyərini müəyyən edir, bu barədə sifarişçiyə 
yazılı və həm də, hüquqi statusu olan hesabat verir.  

Qiymətləndirmənin keyfiyyəti qiymətləndiricinin peşəkarlığından, mövcud metodika və 
standartlardan düzgün istifadə etmək bacarığından asılıdır. Ona görə də, sifarişçi 
qiymətləndiricini seçərkən onun peşəkarlığı, gördüyü işlərin kəmiyyəti və keyfiyyəti, hansı 
əmlak növünün qiymətləndirilməsi üzrə ixtisaslaşması barədə məlumat əldə etməlidir.  

Əmlak bazarının formalaşması prosesinin güclənməsi, maliyyə-kredit, sığorta bazarında 
aparılan əməliyyatların həcminin və keyfiyyətinin artması, yeni vergi münasibətlərinin 
qurulması  qiymətləndirici peşəsinə tələbatı artırır. Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycan 
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kollegiyası “Azərbaycan 
Respublikasında qiymətləndirici fəaliyyətinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif 
İxtisas Sorğu Kitabça”sının (hissə 80) təsdiq olunması haqqında qərar qəbul etmişdir. Bu 
sənəddə qiymətləndiricinin əmək funksiyaları və bu peşə ilə məşğul olmaq istəyənlərə qarşı 
irəli sürülən nəzəri-praktiki və etik-mənəvi tələblər, ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri 
müəyyənləşdirilmişdir. Səciyyəvi haldır ki, qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 
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istəyən şəxslərdən yüksək nəzəri hazırlıq, bu sahənin qanunvericilik bazasını mükəmməl 
bilməklə yanaşı qiymətləndirmə standartlarına, yüksək mənəvi-əxlaqi prinsiplərə (peşə 
etikasına) ciddi riayət etmək tələb olunur.  

Sifarişçi (müştəri) sifarişi üzrə qiymətləndirmə işi aparılan fiziki və ya hüquqi şəxs, 
dövlət və ya bələdiyyə təşkilatıdır. O, qiymətləndirmə fəaliyyətinin nəticələrinin 
istehlakçısıdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, əmlaka mülkiyyət hüququ olan istənilən şəxs (mülkiyyətçi) 
sifarişçi ola bilər. Mülkiyyətçinin ona məxsus əmlakının (məqsədindən asılı olmayaraq) 
qiymətləndirilməsi mübahisə doğurmasa da, bəzi hallarda digər şəxslərin də əmlakını 
qiymətləndirmək üçün sifarişçi olmaq imkanı mümkündür. Təcrübədə mülkiyyətçi olmayan, 
lakin əmlak mənafeləri olan şəxslərin də müəyyən məqsədlər üçün qiymətləndirmə fəaliyyəti 
üzrə sifarişçi olmaq hüququ qəbul edilir. Məsələn, bələdiyyələr vergitutma bazasını 
müəyyənləşdirmək üçün fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan əmlakın qiymətləndirilməsini 
sifariş edə bilərlər. Bələdiyyələrə bu səlahiyyətlərin verilməsi vergitutma bazasının düzgün 
müəyyənləşdirilməsi, vergidən yayınma və vergini az ödəmə hallarının qarşısının alınması 
kimi məqsədlərə xidmət edir. Bu qiymətin digər əməliyyatlarda məcburi qüvvəsi yoxdur, 
ondan yalnız  mülkiyyətçinin və digər maraqlı şəxslərin razılığı ilə istifadə oluna bilər.  

Qiymətləndirici müqavilə bağlayarkən sifarişçinin buna səlahiyyətli olmasını müəyyən 
etməlidir. Əgər müraciət edən şəxsin (sifarişçinin) bu səlahiyyəti yoxdursa, qiymətləndirici 
qiymətləndirmədən imtina etməlidir. 

Qiymətləndirmə peşəsi ilk dəfə XIX əsrin ortalarında Böyük Britaniyada “yerölçən” 
(surveyer) peşəsinin əsasında yaranmışdır. 1861-ci ildə Böyük Britaniya kralı yerölçənlərə 
fəaliyyətləri ilə bağlı məsələləri tənzimləmək hüququ vermiş və zaman keçdikcə yeni bir 
qurum – RICS (The Royal Instisution of Chartertd Surveyers) yaradılmışdır. Hazırda bu 
təşkilat dünyanın 100 ölkəsində fəaliyyət göstərərək, daşınmaz əmlakla bağlı 70 mindən çox 
mütəxəssisləri (memarları, mühəndisləri, daşınmaz əmlakla əməliyyatlar üzrə agentləri, 
qiymətləndiriciləri və s.) öz sıralarında birləşdirir. Yeni yaradılmış həmin quruma (RICS)  
üzvü olmaq istəyən şəxslər bu təşkilatda akkreditə olunmuş universiteti daşınmaz əmlakla 
bağlı ixtisas üzrə bitirməli, RİCS üzvü olan mütəxəssisin rəhbərliyi altında ən azı iki il 
ərzində təcrübə keçməli idilər.  

 

 

12.3. Qiymətləndirmədə istifadə olunan ilkin baza göstəriciləri 

Qiymətləndirmə fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini əsasən, qiymətləndirilən obyektin növü 
(çeşidi), təyinatı və qiymətləndirmənin məqsədi daha əhatəli şəkildə səciyyələndirir. Bu da 
qiymətləndiricidən yüksək peşəkarlıq, öz işinə daha böyük məsuliyyət və xüsusilə də 
diqqətlə yanaşmağı tələb edir. 

İqtisad elmi çoxsahəli olduğu kimi, həm də, bu və ya digər tədqiqatların aparılmasında 
böyük sistemin tərkib hissəsi sayılan müvafiq göstəricilərdən və meyarlardan istifadə edilir. 
Adətən, bu və ya digər tədqiqatda bir neçə göstəricilərdən istifadə edilsə də, yekun nəticəyə 
gəlinməsi əlaməti olaraq vahid bir meyara istinad edilir. Əmlakın dəyərinin müəyyən 
edilməsi prosesində də bir sıra göstəricilərə müraciət olunması zəruri olmaqla yanaşı sivil və 
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həm də, sabit satış mühitində formalaşan bazar dəyərinə (meyar kimi) istinad edilir. Bazar 
qüsuru, müdaxilələr, xüsusilə inhisarçılıq əlamətləri qiymtələndicinin nəzərindən 
yayınmamalıdır.    

Dünya təcrübəsində qiymətləndirmənin elmi cəhətdən əsaslandırılmış şəkildə aparılması 
üçün iki mühüm baza göstəricisindən istifadə edilir. Qiymətləndirmə fəaliyyəti üzrə mövcud 
olan ədəbiyyatlarda bunlardan birinə analitik tərkibli göstəricilər, ikincisinə isə hesablama 
tərkibli göstəricilər deyilir. 

Həm nəzəri ədəbiyyatda və həm də, təcrübədə analitik tərkibli göstəricilər kimi əsasən, 
aşağıdakılar nəzərdə tutulur:  

• mövcud əmlak bazarının keçmiş və gələcək vəziyyətinin öyrənilməsi və onun təhlili;  
• sifarişçinin (mülkiyyətçinin) təqdim etdiyi sənədlərin nəzərdən keçirilməsi və 

düzgünlüyünün mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilməsi;  
• qiymətləndirilən obyektin qiymətinə təsir göstərən amillər ətrafında mülahizələrin 

təhlili;  
• prosesə başlayarkən mümkün və məqsədəuyğun olan qiymətləndirmə yanaşmaları və 

metodları, habelə məlumat mənbələrinin seçilməsi və s.  
Qeyd etmək lazımdır ki, analitik tərkibli göstəricilərin dəqiq nəzərə alınması son 

nəticədə düzgün və real qiymətləndirmənin aparılmasına mühüm əsas verir. Elə bunun 
nəticəsidir ki, peşəkar qiymətləndirici tərəfindən aparılan bazar dəyəri üzrə qiymətlən-
dirmənin nəticələri bəzi hallarda mövcud əmlak bazarındakı qiymətlərdən fərqlənsə də,  
reallıqları bazardakı qiymətlərə nisbətən daha dəqiq əks etidirir. Bunun əsas səbəbi isə, 
əmlak bazarı iştirakçılarının (mülkiyyətçilərin və digər şəxslərin) qiymətləndirmənin 
nəticələrində daha çox maraqlı olmasında, bazar barədə az məlumatlı olmalarında, əmlak 
vasitəçilərinin (agentlərin və rieltorların) isə işə qeyri-ciddi yanaşmasında axtarılmalıdır.  

Hesablama tərkibli göstəricilərdən istifadə edilməsi isə prosesin icra olunması 
baxımından ikinci mərhələ kimi qəbul olunmalıdır. Bu mərhələ çox ciddi dəqiqlik tələb edir. 
Müxtəlif üsullarla əldə edilən məlumatların riyazi düsturlar vasitəsi ilə bir neçə variantda 
hesablanması lazım gəlir. Bəzən bu proses qiymətləndirmənin nəticələrinin qiymətləndirici 
eksperti təmin etməsi anına qədər davam etdirilir. Əlbəttə, eyni obyektə müxtəlif 
qiymətləndiricilərin müəyyən etdikləri qiymətlərin biri-birindən fərqlənməsi halları da inkar 
edilə bilməz. Çünki əmlakın qiymətinə təsir göstərən bir sıra amillər vardır və həmin 
amillərin nəzərə alınıb-alınmaması və ya hansı səviyyədə tətbiq edilməsi çox zaman 
qiymətləndiricinin şəxsi mülahizəsindən asılı olur. Əlbəttə, peşəkarlıq hər zaman və hər an 
özünü daha aydın tərünnüm etdirir. Elə ona görə də, dünya təcrübəsi və beynəlxalq 
qiymətləndirmə standartları baxımından qiymətləndirmə fəaliyyəti obyektiv və subyektiv 
əsaslara malik olur. Obyektiv əsas – daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi üçün istifadə 
olunan yanaşmalar, qiymətləndirmədə konkret tətbiq olunan metodlar, habelə qiy-
mətləndirmə prosesində onlardan hər hansı birinin daha düzgün seçilməsinin 
əsaslandırılmasıdır. Subyektiv əsas – hər bir qiymətləndiricinin səriştəsi, yerli şəraitlə izah 
olunan yaradıcı münasibətləri və qiymətləndirmə fəaliyyəti prosesində qazandığı mütərəqqi 
təcrübədir. Bəzən əmlakın qiymətləndirilməsinə dair hesabatı təhlil edərkən 
qiymətləndiricinin arzuladığı qiyməti əldə etmək, yaxud istifadə etdiyi metodları 
əsaslandırmaq istəyi və cəhdləri barədə nəticə çıxartmaq mümkün olmur. Bu baxımdan, 
qiymətləndirmə fəaliyyətinin həm nəzəri və həm də praktiki cəhətdən, həm də anlaşıqlı 
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şəkildə mənimsənilməsinə daim böyük ehtiyac duyulur. Çünki bu gün qiymətləndirilən hər 
hansı obyektin dəyəri xeyli müddətdən sonra (6 ay ərzində) müqayisə yanaşması vasitəsilə 
digər obyektin qiymətləndirilməsi üçün əsas götürülə bilər. 

Əmlakın qiymətinə vaxt amili də təsir göstərir. Çünki zamanın bazara təsiri vaxt amili 
çərçivəsində aşkara çıxır. Beləliklə, qiymətləndirmə zamanı əmlak konkret vaxta görə 
qiymətləndirilir. Uzun illərin qiymətləndirmə təcrübəsi göstərir ki, obyektin vəziyyətindən, 
onun əhatəsindən, elmi-texniki tərəqqidən, rəqabətin səviyyəsindən, yeni texnologiyaların və 
investisiyaların cəlb edilməsindən, sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi vəziyyətdən asılı olaraq, 
hətta qısa müddət ərzində də obyektin dəyəri dəyişə bilər. Məsələn, hazırda Abşeron 
yarımadasında, xüsusilə Bakı şəhəri və onun ətrafında torpağın, digər daşınmaz əmlak 
növlərinin qiyməti nəinki ilbəil, hətta aybaay və bəlkə də, günbəgün dəyişir. 1995-ci ilə görə 
müqayisə göstərir ki, bu bölgədə torpaq vahidinin qiyməti 2007-ci ildə 50-80 dəfəyədək 
yüksəlmişdir. 

İstehlak üçün yaradılan və əldə edilən bütün məhsullar (mallar, işlər, xidmətlər) hər 
hansı əmlak növünün meydana gəlməsinin əsasını qoyur. Yəni, istər ərzaq və istərsə də, 
qeyri-ərzaq məhsullarının, eləcə də, tikinti materiallarının qiymətləri ilə əmlak qrupunun 
qiymətləri arasında sərhədsizliyin reallıqları amili inkaredilməz bir prosesdir. Bu da qiymət 
və qiymətləndirmə amillərinin əlaqəsinə gətirib çıxarır. Bu əlaqələr iqtisadi tərəqqi və 
yeniləşmələr şəraitində daha da təkmilləşir. Lakin qiymətin əmələgəlməsi və qiymətləndirmə 
elminin özünəməxsus olan hüquqi, iqtisadi, sosial və siyasi qanunauyğunluqları vardır. 

Qiymət və qiymətləndirmə məfhumları özünəməxsus mənaya  malik olmaqla, hər ikisi 
bu və ya digər məhsulun, eləcə də müxtəlif əmlak növlərinin dəyərinin üzə çıxarılması 
prosesində iştirak edirlər. Burada qiymət yekun nəticə, qiymətləndirmə isə proses rolunu 
oynayır. Bu prosesdə qiymət amili müxtəlif əşyaların dəyəri formasında özünü biruzə edir. 

Beynəlxalq təcrübədə sübuta yetirilmişdir ki, qiymətlərin tənzimlənməsi məhdud zaman 
və məkan çərçivəsinə yerləşdirilə bilməz. Əks təqdirdə, qiymətlərin “hərəkəti”ndə dalğavari 
mənzərə yarana bilər ki, bu da ölkənin iqtisadi inkişafına və əhalinin güzəranına mənfi təsir 
göstərə bilər. Bu fakt bir daha sübut edir ki, qiymət siyasəti, yəni dövlətin qiymət və 
qiymətəmələgəlmə prosesinə tənzimləyici təsiri bütün sahələrin marağı nəzərə alınmaqla 
həyata keçirilməlidir. Qiymət siyasəti həm də, ölkə iqtisadiyyatının inkişaf dərəcəsi ilə 
bağlıdır. Yəni, dövlət özünün inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq qiymətlərə tənzimləyici 
təsirini azalda və ya artıra bilər. Bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş dövlətlərdə qiymətlərin 
idarə edilməsi, tənzimlənməsi əsasən birbaşa deyil, istehsal, istehlak, maliyyə-kredit, bank 
əməliyyatları, vergi və gömrük siyasəti, daxili bazarın qorunması, cəmiyyətdə sosial rifahın 
yaxşılaşdırılması amilləri ilə qarşılıqlı və əlaqəli şəkildə həyata keçirilir. Beləliklə, 
qiymətləndirmə fəaliyyəti də əmlak bazarının tənzimlənməsinə, insanların sosial və iqtisadi 
həyatının ahəngdar inkişafına təsir göstərir. 
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12.4. Qiymətləndirmədə zəruri olan mühit və bazar amilləri 

    
İstənilən sahibkarlıq fəaliyyəti növünün inkişafına mövcud şəraitin təsirinin öyrənilməsi 

mühüm nəzəri və praktiki əhəmiyyətə malikdir. Sahibkarlıq mühiti dedikdə, ətrafda olan və 
sahibkarın müştərilərlə faydalı əməkdaşlıq münasibətləri qurması imkanlarına təsir edən 
amillər nəzərdə tutulur. Sahibkarlıq mühiti makro və mikromühit amillərindən ibarətdir. 
Qiymətləndirmə fəaliyyəti yeni təşəkkül tapmaqda olan xidmət sahibkarlığı olaraq, mühit 
amillərinin təsiri ilə əmlak bazarında özünə mühüm yer tutmaqdadır. Bu mühit amillərini 
ümumi şəkildə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

• iqtisadi mühit; 
• siyasi mühit; 
• hüquqi mühit; 
• sosial mühit; 
• təşkilati mühit. 
İstənilən sahibkarlıq fəaliyyətinin faydalılığı ilk növbədə iqtisadi mühitlə xarakterizə 

olunur. Məhsulun (işin, xidmətin) reallaşması, müvafiq əmlak və istlənilən varidat növünün 
əldə edilməsi üçün ödəniş qabiliyyətli tələbin olması vacib şərtdir. Digər səbəblərlə yanaşı, 
burada sifarişçinin maliyyə vəziyyətinin zəif olması da rol oynayır.  

Siyasi mühit bütövlükdə iqtisadi duruma və sahibkarlıq fəaliyyətinə mühüm təsir 
göstərir. Digər sahibkarlıq növləri kimi qiymətləndirmə fəaliyyəti də siyasi mühitə çox 
həssasdır. Ölkədə mövcud olan siyasi sabitlik bütün sahibkarlıq növlərinin inkişafına 
əlverişli şərait yaradır.  

Digər sahibkarlıq növləri kimi qiymətləndirmə fəaliyyətinin hüquqi mühiti 
formalaşdırılmış, yəni onun tənzimlənməsi sahəsində mühüm işlər görülmüş və zəruri 
normativ aktlar qəbul edilmişdir. Həmin aktlarda bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin hüquq 
və vəzifələri, məsuliyyət həddi müəyyən olunmuşdur.   

Sosial mühit - tərəflər (qiymətləndirici ilə sifarişçi) arasında qarşılıqlı münasibətləri, 
onlar arasında davranış qaydalarını müəyyən edir. Sübut olunmuşdur ki, sağlam, mədəni 
mühitdə fəaliyyət göstərən sahibkarlar daha yüksək uğurlar qazanırlar.  

Təşkilati mühit - sahibkarların işgüzar əlaqələri və peşə maraqlarının qorunması, habelə 
onların fəaliyyətinin uzlaşdırılması üzrə aparılan tədbirləri əhatə edir.   

İnkişaf etmiş daşınmaz və daşınar əmlak bazarında fəaliyyət göstərmək üçün artıq 
Azərbaycanda peşələrin bütöv spektri: rieltorlar, qiymətləndiricilər, sığortaçılar, agentlər və 
s. mövcuddur. Qiymətləndirmə prosesinin xüsusiyyətləri bazar xarakterli olduğuna görə, 
başqa peşələrdən fərqli olaraq, qiymətləndirici, bazarı dərindən öyrənməlidir. Bu o deməkdir 
ki, qiymətləndirmə təkcə obyektin yaradılması, yaxud alınmasına çəkilən xərclərin 
müəyyənləşdirilməsi ilə məhdudlaşmır. Onun nəticələri, həm də mütləq qaydada bazar 
amilləri məcmusunu: vaxt amilini, risk amilini, daşınmaz əmlak bazarının vəziyyətini, bazar 
konyunkturasını, qiymətləndirilən obyektin iqtisadi xüsusiyyətlərini əks etdirməlidir. Həmin 
amillərin qısa şərhini nəzərdən keçirmək məqsədəuyğundur. 

Vaxt amili – bütün bazar proseslərinə, o cümlədən qiymətə, dəyərə, qərarların qəbuluna 
təsir göstərən ən vacib parametrlərdəndir. Məlum olduğu kimi, vaxtdan səmərəsiz istifadə 
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olunması dəyər və material itkisi deməkdir. Bunun qarşısının alınmasının yeganə yolu – 
kapitalı daha intensiv “işləməyə”, tam gücü ilə hərəkətə gəlməyə vadar etməkdir. 

Obyektin bazar dəyəri müəyyən vaxt ərzində dəyişdiyinə görə konkret tarixə (konkret 
vaxt anına) hesablanmalıdır. Əmlakın sabahkı bazar dəyəri tamamilə başqa kəmiyyətlə ifadə 
oluna bilər. Bu proses tələb və təklif amilləri ilə törənir və onun dəyişməsi reallıqları isə 
qiymətləndirmə elminin “Gəlir” yanaşmasının köməyi ilə müəyyən olunur. Deməli, bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində daşınmaz əmlak obyektlərinin qiymətləndirilməsi və yenidən 
qiymətləndirilməsi zəruridir. 

Risk amili - iqtisadiyyatın inkişafı dinamikasını və istiqamətlərini təhlil etmədən 
daşınmaz əmlak bazarında fəaliyyət göstərmək qeyri-mümkündür. Risk dedikdə, bazar 
konyunkturası, habelə makroiqtisadi proseslər ilə bağlı qeyri-sabitlik və qeyri-müəyyənlik 
başa düşülür. Risk – bu və ya digər əmlak növündən əldə olunan gəlirlərin 
proqnozlaşdırılandan fərqlənmə ehtimalının ümumi nəticəsi kimi qəbul olunmalıdır. 
Qiymətləndirmə zamanı nəzərdən qaçırılmamalıdır ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində çoxlu 
sayda risklər mövcuddur. Heç bir vəsait qoyuluşu tamamilə risksiz hesab oluna  və müəyyən 
istiqamətə yönəldilə bilməz. Lakin onun dərəcəsi və səviyyəsi müxtəlif ola bilər. Bəli, 
sahibkarı ( investoru) da düşündürən hər vasitə ilə risklərin minimuma endirilməsidir. 

Maddi nemətlərin istehsalı və bölgüsü sahəsində mövcud maraqlar qiymətləndirmənin 
formalaşması, onun münaqişə və mübahisələrin tezliklə və ədalətlə həllinin əsas 
vasitələrindən birinə çevrilməsi mümkünlüyünü sübut etmişdir. Qiymətləndirmə ən sadə 
mübadilə və bölgü münasibətlərindən başlayaraq hər cür dünyəvi iqtisadi əlaqələrin 
qurulması prosesində mütləq əminlik yaradan və müxtəlif mənafelərin balanslı inkişafını 
təmin edən iqtisadi kateqoriyaya çevrilmişdir. Bir sıra siyasi, iqtisadi və regional 
mübahisələrin həllində, şəxsi və dövlət maraqlarının düzgün təmin edilməsində mühüm ölçü 
meyarı olaraq hadisələrin, proseslərin, hər cür maddiyyətin dəyərləndirilməsi zərurəti 
meydana çıxır ki, bu zaman da mövcud dünya ənənələrinə istinad olunaraq 
qiymətləndirmənin imkanlarından istifadə edilir.  

Qiymətləndirmə fəaliyyəti bazar iqtisadiyyatı şəraitində qaçılmaz bir prosesdir. Çünki 
əmlakın mövcud sənədlərdə təsbit olunmuş qiyməti (balans qiyməti) müəyyən müddətdən 
sonra dəyişməklə, onun real qiymətini əks etdirməyə də bilər. Yəni, bu bir həqiqətdir ki, 
obyektiv səbəblərdən asılı olaraq ilkin dəyər müvafiq zaman və məkan çərçivəsində bazarın 
müəyyən etdiyi cari qiymətlərdən kənarlaşır. Bu problemi həll etmək üçün peşəkar 
qiymətləndirmə fəaliyyətinə istinad edilir. Ölkədə peşəkar qiymətləndiricilərin ictimai birliyi 
olan Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti (AQC) sınanılmış dünya təcrübəsindən 
istifadə etməklə bu istiqamətdə əhəmiyyətli işlər görür. Azərbaycan Respublikasının müvafiq 
qanunlarına uyğun olaraq qiymətləndirmə standartlarının tətbiqinə, peşəkar 
qiymətləndiricilərin hazırlanmasına, onların hüquqlarının müdafiəsinə özünün yardımını 
göstərir.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ayrı-ayrı əmlak növlərinin qiymətləndirilməsini bir 
tərəfdən qüvvədə olan qanunlar tələb edir, digər tərəfdən isə mülkiyyətçi (sahibkar) öz 
iqtisadi maraqlarını təmin etmək və fəaliyyətini genişləndirmək  üçün əmlakını 
qiymətləndirir. Məsələn, vergiyə cəlb etmə, sığorta olunma, gömrük rüsumlarının müəyyən 
olunması üçün hüquqi və fiziki şəxslərin əmlakının qiymətləndirilməsində dövlət 
maraqlıdırsa, alqı-satqı, kredit götürmək üçün girov qoyma, dövlət əmlakının 
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özəlləşdirilməsi, müəssisələrin yenidən təşkili və s. proseslərdə qiymətləndirmənin 
aparılmasında həm dövlət, həm də əmlak sahibi maraqlı olur. Bu sahədə mühüm 
problemlərdən biri də, vahid qiymətləndirmə sisteminin tətbiq edilməməsidir. Məsələn, 
dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində müəssisənin balansında olan əmlakın qalıq dəyərindən, 
vergitutmada inventar dəyərindən, əmlakın girov qoyulmasında, sığortasında, alqı-satqısında 
bazar (müqavilə) qiymətlərindən istifadə edilir. Bu dəyər göstəriciləri isə çox vaxt bazarda 
mövcud olan qiymətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.  

Qiymətləndirmə fəaliyyətinin öyrənilməsi baxımından amerikalı alim C. R. 
Kommonsun fikirləri olduqca əhəmiyyətlidir. O, təyinatı üzrə xərclənən bir sıra vəsaitlərin 
gəlirlilik imkanlarının mövcudluğunu elmi əsaslarla izah edir. Kommons deyir: “Gözləmə 
təminatı olmadan indiki zamanda dəyər, sövdələşmə və məşğulluq olmayacaqdır və ya 
bunların hamısı çox az miqdarda olacaqdır. Dəyər gələcək xalis dəyərin müasir 
qiymətləndirilməsidir”. 

Müasir şəraitdə hər bir fərdin və ya kollektivin fəaliyyətində gələcək mümkün dəyərin 
müəyyən edilməsi üçün əlverişli imkanlar mövcuddur.   

Elmin müxtəlif sahələrində aparılan araşdırmalar təsdiq edir ki, bizi əhatə edən 
resurslar və nemətlər məhduddur. Bu isə, həmin resurs və nemətlərdən səmərəli istifadənin 
zəruriliyini önə çəkir. Kommons bu məqsədlə hər bir varidatın dəyəri və gözlənilən faydası 
barədə fikirlərini söyləyərək göstərir ki, dəyərin müəyyən edilməsi nəinki fərdin, həm də 
cəmiyyətin qarşısında duran vəzifədir. O, mövcud nemətlərin yararlılığı və onların 
qiymətləndirilməsi anlayışına istənilən formada verilən kreditlərin və borcların da aid 
olduğunu diqqətə gətirir. Kommons, həmçinin dəyərin səviyyəsinə cəmiyyətin inamının, 
insanların etimad, nigarançılıq və qorxu psixologiyası ilə əhatə olunmuş davranışlarının da 
təsir etdiyini bildirir.  
 
 
 

MÖVZU 13. Qiymətləndirmə fəaliyyətində xərc yanaşması. 
                                            PLAN 

13.1. Xərc yanaşmasının mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri.  
13.2. Xərc mövqeyindən qiymətləndirmənin aparılması    alqoritmi             
13.3. Bərpa yaxud əvəzolunma dəyərinin qiymətləndirilməsi metodları 
13.4. Bina və qurğuların köhnəlməsinin hesablanması 
 
 
 

13.1. Xərc yanaşmasının mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri.  
 

Qiymətləndirmə yanaşmaları sırasında xərc (məsrəf) yanaşması mühüm əhəmiyyətə 
malikdir. Onun əsasını əvəzetmə prinsipi təşkil edir. Həmin prinsipə əsasən investor 
daşınmaz əmlak obyektini boş torpaq sahəsində təyinatı və keyfiyyəti eyni olan analoji 
obyektin gecikdirmələrə yol verilmədən inşası üçün ödəyəcəyi məbləğdən artıq qiymətə 
almağa razı olmayacaqdır. 
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 Xərc yanaşmanın əsas iki modifikasiyası var: resurs-texnoloji modellər əsasında və 
qiymətlər indeksinin dinamik silsiləsi əsasında (“trend yanaşması”) qiymətləndirmə. Bunlara 
yanaşmadaxili metodlar da deyilir.  

 Resurs-texnoloji modellər əsasında qiymətləndirmənin əsas problemləri modellərin 
qurulmasının mürəkkəbliyi, maşın, avadanlıq qruplarının və növlərinin çoxluğu, onların 
qiymətləri haqqında zəruri informasiyanın olmamasıdır. 

Dövlət Statistika Komitəsinin müəyyənləşdirdiyi əmsallara istinad etməklə əsas 
fondların yenidən qiymətləndirilməsi “trend yanaşmasının” xüsusi hadisəsidir. Göstərilən 
yanaşmanın tətbiqi də məhz qiymətləndirmənin bu növü ilə məhdudlaşır. Onun başlıca 
qüsuru isə qiymətləndirmə zamanı kifayət qədər geniş maşın və avadanlıq qrupları üzrə daha 
iri orta qiymət indekslərindən istifadə olunmasıdır. Bu baxımdan, resurs-texnoloji və statistik 
modellərin birləşdirilməsi daha perspektivli hesab edilir. 

 Mülkiyyətin onun yaranmasına (inşasına) çəkilən xərclərin cəmi kimi 
qiymətləndirilməsi üçün əvvəlcə yaxşılaşdırma işlərinin qiyməti müəyyənləşdirilir, sonra 
amortizasiya hesablanır və alınan nəticəyə torpaq sahəsinin qiyməti əlavə olunur. Bu proses 
əsasən aşağıdakı sxemdə əks olunan 4 mərhələdə aparılır. Xərc yanaşması ilə əmlakın 
dəyərinin hesablanmasının əsas alqoritmləri.  

                                                                                                                    Sxem 13.1 

                     

 Şübhəsiz ki, torpaq sahəsinin qiymətinin müəyyənləşdirilməsinə oncə başlamaq lazım 
gəlir. Daha sonra müvafiq dovr ərzində qiymətləndirmə obyektinin yaxşılaşdırma işlərinin 
yerinə yetirilməsi dəyərinin müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. Çünki, fəaliyyətdə olan hər bir 
əmlakdan istifadə edildikdə, o bir tərəfdən köhnəlsə də, digər tərəfdən sahibkarın 
yaxşılaşdırma  tədbirləri onun dəyərini artıra bilər. Bu prosesdə yerinə yetirilən işlərin 
dəyərinin amortizasiyasının hesablanması və çıxılması da özünəmüvafiq rol oynayır. Son 
nəticədə isə, işlərin qalıq dəyərinə torpaq sahəsinin dəyəri əlavə edilir. 

Hər bir yanaşmanın özünəməxsus   metod və üsulları mövcuddur. Bu eyni zamanda 
məsrəf yanaşmasına da aiddir. Ona görə də, qiymətləndirici məsrəf yanaşmasından istifadə 
edərkən, bu kimi metodlara müraciət edir. Eyni zamanda qiymətləndiricinin məqsədindən və 
qiymətləndirmə obyektinin hansı dəyərinin hesablanmasından asılı olaraq tətbiq edilən 
metodlar dəyişdirilə bilər.   
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                                                                                                           Sxem  13.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxemdən göründüyü kimi, bu metodlardan birincisi qiymətləndirmə obyektinin və ya 
onun oxşarının hazırlanmasına və inkişafına sərf olunan real məsrəflərə istinad edərək 
qiymətləndirilməsidir. Digəri isə, tikintinin dəyərinin ümumiləşdirilərək iriləşdirilmiş 
göstəricilərə əsasən hesablanmasıdır. Üçüncü metod işin növü və ya binanın (tikintinin) 
hissələri üzrə iriləşdirilmiş element göstəricilərinə əsaslanaraq hesablamanın aparılmasıdır. 
Sonuncu metodlar isə obyektin hissələrinin fərdi qiymətləndirilməsi metodlarıdır ki, bu 
zaman bazis-indeks və ya resurs metodlarından istifadə olunur. 

Qeyd edək ki, bu metodlardan hansının tətbiq edilməsinin xüsusi şərtlərinə də əməl 
olunmalıdır. Əgər qiymətləndirmə obyektinin və ya onun oxşarının ilkin dəyəri barədə 
məlumat (istismara verildiyi tarix) varsa, onun bərpa dəyərinin hesablanmasında birinci 
metoddan istifadə olunur. Bu zaman qiymətləndirmə obyektinin təkmilləşdirilməsi və 
yeniləşdirilməsi, habelə onun genişləndirilməsi məqsədilə kapital qoyuluşunun  kəmiyyətinə 
dair məlumatlardan istifadə olunması da lazım gəlir. Qeyd edildiyi kimi, məsrəf yanaşması 
bina və tikilinin tam bərpa dəyəri, tikinti-quraşdırma işlərinin cari qiymətləri, material və 
konstruksiyaların dəyəri, ticarət əlavələri və nəqliyyat tarifləri nəzərə alınmaqla tikililərin 
ilkin görkəminə (əvvəlki layihə üzrə) uyğun tam bərpası üçün lazımi vəsaitlərin dəyərini 
özündə əks etdirir. Daha doğrusu, bu metoddan istifadə edərkən qiymətləndirici tikintinin 
smeta dəyərində bütün xərc maddələri üzrə məsrəflərin, eləcə də əlavə kapital qoyuluşu 
məsrəflərinin nəzərə alındığına tam əmin olmalıdır. 

Elə hallar olur ki, obyektin qiymətinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi və hesablamanın 
aparılması üçün daha sərfəli olan metodun tətbiqi mümkün olmur. Daha aydın desək, 
informasiya qıtlığı buna imkan vermir. Ona görə də, obyektin tikintisinə çəkilən xərclər 
barədə kifayət qədər  məlumatlar olmadıqda, yaxın vaxtlarda tikilmiş eyni obyektin satış 
məlumatlarından  istifadə etmək tövsiyyə olunur. Bu zaman obyektlərin eyniliyi və oxşarlığı 
şərtlərinə (amillərinə) düzgün əməl edilməsi mühüm rol oyanyır. Beləliklə, mövcud 
obyektlərin eyniliyi və oxşarlığı dedikdə, bir sıra amillərin  nəzərə alınması məqsədəuyğun 
bilinir. Bunlardan birincisi obyektdən istifadənin səmərəliliyi amilinin qiymətləndirmə 
obyekti üçün səciyyəviliyi və uyğunluğudur. İkinci mühüm amil tələb və təklif arasındakı  
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kənarlaşma həddidir (miqyası). Üçüncüsü isə tikinti altında olan torpaq sahəsinin dəyərinin 
kifayət qədər dəqiq müəyyən edilməsi mümkünlüyüdür. Çünki, bəzən obyektin yerləşdiyi 
torpaq sahəsinin dəyərinin dəqiq hesablanması işində müəyyən problemlər mövcud olur. 

Qeyd edildiyi kimi, tikintiyə aid layihə-smeta sənədləri olmadığı təqdirdə, obyektin 
bərpa dəyəri ümumiləşdirilmiş indekslərlə hesablanır. Obyektin dəyəri məsrəf yanaşması ilə 
müəyyənləşdirilərkən  aparılan hesablamalara  artırılmış indekslər praktiki olaraq tətbiq 
edilmir. Ona görə ki, belə indekslər yalnız  eynitipli sənaye obyektlərinə  tətbiq edilə bilər. 
Əks təqdirdə, bu obyektlərin özünəməxsus xüsusiyyətlərinin təsiri altında ciddi 
kənarlaşmalar baş verər. 

Bəzən bir neçə il əvvəl inşa edilmiş oxşar binalardan birində kiçik zirzəminin tikilməsi 
əlavə xərc tələb etmişdirsə də, ola bilsin ki, bu zirzəmi mövcud alıcı üçün arzuolunan deyil.  
Beləliklə, artırılmış indekslər, heç də həmişə obyektin real bərpa dəyərini düzgün əks etdirə 
bilmir. Ona görə də, bəzən obyektin dəyərini məsrəf yanaşması ilə müəyyənləşdirmək üçün 
1984-cü ilin Qiymətlər Toplusundan  istifadə olunur. Buna istinad edərək, qiymətləndirilən 
obyektin tikintisinə dair smeta sənədləri hazırlanır. Daha sonra alınan dəyəri ilkin səviyyəyə 
(1991-ci ilin qiymətləri) gətirərək,  ilkin  smeta dəyərini bazar metodlarına və iqtisadiyyatın 
yeni idarəetmə üsullarına keçidlə əlaqləndirilməsi işi aparılır. Eyni zamanda o, infilyasiyanın 
təsiri ilə əlaqədar materialların, tikinti - quraşdırma işlərinin başlanma dinamikasını əks 
etdirən uyğun əmsala vurulmaqla, qiymətləndirmə tarixinə obyektin məsrəf yanaşması  ilə 
hesablanmış  dəyəri müəyyən edilir. 

Təcrübə göstərir ki, obyektin bərpa dəyərini Bərpa Artım İndeksləri Toplusu (BAİT) 
üzrə daha tez müəyyənləşdirmək olar.Tələb olunan şərtlər təmin edildikdə, qiymətləndirici 
üçün həmin topludan istifadə edilməsi daha önəmli olur. Bu topludan, qiymətləndirilən 
obyektin oxşarı və müqayisə vahidi seçilir (1 m2 yaşayış sahəsi, 1m3 həcm, 1 dayanacaq və 
s.),  onun əsasında hesablanan ilkin dəyər qiymətləndirmə tarixinin cari dəyərinə keçirilir. 
Beləliklə, daha sonra qiymətləndirici tərəfindən araşdırmalar aparılaraq, obyektin ümumi 
həcmində (%-lə) xüsusi çəkiyə malik, ayrı-ayrı konstruktiv tikinti elementləri (özül, divarlar, 
örtüklər, dam və s.) üzrə bina və tiklilərin fiziki aşınması hesablanılır. 

Peşəkar qiymətləndiricilər əmlakın bərpa dəyərinin hesablanması işi ilə məşğul olarkən 
“tərəzi”nin digər tərəfi kimi həmin obyektin smeta dəyərini də nəzərdən qaçırmırlar. Bu 
qayda ilə qiymətləndirici, qiymətləndirilən bina və tikililərin qiymətləndirmə anındakı bərpa 
dəyərini obyektin orta fiziki aşınma əmsalı nəzərə  alınmaqla, onun smeta dəyəri kimi 
hesablamış olur. Başqa sözlə desək, bu qayda ilə bərpa dəyərinin  müəyyən edilməsi 
aşınmanın nəzərə alınması kimi başa düşülə bilər. Şübhəsiz ki, bu da qiymətləndirmə 
obyektinin mövcud real dəyərinin əldə edilməsinə kömək edər. Məsrəf yanaşmasının ən 
mürəkkəb cəhəti məcmu köhnəlmələrin müəyyən edilməsindən ibarətdir. Bu məsələnin şərhi 
köhnəlmədən bəhs edən mövzularda tam izahını tapmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, məsrəf yanaşması üzrə aparılan qiymətləndirmə konkret obyekt 
dairəsində müştərinin gələcək arzuları ilə bağlı sualları cavablandıra bilmir. Doğrudur, bu 
yanaşma yalnız mövcud olan aktivlərə şamil edildiyinə görə, bir qədər mücərrədliyə malik 
olmaqla qəbul edilən sayılır. Lakin, qiymətləndirilən obyektin gələcəyinin (perspektivinin) 
nəzərə alınması, daha çox əmək tutumluluğu, habelə qiymətləndirilən obyektin gəlirliliyi 
barədə təsəvvürün yaranmaması baxımından digər yanaşmalara nisbətən qeyri-mükəmməl 
hesab olunur. 
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Qiymətləndirici işə başlayarkən sadalanan problemlərin həlli ətrafında hərtərəfli 
düşünməlidir. Eyni zamanda bərabər satış bazarı məhdud  olan, görünüşünə və təyinatına 
görə bənzəyişli, yeni istifadəyə verilən tikililər və habelə müştərilərin tələbi və ehtiyacı 
baxımından o qədər də üstün əhəmiyyət kəsb etməyən obyektlərin  qiymətləndirilməsində bu 
yanaşma tətbiq edilir və onun əhatə çərçivəsində lazım olan metod və üsullardan istifadə 
edilir. 

 Hər bir metod üzrə aparılan hesablamalar zamanı onların nəticələri arasındakı 
ziddiyyətlər baxımından daha ehtiyatlı olmaq lazım gəlir. Təcrübə göstərir ki, 
qiymətləndirmə obyektinin tam bərpa dəyəri – tikinti-quraşdırma işlərinin, materialların, 
konstruksiyaların qiymətlərinin, ticarət əlavələrinin, nəqliyyat tariflərinin cari səviyyələri 
nəzərə alınmaqla, köhnə layihə üzrə ilkin vəziyyətə gətirmək üçün onların tam bərpasna 
lazım olan vəsaitlərin dəyəridir. Həm beynəlxalq və həm də milli standartlara istinad edərək, 
aparılan hesablamalar bunu bir daha təsdiq edir. 

Təcrübədən aydın olur ki, bəzən tikinti-layihə sənədlərindəki texniki qüsurlar və hətta 
sənədlər olmadıqda, obyektin bərpa dəyəri  iriləşdirilmiş göstəricilər əsasında hesablanmalı 
olur. Obyektə vizual baxış keçirdikdən sonra bina və qurğuların ayrı-ayrı konstruksiya inşaat 
elementlərinin (bünövrə, divarlar, örtüklər, dam və s.) obyektin ümumi həcmində xüsusi 
çəkisi (faizlə) və onların fiziki köhnəlməsi müəyyən olunur və orta fiziki köhnəlmə əmsalı 
hesablanır. Beləliklə, qiymətləndirilən bina və qurğuların bərpa dəyəri qiymətləndirilmənin 
keçirildiyi vaxt obyektin orta fiziki köhnəlmə əmsalı nəzərə alınmaqla,  smeta dəyəri kimi 
müəyyən edilir. Başqa sözlə, bu metod obyektin köhnəlmə dəyəri çıxılmaqla, bərpa dəyərinin 
qiymətləndirilməsini əks etdirir ki, bunu da təbii hesab etmək olar.  
 Digər tərəfdən xərc mövqeyindən yanaşma bütün yekun köhnəlmənin kəmiyyətini 
çıxmaqla obyektin yeni bərpa dəyərinin hesablanmasıdır. Bu yanaşmanın üstünlüyünü artıran 
amillərdən biri də tikinti xərcləri üzrə məlumatların kifayət qədər  dəqiq və dürüst olmasıdır. 
Yanaşmanın mənfi tərəfi isə, köhnəlmənin bütün formalarının dəqiq qiymətləndirilməsinin 
mürəkkəbliyidir.  
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                                                                                Sxem 9.3 

Xərc yanaşmasının üstünlükləri və çatışmazlıqları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qiymətləndiricini narahat edən problemləri  dörd mühüm qrupa bölmək olar. Bunlardan 
birincisi, yaxşılaşdırma və ya bərpa ilə əlaqədar xərclərin bütün hallarda bazar dəyərinə 
ekvivalent olmamasıdır. Bu, tikinti materiallarının qiymət dəyişkənliyi amili ilə bağlıdır. 
İkincisi, isə köhnə tikililəri təkrar inşa etmək və köhnəlmə dərəcəsini müəyyənləşdirməklə 
əlaqədardır. Bunun da əsas səbəbi köhnəni bərpa etməklə köhnəlmə dərəcəsinin 
hesablanması prosesində baş verən fikir ayrılıqları ilə izah oluna bilər. Üçüncüsü, tikilinin 
torpaq sahəsindən ayrılması təcrübəsində təsadüf olunan qeyri-mümkünlük yaxud 
problemlərin həllinin çətinliyidir. Dördüncüsü torpağın qiymətləndirilməsi ilə bağlı  qarşıya 
çıxan çətinliklərdir.  

 

 

 

13.2. Xərc mövqeyindən qiymətləndirmənin aparılması 

 

 Mülkiyyətin onun yaranmasına (inşasına) çəkilən xərclərin cəmi kimi 
qiymətləndirilməsi üçün əvvəlcə yaxşılaşdırma işlərinin qiyməti müəyyənləşdirilir, sonra 
amortizasiya hesablanır və alınan nəticəyə torpaq sahəsinin qiyməti əlavə olunur. Bu proses 
əsasən aşağıdakı sxemdə əks olunan 4 mərhələdə aparılır. Xərc yanaşması ilə əmlakın 
dəyərinin hesablanmasının əsas alqoritmləri.  

 
 

 

Yanaşmanın  

tətbiq edilməsi mümkün olan hallar    

• Öz növü və təyinatı üzrə nadir 
obyektlərin qiymətləndirilməsi 

• Bazarda çox az sayda, məhdud 
obyektlərin qiymətləndirilməsi 

• Cüzi tələblə istifadə olunan 
obyektlərin qiymətləndirilməsi 

• Yeni tikintilərin 
qiymətləndirilməsi 

 

 

Yanaşmanın üstünlüyü: 

• Yanaşma mövcud olan 
aktivlərə əsaslanır və ona görə 
də müəyyən qədər mücərrədir. 

 

Yanaşmanın qüsurları:  

• Yanaşma dövrü xarakter 
daşıyır, ona görə də gələcək 
perspektiv nəzərə alınmır.  

• Yanaşma obyektin gəlirlilik 
göstəricisini nəzərdə tutmur.  

• Yanaşma böyük əmək 
tutumluluğuna görə  fərqlənir. 
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                                                                                                    Sxem 13.1 

                     

          Şübhəsiz ki, torpaq sahəsinin qiymətinin müəyyənləşdirilməsinə oncə başlamaq lazım 
gəlir. Daha sonra müvafiq dovr ərzində qiymətləndirmə obyektinin yaxşılaşdırma işlərinin 
yerinə yetirilməsi dəyərinin müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. Çünki, fəaliyyətdə olan hər bir 
əmlakdan istifadə edildikdə, o bir tərəfdən köhnəlsə də, digər tərəfdən sahibkarın 
yaxşılaşdırma  tədbirləri onun dəyərini artıra bilər. Bu prosesdə yerinə yetirilən işlərin 
dəyərinin amortizasiyasının hesablanması və çıxılması da özünəmüvafiq rol oynayır. Son 
nəticədə isə, işlərin qalıq dəyərinə torpaq sahəsinin dəyəri əlavə edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hətta movcud olan yanaşmaların hər birinin tətbiqində hansı 
ardıcıllıqlardan istifadə edilməsi məsələsi bir qədər mücərrəd idi. Hazırda bir sıra ölkələrdə 
bu yanaşmalardan hər birinin tətbiqində hansı ardıcıllıqdan istifadə edilməsi qətiləşdirilərək 
standart səviyyəsində təsdiqlənmişdir. Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, bütün hallarda 
qiymətləndiricinin səlahiyyətlərinə toxunmazlıq (qanunvericilik üzrə) məsuliyyətin 
pərakəndəliynin qarşısını alır. Həm də, qiymətləndiricilərin istənilən dildə və beynəlxalq 
yönümdə ortaq məxrəcə gəlməsinə imkan verir. 

Qeyd olunan fikirlərin davamı kimi bəhs olunan məsrəf yanaşmasına nümunə olaraq, 
yaxşılaşdırma işi aparılan obyektin dəyərinin müəyyən edilməsi ardıcıllığını aşağıda verilən 
sxem vasitəsilə nəzərdən keçirək.  

                                                                                                     Sxem 13.2  

Qeyd olunan ardıcıllığın birinci mərhələsində bina və qurğuların yaxşlaşdırılmaları üzrə 
bərpa və ya əvəzolunma dəyəri hesablanır. 
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İkinci mərhələdə həmin bina və qurğular üzrə yaxşlaşdırmaların ümumi köhnəlməsi 
müəyyənləşdirilir. 

Ardıcıl olaraq üçüncü mərhələdə yaxşılaşdırmaların real dəyərinin hesablanması 
vəzifəsinin icrasına başlanır. Ona görə də, bərpa dəyəri ümumi köhnəlmə məbləğində 
azaldılır. 

Dördüncü mərhələdə isə, qiymətləndirmə obyektinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin dəyəri 
(torpaq sahəsindən istifadə hüququnun dəyəri) hesablanır.  

 Beşinci mərhələ qiymətləndirmə obyektinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin (torpaq 
sahəsindən istifadə hüququnun) dəyəri ilə köhnəlmə nəzərə alınmaqla yaxşılaşdırmaların 
dəyərinin toplanması yolu ilə obyektin real dəyərinin müəyyən edilməsi mərhələsidir. 

Nəhayət, altıncı mərhələdə qiymətləndirmə obyektinin bazar dəyərinin hesablanması 
prosesini əhatə edir. Beləliklə, son nəticədə daşınmaz əmlakın bazar dəyəri müəyyən edilir. 
Bu da, torpaq sahəsinin dəyəri ilə bina və qurğuların dəyərinin (köhnəlmə çıxılmaqla) 
toplanması qaydasında reallaşdırılır. 

Xərc yanaşması ilə qiymətləndirmə obyektin bərpa dəyərinin iki növündən biri, yəni 
bərpa və ya əvəzolunma dəyəri əsasında aparıla bilər. Dəyərin bu növlərindən hər birinin 
özünəməxsus rolu vardır. 

Xərc yanaşmasından istifadə edərkən, yaxşılaşdırmaların ilkin vəziyyətə gətirilməsi 
lazım gəlir. Bu məqsədlə də, sərf olunan cari xərclərin tərkibi və quruluşu 
müəyyənləşdirilməlidir.                                                                               

Məqsədli qiymətləndirmələrin əksəriyyətində bərpa dəyərinin, yəni tam analoqun 
təkrarının qiymətləndirilməsinə üstünlük verilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, məqsədli 
alıcıların qərarı qəti və həm də, bir qədər inamlı olur. 

 Bəzən isə əksinə, xüsüsilə də nəzəri baxımdan əvəzolunma dəyərinə üstünlük verilir, 
çünki, kiminsə 5-10 yaşı  olan binanın ona xas funksional çatışmamazlıqlarla bərabər tam 
təkrarını yaratmaq istəməsi ehtimalı çox aşağıdır. Elə onun nəticəsidir ki, son qərar 
qiymətləndirmə subyektlərinin (alıcı, satıcı, qiymətləndirici) fikirlərinə istinad etməklə, 
qəbul edilməli olur. Çünki, hansı dəyərin müəyyən edilməsindən asılı olmayaraq, nəticələr 
hesabatda əks olunmalıdır. Eyni zamanda seçimin səbəbləri və məqsəd yekunda tərtib olunan 
qiymətləndirmə hesabatında əsaslandırılmalıdır. 

 Məsrəf metodu ilə qiymətləndirmənin aparılması zamanı işin gedişində hansı dəyərdən 
(əvəzolunma, bərpa) istifadə edilməsindən asılı olmayaraq son nəticənin dəqiq 
müəyyənləşdirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Yəni, qiymətləndirilən obyektin tikinti 
konstruksiyalarının və inşa üsullarının köhnəlməsi səbəbindən onun tam oxşarının inşasının 
dəyərini müəyyənləşdirmək mümkün olmayan hallarda əvəzolunma dəyərindən istifadə 
məqsədəuyğundur. Bu prinsip bütün subyektlər üçün önəmli sayılır. 

Beləliklə, bina və tikililərin dəyəri onların inşasının başa çatdırılması şərti ilə 
qiymətləndirilməlidir. Alınan nəticə tikintinin gələcək xərclərinin fərz edilən smetasına 
ekvivalent olmaya da bilər. Bununla belə, eyni sahəsi olan analoji binanın (qurğunun) müasir 
texnologiyalardan və materiallardan istifadəsi nəzərə alınmaqla, hesablanmış əvəzolunma 
dəyəri mövcud bina və qurğuların bərpa dəyərindən aşağıdırsa, hesablamalar üçün 
əvəzolunma dəyərinin qəbul edilməsi məqsədəuyğundur. 
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Təcrübə göstərir ki, əgər müasir texnologiyaların tətbiqi sayəsində eyni həcmdə 
məhsul buraxılışını, yaxud xidmət göstərilməsini nisbətən kiçik ölçülü müasir binada təmin 
etmək mümkündürsə, hesablamalar üçün əvəzolunma dəyərini qəbul etmək olar. 

Analoji məsələlərin həllində mülkiyyət və ona sahibkarlıq amili də rol oynayır. Bu, 
əsasən mövcud qanunvericiliyin tələblərindən irəli gəlir. Məsələn, dövlət tərəfindən qorunan 
tarixi və ya memarlıq dəyərli abidə kimi qeydiyyatdan keçmiş binaların əvəzolunma dəyəri 
tikilinin, yaxud onun bir hissəsinin saxlanılması üzrə qanunvericiliyin tələblərinə 
uyğunlaşdırılmalıdır.  Eyni zamanda bərpa yaxud əvəzolunma dəyərinə tikinti ilə bağlı bütün 
xərclər, o cümlədən sahənin işlənib hazırlanmasına, mühəndis infrastrukturunun 
yaradılmasına və qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğun olaraq quraşdırılmalı olan 
ekoloji təyinatlı avadanlığa çəkilən xərclərin də,  daxil edilməsi lazım gəlir. 
Qiymətləndirmənin hansı dəyərlə hesablanmasından asılı olmayaraq (bərpa yaxud 
əvəzolunma), tikinti ilə bağlı bütün xərclər hesablamalarda əks etdirilməlidir. Bəzən 
qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq lisenziyaların alınması, ekspertizaların (o cümlədən, 
ekoloji ekspertizanın) keçirilməsi ilə bağlı xərclər nəzərdən qaçırılır. Bu da nəticələrin 
dəqiqliyinə xələl gətirə bilər.  

Bərpa yaxud əvəzolunma dəyəri müəyyənləşdirilərkən ixtisaslaşdırılmış normativ baza 
və qiymətləndirmə üzrə sorğu kitablarının məlumatlarından düşünülmüş qaydada istifadə 
edilməlidir. Qiymətləndirmə tarixində qiymətləndirilən obyektin tam oxşarının yaxud eyni 
faydalılığı olan əvəzedici obyektin inşası üçün zəruri olan xərclərin hesablanması da vacib 
şərtlərdən biridir. Bu zaman analoji əmlak bazarı şəraitinin mövcudluğu da mühüm rol 
oynayır. Çünki, bazar şəraitində analoji obyektlərin inşası üzrə bağlanmış tikinti 
müqavilələrinin dəyəri qiymətləndirmənin nəticələri üzrə təsdiqedici amillərdən biri ola bilər. 

Beynəlxalq təcrübədə qiymətləndirmə obyektinin dəyəri xərclər metodu ilə  
müəyyənləşdirilərkən əsasən aşağıdakı düsturdan istifadə olunur: 

     D = D yaxşılaşdırma  +  D torpaq                                
 
Burada: 

• Dyaxşılaşdırma - köhnəlmə nəzərə alınmaqla yaxşılaşdırmaların dəyəri; 
• Dtorpaq - torpaq sahəsinin yaxud torpaq sahəsindən istifadə hüququnun dəyəri. 

  
Qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin müəyyən edilməsində xərclərin (birbaşa və 

dolayı), həm də sahibkarın mənfəətinin ayrı-ayrılıqda dəqiq hesablanması mühüm rol 
oynayır. 

Birbaşa xərclərə (buna müstəqim xərclər də deyilir) bilavasitə tikinti ilə bağlı olan 
aşağıdakı xərclər aiddir: 

• materialların, məmulatların və avadanlığın dəyəri; 
• tikintidə çalışan fəhlələrin əmək haqqı; 
• inşaat maşınlarının və mexanizmlərinin (amortizasiya ayırmaları formasında) 

dəyəri; 
• müvəqqəti binaların və qurğuların dəyəri, təhlükəsizlik texnikası üzrə tədbirlərə 

çəkilən xərclər, nəqliyyat-anbar xərcləri və yerli bazarda qəbul edilmiş başqa normativ 
xərclər;       

• podratçının mənfəəti və əlavə xərcləri. 
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 Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir ki, birbaşa xərclərin hesablanmasının konkret üsulunun 
seçilməsi nəticələrin dəqiqliyi üçün əsas şərt hesab olunur. Buna misal olaraq mövcud 
layihə-smeta sənədlərinin olması və onların məzmunca dolğunluğunu, habelə 
qiymətləndirilən obyektin konstruksiyası barədə əlavə məlumatların əldə edilməsinin fiziki 
mümkünlüyünü göstərmək olar. Eyni zamanda qiymətləndirmə üzrə tapşırığın 
xüsusiyyətlərinə, qiymətləndirmənin nəticələrinin razılaşdırılması zamanı xərclər metodu ilə 
alınmış nəticələrin əhəmiyyətlilik dərəcəsinə də diqqət yetirilməlidir.           

 Layihə-smeta sənədlərinin tam həcmdə və yerinə yetirilmiş işlərin həcmi və 
konstruksiya məsələləri bu sənədlərə müvafiq olduqda, birbaşa xərclər bazis-indeks metodu 
ilə müəyyənləşdirilir. Belə hallarda tikinti məhsulunun qiymətinin əmələ gəlməsinin bazis 
sistemləri (1955, 1969, 1972, 1984 yaxud 1991 və 1995-ci illərin) əsasında hesablanmış 
tikintinin smeta qiymətlərinin bahalaşma indekslərinin köməyi ilə qiymətləndirmə tarixinin 
cari qiymətlərinə çevrilməsi mümkün olur. Bu zaman keçmiş tikinti materiallarının 
qiymətlərinin və mövcud qiymətləndirmə obyektinin dəyər göstəricilərinin üzvü 
əlaqələndirilməsi texnikasından istifadə edilir.  

Əgər sənədlər natamamdırsa, onda birbaşa xərclərin müəyyənləşdirilməsi üçün ölçmə 
işləri aparılmalı, tikinti-quraşdırma işlərinin həcmləri hesablanmalıdır. Tikinti-quraşdırma 
işlərinin həcminin hesablanmasının dəqiqlik səviyyəsi qiymətqoyma üzrə tətbiq olunan 
normativ bazadan asılıdır. 

Dolayı xərclər (qeyri-müstəqim xərclər) binanın inşasına sərf edilən, lakin tikinti-
quraşdırma işlərinin tərkibinə daxil olunmayan məsrəflər, daha doğrusu, layihələşdirmənin, 
texniki nəzarətin, geodeziya nəzarətinin dəyəri, həmçinin məsləhət, hüquq, mühasibat, audit 
xidmətlərinin ödənilməsi, reklama, marketinqə, obyektin satılmasına çəkilən xərclər, 
sifarişçinin inzibati və sair xərcləri aid edilir. 

Dolayı xərclər də, bazarda mövcud olan və formalaşma istiqamətləri görünə bilən 
qiymətlər (tariflər) barədə məlumatlardan daha çox asılı olur. 

Sahibkarın mənfəəti onu tikinti layihəsinə investisiya qoymağa sövq edən bazar 
normasıdır. Mənfəətin həcmi bazar məlumatları əsasında, ekspert qiymətləndirilməsi metodu 
ilə müəyyənləşdirilir. 

Qiymətləndirmə obyektinin xərc mövqeyindən yanaşma metodları barədə danışmazdan 
əvvəl müvafiq parametrləri nəzərdən keçirmək əhəmiyyətlidir.    
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                                                                                                            Sxem 13.3 
 

 

 

Sxemdə əks olunan kəmiyyət təhlili əsasında qiymətləndirmə tikinti-quraşdırma işləri 
üzrə xərc smetasının tərtibini və podratçının mənfəətinin hesaba alınmasını nəzərdə tutur. 
Bu, obyektin qiymətləndirilməsində və təhlilin dəqiqliyi baxımından ilkin və həm də əsas 
addım sayılır. İkinci parametr olan konstruksiya elementlərinin dəyəri əsasında 
qiymətləndirmə inflyasiya şəraitində qiymətlərin yenidən hesablanması səbəbindən işlərin 
əməktutumlu olduğuna görə geniş miqyasda yəni, kütləvi qaydada deyil, yalnız zəruri 
hallarda tətbiq edilir.  

Göründüyü kimi, üçüncü parametr tikinti analoqunun göstəricisi vahidinin dəyəri 
əsasında qiymətləndirmənin aparılmasıdır. Bu metodla qiymətləndirmə işinin konstruktiv 
həllinə, istifadə olunan materiallara və digər amillərə görə qiymətləndirilən obyektə analoji 
olan obyektin göstəricisi vahidinin (poqon/metr, m2, m3) dəyərinə əsaslanır. Əldə edilən 
nəticələrin dəqiqliyi baxımından bu, ən geniş istifadə olunan üsullardandır. 

 Analoji funksional təyinatı olan obyektin dəyəri əsasında (əvəzolunma prinsipi) 
hesablamaların aparılması öz məzmununa görə tikinti analoqunun göstəricisi vahidinin 
dəyəri üsuluna bir qədər yaxındır. Onun tətbiqi səriştəli alıcının obyektə görə eyni faydalılığı 
olan başqa mülkiyyət obyektinin alınmasına çəkəcəyi xərcdən artıq pul ödəməyəcəyi barədə 
müddəaya əsaslanır. Funksional analoq kimi nəzərdən keçirilən obyekt, qiymətləndirilən 
obyektdən memarlıq-inşaat parametrlərinə görə fərqlənə bilsə də, faydalılığına görə (ticarət 
sahəsi, anbarların sahəsi, yerlərin sayı və faydalılığı əks etdirən başqa göstəricilər) onunla 
eyni olmalıdır. Analoji funksional təyinatı olan obyektin dəyərinə əsasən qiymətləndirilən 
obyektin ilkin vəziyyətə gətirilməsi, onun bərpası məqsədəuyğun olmadıqda tətbiq edilir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, qiymətləndirmə prosesinin daha mürrəkkəbliyi hallarında ekspertlər 
bu parametrə daha çox müraciət edirlər. 

 Bir sıra obyektiv və həm də subyektiv amillərlə bağlı olaraq bəzən layihə -smeta 
sənədlərindən istifadə olunur. Ona görə də, obyektin layihə üzrə smeta dəyərinin 
indeksləşdirilməsi qaydası tikinti layihəsinin bir hissəsi olan smeta mövcud olduqda tətbiq 
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Qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin xərc yanaşması ilə hesablanmasında istifadə olunan parametrlər 
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olunur. Smeta, onun tərtib olunduğu tarixin qiymətlərindən asılı olaraq seçilən 
indeksləşdirmə əmsallarına uyğun olaraq hesablanır ki, bu da alınan nəticənin dəqiqliyinə 
əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. 

 Obyektin tikintisinə çəkilən birbaşa xərclərin indeksləşdirilməsi üzrə aparılan 
hesablama qiymətləndirilən obyektdə podrat tikinti işlərinin ödənilməsi haqda mühasibat 
cədvəlləri əsasında aparılır. Bu qaydadan əsasən təmir işlərinin qiymətləndirilməsi zamanı 
istifadə edilir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, göstərilən parametrlərə dəqiq əməl olunması qiymətləndirmə 
metodlarının da tətbiqinin səmərəliliyinə əhəmiyyətli təsir göstərir. 

 Daha sonra bir sıra hədlərin cəmi kimi hesablanan tam bərpa dəyərinin müəyyən 
edilməsi zərurəti yaranır. Həmin hədlərdən birincisi, birbaşa xərclər (materialların, 
müvəqqəti tikililərin, qurğuların, mühəndis şəbəkələrinin, kommunal xidmət, tikintidə 
işləyən fəhlələrin əmək haqqı və s.), ikincisi memarların, layihəçilərin peşəkar xidmətləri 
haqqının ödənilməsi üçün dolayı xərclər, müstəqim xərclər, tikinti üçün alınmış ssudalar üzrə 
faizlər və s, üçüncüsü isə sahibkarın gəliri investorun layihəni həyata keçirmək üçün riskləri 
və müqayisə olunan obyektlər üzrə gəlirliliyi nəzərə almaqla, çəkdiyi xərclərdən əlavə əldə 
etmək istədiyi məbləğdir. Sahibkarın mənfəəti tikintini aparanın (devoloperin) mənfəəti də 
adlandırılır. Beləliklə, tikintinin tam bərpa dəyəri aşağıdakı düsturla müəyyən  edilir: 
                                          TD=Dt + Rs + Ds                                 (8.2.) 
Burada:  TD - tikintinin tam bərpa dəyərini, Dt   - tikintinin dəyərini, Rs - sahibkarın gəlirini,  
Ds - torpağın dəyərini əks etdirir. 

 Yuxarıda göstərilən bütün müddəalardan ardıcıl olaraq istifadə etməklə, məsrəf 
yanaşması vasitəsilə obyektin bərpa və ya əvəzolunma dəyərinin hesablanmasında tətbiq 
olunması zəruri bilinən metodlardan istifadə edilməsinə əlverişli şərait yaranır. 
 
 

 

13.3. Bərpa yaxud əvəzolunma dəyərinin qiymətləndirilməsi metodları 

 

Xərc yanaşması vasitəsilə bərpa və əvəzolunma dəyərinin hesablanmasında istifadə 
olunan metodlar aşağıdakı sxemdə öz əksini tapmışdır.                                                                        
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Sxem 13.4 

 

“Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa və digər 
qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq qiymətləndirici öz öhdəliklərini bilməli və 
məsuliyyətini hiss etməlidir. Eyni zamanda o, qiymətləndirmənin məqsədindən, obyektin 
tipindən asılı olaraq, bu və ya digər metodun seçilməsində müstəqildir. Ona görə də, məsrəf 
yanaşmasına aid olan hər bir metodun tam təfsilatı ilə nəzərdən keçirilməsi nəticəsində 
mövcud problemin vacib və prinsipial xüsusiyyətlərini mənimsəmək mümkün olar.  

9.3.1. Müqayisə vahidi metodu 
Qeyd edildiyi kimi, məsrəf yanaşması əsasında qiymətləndirmə prosesində müqayisə 

vahidi metodunun tətbiqi bir neçə mərhələdən keçir. Birinci mərhələnin tələblərinə uyğun 
olaraq analoji obyektlərin inşasına çəkilən xərclər əsasında tikinti işləri üzrə xərc 
normativləri (binanın 1m2-i, 1m3-i üzrə) hazırlanır. Bu məqsədlə nümunəvi bina qismində, 
yaxın dövrdə inşa olunmuş, podrat işlərinin kontrakt dəyəri məlum olan bina daha 
münasibdir. Əgər belə obyektin tapılması çətinlik törədirsə, onda binaların səciyyəvi tipləri 
üzrə tikinti məhsulunun istehlak vahidinin dəyərini bazis səviyyəsi göstəriciləri əks olunmuş 
bərpa dəyərinin iriləşdirilmiş göstəricilərindən (BDİG-dən) istifadə etməklə, hesablanması 
zərurəti yaranır. 

İkinci mərhələdə isə, mövcud normativ üzrə xərclərin xüsusi çəkisi binanın ümumi 
sahəsinə, yaxud həcminə hasil olunur. Bu da, qiymətləndiricinin şəxsi seçimindən asıldır. 
Növbəti, yəni üçüncü mərhələdə qiymətləndirilən binanın xüsusiyyətləri və baza 
analoqundan fərqlərinə görə düzəlişlər və təshihlər aparılır. Bu prosesin davamı olaraq 
əmsallara hasil edilərkən nəticələrin daha səlistliyinə kömək edər. Nəhayət, sonuncu və 
həlledici mərəhələ olan, dordüncü mərhələdə inflyasiya prosesləri və bazar təsərrüfatçılığı 
metodlarına keçidlə bağlı olan amillərə müraciət olunur. Yəni, daha dəqiq desək, tikinti-
quraşdırma işlərinin, əmək haqqının, dolayı xərclərin dəyərinin dəyişməsini əks etdirən 
əmsalların köməyi ilə cari dəyərə (qiymətləndirilmə tarixinin qiymətlərinə) çevrilməsi təmin 
edilməklə son nəticə alınır. 

BDİG toplularında müxtəlif funksional təyinatlı binalar və qurğuların 1m3, yaxud 
başqa ölşü vahidinin bərpa dəyəri (tikintinin smeta dəyəri) barədə məlumatlar verilir.  

Əmlakın qiymətləndirilməsində və ya yenidən qiymətləndirilməsində, eləcə də 
yenidən qiymətləndirmə əmsallarının müəyyən edilməsində iriləşdirilmiş gostəricilərin 
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vahidi metodu 

Kəmiyyət 

metodu 

Elementlər üzrə 

hesablama (tərkib 

hissələrinə bölünmə)    

metodumetodumetodumetodu    

Resurs metoduResurs metoduResurs metoduResurs metodu    

Xərc yanaşmasının metodları 
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böyük əhəmiyyəti vardır. Bunlara başlıca olaraq bütün ümumi və xüsusi inşaat işlərinin, o 
cümlədən sanitar-texniki qurğuların (mərkəzləşdirilmiş qızdırıcı, ventilyasiya, qaz təminatı, 
su kəməri, kanalizasiya, zibil toplayıcılar və s.), elektrik və aşağı cərəyanlı qurğuların 
(elektrik işıqlandırılması, telefon, lift və s.) bərpa dəyəri göstəriciləri aid edilir.  

Bərpa dəyəri göstəricilərində tikinti-quraşdırma işlərinin dəyərini təşkil edən birbaşa 
xərclər,  dolayı xərclər və planlı yığımlar, habelə, qış vaxtı qiymət bahalaşmaları daha sonra 
müvəqqəti bina və qurğuların tikintisinə, işçilərə mükafatların verilməsinə, layihə-axtarış 
işlərinə və müəllif nəzarətinə, tikilən müəssisənin idarə heyətinin saxlanılmasına, nəzərdə 
tutulmayan işlərin görülməsinə çəkilən xərclərdən ibarət sair xərclər nəzərə alınır. Qeyd edək 
ki, təcrübədə iriləşdirilmiş göstəricilər cədvəllər şəklində tərtib olunur və onların tərkibinə 
qiymətləndirmə obyektinin bir sıra xassələri, yəni bina yaxud qurğunun adı, onun kapitallıq 
qrupu, əsas konstruksiyaların təsviri, mərtəbələrin sayı, rayonun iqlim şəraiti üzrə bir çox 
ərazi qurşağı üçün dəyər göstəriciləri, binaların ayrı-ayrı konstruktiv elementlərinin faizlə 
xüsusi çəkisi daxil edilir.    

Qeyd olunanları sadə misallarla izah etmək daha yaxşı olar. Fərz edək ki, 4 mərtəbəli 
inzibati binanın bərpa dəyərini qiymətləndirmək lazım gəlir. 

Binanın ekspertizası zamanı mühəndis təminatı göstəriciləri sırasında sanitar-
elektrotexniki qurğuların mövcud olması müəyyənləşdirilmişdir ki, bunlara su kəməri, 
kanalizasiya, mərkəzləşdirilmiş isitmə, elektrik işıqlandırılması, telefon və cairəni aid etmək 
olar. 

Binanın əsas tikinti konstruksiyaları dedikdə, özüllər, xarici divarın qalınlığı, 
arakəsmələr, aşırımlar və örtüklər, qapılar, daxili tərtibat, xarici tərtibat, layihənin tipi və 
sairə nəzərdə tutulur. 

BDİG sorğu sistemində analoqun düzgün seçilməsi üçün binanın bütün inşaat 
xüsusiyyətlərinin və konstruksiyalarının dəqiq müəyyənləşdirilməsi zəruridir. 

Binanın həndəsi parametrləri onun Texniki Pasportundan, layihə sənədlərindən 
götürülə,  yaxud ölçmə işlərinin yerinə yetirilməsi  yolu ilə müəyyənləşdirilə bilər. 
Qiymətləndirici obyektin ekspertizasını apararkən, bütün hallarda obyektin sənədlərinə 
uyğunluğunu (yenidən planlaşdırılma işlərinin aparılması, əlavə elementlərin quraşdırılması, 
konstruksiyaların dəyişdirilməsi və s. mümkündür) yoxlamalıdır. 

 

Bərpa dəyərinin iriləşdirilmiş göstəricilər əsasında hesablanması 

 Hesablamanın əsasını tikintinin 1m3 baza dəyərini materialların və tikinti-quraşdırma 
işlərinin bahalaşması dinamikasını əks edən müvafiq əmsala vurmaqla, ardıcıl surətdə 1969-
cu ilin qiymətləri səviyyəsindən (BDİG bazası) 1984-cü ilin qiymətlərinə, sonra 1991-ci ilin 
səviyyəsinə, daha sonra isə 2004-cü ilin səviyyəsinə çevrilməsi metodikası təşkil edir.  

1984-cü ilin qiymətləri səviyyəsinə keçid 1969-cu ilin səviyyəsindəki qiymətlərin C1969 
SSRİ Dövlət Tikinti Komitəsinin 11.05.1983-cü il tarixli, 94 saylı qərarında göstərilən  
məlumatlara əsasən qəbul olunan İ 1969/1984 dəyərin dəyişməsi indeksinə hasil olunmaqla 
yerinə yetirilir. Qiymətləndirilən obyektin sahə mənsubiyyəti və ərazi əmsalı nəzərə 
alınmaqla indeksin kəmiyyəti İ 1969/1984 = 1,15 olacaqdır.  
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1991-ci ilin qiymətləri səviyyəsinə keçid 1984-cü ilin qiymətləri səviyyəsinin SSRİ 
Dövlət Tikinti Komitəsinin Qərarında göstərilmiş I 1984/1991 dəyərin dəyişməsi indeksinə hasil 
olunmaqla yerinə yetirilir. 
     İ 1984/1991 = 1,67 
         
 Qiymətləndirmə tarixindəki qiymətlərin səviyyəsinə keçid 1991-ci ilin qiymətlərinin 
bina və qurğuların səciyyəvi konstruksiya sistemləri üzrə tikinti-quraşdırma işlərinin 
qiymətlər indeksinin İ 1991/2004 qiymətləndirmə tarixindəki vəziyyətinə hasil olunmaqla yerinə 
yetirilir 
 Konstruktiv həll baxımından qiymətləndirilən binaya analoji olan (inzibati bina) 
obyektlər üçün  Bakıda aparılan tikinti şəraitində ƏDV nəzərə alınmadan indeks  İ 1991/2004 = 
42700 olacaqdır. (bu əmsal AR NK-nin 110 saylı Qərarına əsasən tətbiq edilmişdir).  
Qiymətləndirici nəzərdən keçirilən bölgədə podrat təşkilatlarının müqavilə qiymətləri 
əmsalının tədqiqi yolu ilə bu indeksin orta kəmiyyətini özü müəyyənləşdirə bilər. Qiymətlər 
hesablanarkən rubl/manat arasında 90-cı illərdə qəbul olunmuş 0,1 nisbəti nəzərə almaq 
lazımdır. 
    
    

13.4. Bina və qurğuların köhnəlməsinin hesablanması 

 

 Əmlakın köhnəlməsi amilinin dəyərə təsirinin müəyyənləşdirilməsi 
qiymətləndirilmənin düzgün nəticələr verməsinin əsas şərtlərindəndir. 
 Köhnəlmə - əmlakın faydalığının azalması, potensial investor üçün cazibədarlığının 
itirilməsi, müxtəlif amillərin təsiri nəticəsində dəyərinin aşağı düşməsidir. 
 Nəzəri baxışdan tikililərin köhnəlməsi prosesi onların istismara verilməsi anından 
etibarən başlayır və obyektin ləğvi ilə bitir. Başqa sözlə, istismar prosesində bina və 
qurğularda köhnəlmənin toplanması baş verir. 
 Toplanmış köhnəlmə - fiziki dağılma, funksional və iqtisadi köhnəlmə yaxud 
bunların birgə təsiri nəticəsində tikililərin təkrar istehsal (bərpa) və ya əvəzolunma dəyərinin 
azalmasıdır. 
 Toplanmış köhnəlmə daşınmaz əmlakın köhnəlməsinin bütün növlərini özündə 
birləşdirir və qiymətləndirilən obyektin bazar dəyəri ilə təkrar istehsalının (bərpa) yaxud 
əvəzolunma dəyəri arasındakı fərq kimi ifadə olunur. 
 Dəyərin itirilməsi səbəblərindən asılı olaraq, köhnəlmənin aşağıdakı 3 tipi 
fərqləndirilir: 

- fiziki köhnəlmə; 
- funksional köhnəlmə; 
- iqtisadi köhnəlmə. 
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Şəkil  6. Əmlakın köhnəlməsinin növləri 

 

Fiziki köhnəlmə - inşaat konstruksiyalarinin və materiallarının ilkin texniki-istismar 
xassələrinin müxtəlif amillərin (məsələn, təbii-iqlim şəraitinin, fiziki və kimyəvi təsirin, 
istismar qaydalarının pozulması və sair) təsiri nəticəsində tədricən itirilməsi və dağılmasıdır.  

Əmlakın fiziki köhnəlməsinə təsir göstərən amillərə onun yaşı, inşa olunduğu tikinti 
materıallarının və yerinə yetirilən işlərin keyfiyyəti, layihələndirilmənin qüsurları, istismar 
şərtləri və şəraiti, profilaktik təmirlərin vaxtında aparılması aiddir. 

Obyektin köhnəlmə dərəcəsi – onun dəyərinin yeni obyektin inşa olunmasının dəyəri 
ilə müqayisədə faizlə (yaxud vahidə) nisbətlə ifadə olunan aşağı düşməsidir. 

Obyektin elementinin köhnəlmə dərəcəsi – daşınmaz əmlakın  tərkibinə daxil olan 
elementin dəyərinin yeni elementin dəyəri ilə müqayisədə faizlə (yaxud vahidlə) ifadə olunan 
nisbi aşağı düşməsidir.   

Qiymətləndirmə təcrübəsində binaların fiziki köhnəlməsi aşağıdakı metodlarla 
hesablanır: 

 - normativ metodu (yaşayış binaları üçün); 
- dəyər metodu; 
- ömür müddəti metodu. 

   Normativ metod  müxtəlif təlimatlardan və digər normativ sənədlərdən istifadə 
olunmasına əsaslanır. Bu metodla binanın fiziki köhnəlməsini aşağıdakı düsturla hesablamaq 
olar: 
                                              n 

K fiziki  = [ ∑  K i  x Ə i ] :100 
                                              i=1 
Burada: K fiziki  - binanın fiziki köhnəlməsi (%); 
                K i  - i konstruksiya hissənin fiziki köhnəlməsi (%); 
                Ə i -  i konstruksiya hissənin təkrar istehsalının (bərpa) dəyərinin binanın ümumi 
təkrar istehsalının (bərpa) dəyərindəki xüsusi çəkisini əks edən əmsal; 
      n -    binanın konstruksiya hissələrinin sayıdır. 
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 Ayrı-ayrı konstruksiya hissələrinin təkrar istehsal (bərpa) dəyərinin binanın ümumi 
təkrar istehsalının (bərpa) dəyərindəki xüsusi çəkisi adətən yaşayış binalarının təkrar istehsa-
lının (bərpa) dəyərinin iriləşdirilmiş göstəriciləri əsasında, bu göstəricilər olmadıqda isə 
smeta dəyəri əsasında müəyyənləşdirilir.  
 Fiziki köhnəlmənin normativ metodu əsasında hesablanmasına nümunə 2-ci cədvəldə 
göstərilmişdir.                

Fiziki köhnəlmənin müəyyənləşdirilməsinin dəyər metodu binanın, onun konstruksiya 
hissələrinin zədələrini aradan qaldırılması üçün zəruri olan təmir işlərinin dəyərinin onların 
təkrar istehsal (bərpa) dəyərinə nisbəti kimi hesablanmasıdır. Bu metod binanın və onun 
konstruksiya hissələrinin fiziki köhnəlməsini dəyər ifadəsində hesablamağa imkan verir.  

Fiziki köhnəlmənin ömür müddəti metodu ilə müəyyənləşdirilməsi binanın səmərəli 
yaş dövrü və iqtisadi ömür müddəti göstəriciləri arasındakı nisbətin hesablanmasına 
əsaslanır. 
 Bu metodun mahiyyətini izah etmək üçün bəzi anlayışların açıqlamasını nəzərdən 
keçirək. 
 Fiziki ömür müddəti - binanın əsas konstruksiya hissələrinin vəziyyətinin müəyyən 
meyarlara (etibarlıq, fiziki uzunömürlük və sair) cavab verdiyi dövrdə istismar müddətidir. 
Binanın fiziki ömrü onun inşası zamanı müəyyənləşdirilir və binanın sökülməsi ilə başa çatir. 
 Iqtisadi ömür - obyektin istismarindan gəlir əldə olunduğu dövrdür. Bu dövrdə 
obyektin təmirinə, yenidən qurulmasına, modernləşdirilməsinə qoyulan vəsaitlər onun 
dəyərini artırır. Obyektin iqtisadi ömür müddəti onun fiziki ömür müddətindən qısadır.  
 İqtisadi ömür müddətinə təsir göstərən əsas amillər aşağıdakılardır: 
 - fiziki amillər: binanın fiziki tərkib hissələrinin köhnəlmə templəri, obyektin  təyinatı, 
yerləşdiyi ərazinin iqlim şəraiti; 
 - funksional amillər: inşaat texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi templəri,    
memarlıqda baş verən meyllər, tikinti layihələrinin səmərəliliyi; 
 xarici və ya iqtisadi amillər: tələb və təklifin qısamüddətli və uzunmüddətli 
dinamikası, regionun və ya konkret ərazinin inkişaf dərəcəsi, maliyyələşdirilmə şərtləri.  
 Həqiqi (xronoloji) yaş - binanin inşasının tamamlandığı vaxtdan keçən müddətdir. 
 Səmərəli yaş - binanin texniki vəziyyəti və qiymətləndirilən obyektin dəyərinə təsir 
göstərən iqtisadi amillər nəzərə alınmaqla, onun həqiqi yaşı əsasında hesablanır. İstismar 
şəraitindən asılı olaraq, binanın səmərəli yaşı həqiqi yaşından az, çox yaxud bərabər ola bilər. 
Məsələn təmir işləri nəticəsində həqiqi yaşı 30 il olan binanin səmərəli yaşı 10 il ola bilər 
(yəni bina zahirən 10 yaşlı təsiri bağışlayır). Əksinə, istismar qaydaları pozulduqda səmərəli 
yaş həqiqi yaşdan çox ola bilər. Normal qaydada istismar olunmuş binanın səmərəli və həqiqi 
yaşları isə adətən eynidir. 
 İqtisadi ömürün qalığı - binanın qiymətləndiridiyi vaxt ilə onun iqtisadi ömrünün 
başa çatması vaxtı arasındakı müddətdir. 
 Daşınmaz əmlak obyektinin ömrünü sxematik şəkildə aşağıdakı kimi təsvir etmək olar 
(şəkil 7): 
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Obyektin istismara  Qiymətləndirilmə  Yaxşılaşdırmalar obyektin  Obyektin  

verilməsi                     tarixi                          dəyərini artıra bilmir               sökülməsi 

 

 Faktiki yaşı 

 

  

                                               Səmərəli yaşı 
                                                                           İqtisadi həyatın 

  qalıq  müddəti 

 

 

 

                  İqtisadi həyat müddəti 

  

Fiziki ömür müddəti 

   Şəkil 7. Daşınmaz əmlak obyektinin ömür müddəti 

Bu anlayışları nəzərdən keçirdikdən sonra binanın fiziki köhnəlməsini ömür müddəti 
metodu ilə hesablamaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə etmək olar: 
                     K fiziki = (SY : FÖ)  x 100 = [SY : (SY+FÖQ)] x 100 
 Burada:       

 K fiziki  -  fiziki köhnəlmə (%); 
  SY - binanın yaxud onun hissələrinin texniki vəziyyəti əsasında müəyyənləşdirilən 

səmərəli yaşı; 
FÖ - binanin tipik fiziki ömrü; 
FÖQ - fiziki ömrün qaliq müddətidir. 
Fiziki köhnəlmənin aradan qaldırılan və aradan qaldırılmayan növləri vardır. 

 Aradan qaldırılan fiziki köhnəlmə - obyektin istismar qaydalarının pozulması 
nəticəsində yaranır və bəzən «təxirə salınmış təmir» adlandırılır, onun dəyəri isə obyektin 
ilkin vəziyyətinə qaytarılması üçün tələb olunan təmir-tikinti işlərinin dəyəri ilə ifadə edilir. 
 Aradan qaldırılmayan fiziki köhnəlmə - inşaat konstruksiyalarının və materiallarının 
aradan qaldırılması qeyri-mümkün yaxud iqtisadi baxışdan əlverişsiz olan dağılmasıdır. 
 Aradan qaldırılması mümkün olmayan fiziki köhnəlmənin hesablanmasının nəzəri 
əsası inşaat konstruksiyaları və materiallarının istehlak xassələrinin istismar müddətində xətti 
azalmasıdır. Yəni, bu konstruksiyalar və materiallar xidmət müddətində istehlak xassələrini 
tamamilə itirməlidirlər. 
 Qiymətləndirmə təcrübəsində aradan qaldırılmayan fiziki köhnəlməsi olan bina və 
qurğuların hissələri «qısa müddət xidmət edənlərə» və «uzun müddət xidmət edənlərə» 
bölünür. 
 Qısa müddət xidmət edən hissələrin istismar müddəti binanın istismar müddəti ilə 
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müqayisədə azdır. Qısa müddət xidmət edən hissələrin aradan qaldırılmayan fiziki 
köhnəlməsi aşağıdakı ardıcıllıqla müəyyənləşdirilir: 

- köhnəlmənin hesablama bazası hissənin təkrar istehsalının (bərpa) yaxud əvəzolunma 
dəyəri ilə aradan qaldırılan fiziki köhnəlmənin dəyəri arasında fərq kimi hesablanır;  

- aradan qaldırılmayan fiziki köhnəlmə dərəcəsi hissələrin faktiki istismar müddətinin 
normativ istismar müddətinə nisbəti kimi hesablanır; 
 - fiziki köhnəlmə dərəcəsi köhnəlmənin hesablanma bazasına hasil edilməklə, aradan 
qaldırılmayan fiziki köhnəlmənin miqdarı  müəyyənləşdirilir. Qısa müddət xidmət edən 
hissələrin normativ istismar müddəti müxtəlif təyinatlı bina və qurğuların təmiri və istismarı 
üzrə müvafiq sorğu materiallarından götürülür. 
 Uzun müddət xidmət edən hissələrin aradan qaldırılmayan köhnəlməsi aşağıdakı 
ardıcıllıqla hesablanır: 
 - köhnəlmənin hesablanma bazası hissənin təkrar istehsalının (bərpa) yaxud 
əvəzolunma dəyəri ilə onun aradan qaldırılan fiziki köhnəlməsinin dəyəri və qısa müddət 
xidmət edən hissələrin təkrar istehsalının (bərpa) dəyəri  arasındakı fərq kimi hesablanır; 
 - aradan qaldırılmayan fiziki köhnəlmə dərəcəsi bina və ya qurğunun faktiki istismar 
müddətinin normativ istismar müddətinə nisbəti kimi hesablanır; 

- fiziki köhnəlmə dərəcəsi köhnəlmənin hesablanma bazasına hasil edilməklə, aradan 
qaldırılmayan fiziki köhnəlməsinin miqdarı müəyyənləşdirilir, məsələn: 

            Cədvəl 5 

Hissənin təkrar istehsalının (bərpa) dəyəri (manat) 254360 

Aradan qaldırılan fiziki köhnəlmənin dəyəri (manat) - 2670 

Qısa müddət xidmət edən hissələrin bərpa dəyəri (manat) - 48950 

Aradan qaldırılan fiziki köhnəlməsi olan uzun müddət xidmət edən hissələrin bərpa 

dəyəri (manat)  

202740 

Faktiki istismar müddəti 18 il 

Normativ istismar müddəti 55 il 

Fiziki köhnəlmə dərəcəsi (faiz) 32,7 

Uzun müddət xidmət edən hissənin aradan qaldırılmayan fiziki köhnəlməsi (manat) 

(202740.x32,7 %) 

66296 

Funksional köhnəlmə - tikililərin və avadanlığın parametrlərinin müasir bazar standar-
tlarının və tipik alıcının (investorun) tələblərinə uyğunsuzluğu nəticəsində meydana çıxır. 
Funksional köhnəlmənin əsas əlamətləri obyektin inşa olunduğu layihənin və tərtibatının, 
texniki vasitələrlə təchizatının müasir tələblərə cavab verməməsi, funksional çevikliyinin 
itirilməsi, istehlakçıların tələblərinin və zövqlərinin dəyişməsidir. Funksional köhnəlmənin 
əsas meyarı kimi qiymətləndirilən obyektin ərazidə yerləşən digər analoji obyektlərlə 
müqayisədə potensial gəlirliyinin azalması qəbul olunur. Funksional köhnəlmə aradan 
qaldırılan və aradan qaldırılmayan növlərə bölünür. 
 Aradan qaldırılan funksional köhnəlmə layihəsinin, inşa olundugu materialların, 
dizaynının və s. müasir tələblərə cavab verməməsi nəticəsində tikilinin dəyərinin 
azalmasıdır. Bu növ funksional köhnəlmə onun aradan qaldırılması üçün tələb olunan 
xərclərin məbləği ilə ifadə olunur. 
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 Aradan qaldırılan funksional köhnəlmənin səbəbləri aşağıdakılardır: 
-  hissələrin əlavə olunmasını tələb edən qüsurlar; 
- hissələrin dəyişdirilməsini yaxud modernləşdirilməsini tələb edən qüsurlar; 
- «həddən artıq yaxşılaşdırılma» ilə bağlı qüsurlar. 
Hissələrin əlavə olunmasını tələb edən qüsurlar bina yaxud qurğuda mövcud olmayan 

və buna görə də onun müasir standartlara uyğun istismarına imkan verməyən hissələrlə 
bağlıdır. Bu mövqe üzrə köhnəlmə həmin hissələrin əlavə olunması, o cümlədən 
quraşdırılmasına çəkilən xərclərin məbləği ilə ölçülür. 
          Hissələrin dəyişdirilməsini yaxud modernləşdirilməsini tələb edən qüsurlara hələlik öz 
funksiyalarını yerinə yetirən lakin, müasir standartlara cavab verməyən hissələr aiddir. Bu 
cür köhnəlmə dəyişdirilməsi yaxud modernləşdirilməsi tələb olunan hissələrin köhnəlmə nə-
zərə alınmaqla dəyəri və onların sökülüb-yığılması xərclərinin cəmindən geri qaytarılan 
hissələrin dəyərinin çıxılması yolu ilə hesablanır. Geri qaytarılan materialların dəyəri 
söküldükdən sonra başqa obyektlərdə istifadə üçün yararlı olan materialların və avadanlığın 
dəyəri kimi qəbul edilir. 

“Həddən artıq yaxşılaşdırılma” ilə bağlı qüsurlar binada müasir bazar stadartlarının 
tələblərinə cavab verməyən hissələrin və avadanlığın mövcudluğu nəticəsində meydana çıxır. 
Məsələn, mənzilin əvvəlki sahibi arakəsmə qoymaqla, bir böyük otağı iki kiçik otağa 
çevirirsə yaxud hamamxananı kiçiltmək hesabına mətbəxi genişləndirirsə, tavana müxtəlif 
formada bəzək vurursa, görülən işlər alıcının tələblərinə və zövqünə uyğun olmaya bilər. Bu 
zaman mənzilin yeni sahibi arakəsmənin sökülməsinə, hamamxana ilə mətbəxin əvvəlki 
ölçülərinin bərpasına, bəzəklərin sökülməsinə, otağın öz zövqünə uyğun rənglənməsinə əlavə 
xərclər çəkəcəkdir.  

Funksional köhnəlmənin bu növü “həddən artıq yaxşılaşdırılma” ilə bağlı olan 
hissələrin fiziki köhnəlmə çıxılmaqla dəyəri və onların sökülməsi xərclərinin cəmindən, 
söküldükdən sonra istifadəyə yararlı materialların və avadanlığın dəyəri çıxılmaqla 
hesablanır. 

Aradan qaldırılmayan funksional köhnəlmə - qiymətləndirilən obyektin həcm-
planlaşdırma göstəricilərinin yaxud konstruksiyasının müasir tikinti standartlarına uyğunsuz-
luğu yəni, hissələrin əlavə olunmasının zəruriliyi yaxud “həddən artıq yaxşılaşdırmaların” 
mövcudluğu nəticəsində yaranır. Bu növ funksional köhnəlmənin əsas əlaməti qüsurların 
aradan qaldırılması üçün vəsait qoyulmasının iqtisadi baxımdan səmərəsizliyidir.  

Aradan qaldırılmayan funksional qüsurlara aşağıdakılar daxildir: 
- tikintinin smetasına daxil edilməmiş lakin, zəruri hissələrlə əlaqədar olan; 
- tikintinin smetasına daxil edilmiş, lakin lazımsız hissələrin mövcudluğu ilə əlaqədar 

olan. 
Zəruri lakin, tikintinin smetasına daxil edilməmiş hissələrlə bağlı funksional köhnəlmə 

icarə haqqında itkilərin kapitallaşdırılması metodu ilə müəyyənləşdirilə bilər. Bu metoda 
əsasən əvvəlcə göstərilən qüsurla əlaqədar olaraq icarə haqqının azalmasının məbləği binalar 
üçün kapitallaşdırma normasi üzrə kapitallaşdırılır və çatışmayan hissələrin əlavə edilməsi 
üçün zəruri xərclər hesablanır. Sonra bu iki kəmiyyət arasındakı fərq hesablanaraq, aradan 
qaldırılmayan funksıonal köhnəlmənin məbləği müəyyənləşdirilir. 

Məsələn, sahəsi 3500 kv.m. olan anbarda avtomatik yanğınsöndürmə avadanlığı 
quraşdırılmamışdır. Bazarın öyrənilməsi nəticəsində belə qurğular olan anbarların sahəsinin 
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1 kv.metrinin icarə haqqının 0,3 şərti vahid artıq, binalar üçün kapitallaşdırma əmsalının 
10% olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Cari vaxtda bu cür avadanlığın quraşdırılması üçün 
32000 şərti vahid xərc tələb olunur. 

Bu şərtlər daxilində aradan qaldırılmayan funksional köhnəlmə aşağıdakı ardıcıllıqla 
hesablanacaq: 

                      Cədvəl 6 

İcarə haqqından xalis itkilər (manat)  (3500 x 0,3 .)) 1050 

Binalar üzrə kapitallaşdırma əmsalı 10% 

Gəlirin kapitallaşdırılmış itkisi (manat) (1050  :  0,1)  10500 

Avadanlığın qurulması üzrə xərclər  (manat) 32000 

Aradan qaldırılmayan funksional köhnəlmə (manat ) (10500 -  32000 .)  

- 21500 

 Hesablamalardan göründüyü kimi, cari bazar şəraitində bu cür avadanlığın 
quraşdırılması iqtisadi baxımdan əlverişsizdir. Bu qüsurun aradan qaldırılmasının iqtisadi 
baxımdan əlverişli olması və aradan qaldırılan funksional köhnəlməyə çevrilməsi üçün 
sözügedən anbarların icarə haqqındakı fərq ən azı 1 şərti vahid olmalıdır. 

Tikintinin smeta dəyərinə daxil edilmiş lakin, lazımsız hissələrlə bağlı funksional 
köhnəlmə binanın istismarına çəkilən əlavə xərclərin kapitallaşdırılması metodu ilə 
hesablanır. Bu metod yeni binanın tikintisinin cari dəyərindən göstərilən hissələrin fiziki 
köhnəlməsinin dəyərinin və onların mövcudluğu ilə əlaqədar yaranan əlavə xərclərin 
çıxılmasına əsaslanır. 

Məsələn, bazarda sahəsi 100 kv. metrədək olan mənzillərə tələb formalaşdığı halda, 
sahəsi 120-150 kv. metr olan mənzillərin təklifi sonuncuların aradan qaldırılmayan 
funksional köhnəlməsi ilə nəticələnəcəkdir. Bu köhnəlmənin səbəbi bazar tələbindən artıq 
olan sahənin mövcudluğu, onun sökülməsinin isə qeyri-mümkün və iqtisadi baxımdan 
səmərəsizliyidir. Hesab edək ki, mövcud olan 120 kv. metrlik mənzilin cari təkrar 
istehsalının (bərpa) dəyəri 25875 şərti vahid, eyni istehlak xassələri olan 98 kv. metrlik 
mənzilin cari təkrar istehsalının (bərpa) dəyəri isə 22730 şərti vahiddir. Bazar tələbindən 
«artıq» olan sahənin illik istismar xərcləri (istilik, işiq, su, kanalizasiya, sığorta ödənişləri, 
vergilər, s.) 145 şərti vahiddir. Bu tip mənzıllər üzrə xərclərin kapitallaşma əmsalı 10%, 
mənzilin fiziki köhnəlmə dərəcəsi 20%-dir. 

Bu mənzilin aradan qaldırılmayan funksional köhnəlməsi aşağıdakı ardıcıllıqla 
hesablanır:             

Bazar tələbindən «artıq» olan sahənin dəyəri   (manat)  (25875 – 22730) 3145 

Fiziki köhnəlmə - 20%  (3145  x  0,20) 629 

Mülkiyyətçinin əlavə xərclərinin hazırkı dəyəri (manat)  (450 : 0,1) 1450 

Aradan qaldırılmayan funksional köhnəlmənin yekunu (3145 – 629 + 1450 ) 3966 

 İqtisadi köhnəlmə - xarici mühitin yəni, bazar şəraitinin, qanunvericilik bazasının, 
ərazinin ekoloji vəziyyətinin dəyişməsi, əmlakın öhdəliklərlə yüklənməsi səbəblərindən 
obyektin dəyərinin azalması nəticəsində yaranır. 
 Daşınmaz əmlakın iqtisadi köhnəlməsinin aradan qaldırılması mümkün olmasa da, 
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bəzi hallarada onu doğuran səbəblərin pozitiv dəyişməsi nəticəsində onlar «özü-özünə yoxa 
çıxa» bilər.  
 İqtisadi köhnəlmənin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı metodlardan istifadə oluna 
bilər: 

- icarə haqqında itkilərin kapitallaşdırılması metodu; 
- satışların müqayisəsi metodu; 
- iqtisadi ömür müddəti metodu. 
İqtisadi köhnəşmənin icarə haqqında itkilərin kapitallaşdırılması metodu ilə 

hesablanması qaydası aradan qaldırılmayan funksional köhnəlmənin hesablanmasının 
eynidir. 

Satışların müqayisəsi metodu qiymətləndirmə tarixinə yaxın dövrdə satılmış anoloji 
obyektlərin qiymətləri barədə məlumatların təhlilinə əsaslanır. Bu zaman qiymətləndirilən və 
anoloji obyektin bir-birindən iqtisadi köhnəlmənin yalnız aşkar olunmuş səbəbləri ilə 
fərqləndiyi ehtimal olunur. Məsələn, dəmir yoluna yaxınlığı göstəricisinə görə biri-birindən 
fərqlənən iki anbarın satış qiymətləri və digər göstəriciləri əsasında uzaqda yerləşən anbarın 
iqtisadi köhnəlməsini hesablayaq. Anbarların yerləşdiyi ərazidə torpaq sahəsinin qiyməti 
daşınmaz əmlakın ümumi dəyərinin 25% həcmindədir.                                             

  İqtisadi ömür müddəti metodu - iqtisadi köhnəlməni müxtəlif səbəblər üzündən 
(sürüşmə zonasında yerləşməsi, magistral kəmərlərin çəkilməsi və s.) binanın yaxın dövrdə 
sökülməsi ilə bağlı olaraq, fiziki ömrünün kəskin azalması əsasında hesablamağa imkan 
verir.   

 
 

       

MÖVZU 14. Müqayisə yanaşması. 

PLAN 

14.1. Müqayisə yanaşmasının mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri. 
14.2. Əmlakın müqayisə yanaşması ilə qiymətləndirilməsi mərhələləri 
14.3 Müqayisə yanaşmasında istifadə olunan təshihlər. 

 
 

 
14.1. Müqayisə yanaşmasının mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri 

 
Qiymətləndirmə fəaliyyətində müqayisə yanaşmasının özünəməxsus rolu və yeri vardır. 

Bəzən bu yanaşmaya «bazar satışlarının müqayisəsi» və yaxud da, «müqayisəli yanaşma» da 
deyirlər. Müqayisə yanaşması normal bazar şəraitində oxşar obyektlər haqqındakı 
sövdələşmələrə və satışa aid məlumatlara istinad edərək, qiymətləndirmə obyektinin dəyərini 
müəyyən etməyə imkan verir.  

Müqayisə oluna bilən analoji obyektlər barədə kifayət qədər və dürüst bazar 
məlumatları olduğu hallarda satışların müqayisəsi metodundan istifadə olunması daha 
münasibdir. 
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Qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsində digər yanaşmalar 
vasitəsilə mümkün olmayan hər hansı prosesi müqayisəli yanaşmadan istifadə etməklə, 
tamamlamaq mümkün olur. Daha doğrusu, müqayisəli yanaşmadan istifadə etməklə 
qiymətləndirmə dəyərin indikatoru olan məsrəflər və ya aralıq hesablamalar tələb edən 
parametrlər vasitəsilə deyil, birbaşa dəyərin müəyyən edilməsinə imkan verir. Müqayisə 
yanaşması dedikdə, praktiki reallıqda satışların müqayisəsi nəzərdə tutulur. Bu zaman 
müqayisə obyektlərinin düzgün seçilməsi həlledici rol oynayır. Rəsmi razılaşma və müvafiq 
müqavilələr əsasında qiymətləndirmə işini aparan mütəxəssis özü də, yanaşmanın dürüst 
müəyyən edilməsində olduqca maraqlıdır. Çünki, o, öhdəlik götürür. Əks təqdirdə, 
qiymətləndirmənin yerinə yetirilməsi gözlənilən iqtisadi səmərəni təmin edə bilən 
ehtiyatların sahibkarın əlindən çıxmasına səbəb ola bilər.  

Sahibkarın obyektinin qiymətləndirilməsi ona gəlir gətirməlidir. Adətən, kapitalın 
iştirakçıları tərəfindən ayrılan sərmayə qoyuluşu ilə əlaqəli olmayan, lakin investisiyada 
artım ilə nəticələnən və hesabat dövrü ərzində aktivlərin artması, öhdəliklərin azalması 
şəklində iqtisadi səmərəlilik yüksəlməlidir. 

Əmlak bazarının inkişafı şəraitində bazar subyektləri oxşar razılaşmalar barədə 
məlumatlara istinad edərək alqı-satqı əməliyyatlarını həyata keçirirlər. Deməli, sözün əsl 
mənasında bu yanaşma qiymətləndirmənin əsas prinsipi olan əvəzetmə prinsipinə əsaslanır. 
Həmin prinsipə görə, heç bir səriştəli alıcı satışa çıxarılan daşınmaz əmlak obyektinə, 
keyfiyyət və yararlılıq səviyyələri üzrə oxşar digər obyektin dəyərindən daha çox vəsait 
ödəməyə razı olmaz. 

Qiymətləndirmə obyektinin oxşarı dedikdə, müvafiq məkanda və bazar şəraitində əsas 
iqtisadi, maddi, texniki xassələri üzrə eyni olan obyektlər nəzərdə tutulur. 

 Müqayisəli yanaşmanın tətbiqinin başlıca şərti qiymətləndiricinin mövcud bazarda 
qiymətləndirmə obyektinin oxşarı olan obyektlərin alqı-satqısı, habelə ümumi sövdələşmələr 
barədə müvafiq informasiyalar əldə edə bilməsidir. Müqayisəli yanaşma ilə 
qiymətləndirmənin bazar dəyərinə uyğunluğunu təmin etmək üçün bir neçə oxşar obyektin 
müvafiq informasiyalarından istifadə edilməsi zəruridir. Bəzən əldə edilmiş yekun 
göstəricinin bazar dəyərinə uyğunluğunu təmin etmək üçün qiymətləndirici tərəfindən 
müəyyən düzəlişlərə də ehtiyac duyulur. 

Müqayisə yanaşması hər bir qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin onun 
qiymətləndirilməsi tarixinə qədər dövriyyədə olan (bu zaman yalnız bazar dövriyyəsi nəzərdə 
tutulur) müvafiq analoji obyektlərin kəmiyyət və keyfiyyətlərini, onların mühüm fiziki və 
iqtisadi xassələrini, aparıcı dəyər amillərini özündə əks etdirən göstəricilərə əsasən müəyyən 
edilməsi deməkdir. Müqayisə yanaşmasından, onun birbaşa təyinatından əlavə, ondan eyni 
zamanda köhnəlmə dəyərinin, icarə haqlarının, habelə yeni tikilən obyektlərə çəkilən 
xərclərin müəyyən edilməsində də istifadə olunur. Qeyd etmək olar ki, ilk baxışdan sadə 
görünən bu yanaşmanı tətbiq edərkən bir sıra çətinliklər meydana çıxır. Eyni zamanda 
müqayisə mövqeyindən yanaşmanın bir sıra üstünlükləri vardır.  
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                         Sxem 14.1 

                                                                                                             

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu yanaşma digərlərinə nisbətən daha az əməktutumludur. O, 
qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin real bazar qiymətlərinə daha da uyğunlaşdırılmasına 
imkan verir. 

Yuxarıda qeyd olunan bütün araşdırma və bazarın tam öyrənilməsi müqayisə üçün 
analoji obyektin seçilməsi mərhələsinə keçid yaradır. Həmin vəzifə icra olunduqdan sonra 
qiymətləndirilən və bu məqsədlə seçilən analoji obyektlər arasında fərqlər təhlil olunur.  

Beləliklə, əmlakı bazar satışlarının müqayisəsi mövqeyindən yanaşmaqla 
qiymətləndirən mütəxəssis (qiymətləndirici) müvafiq təshihlərin hesablanması üçün əsasən 
iki metoddan yəni kəmiyyət və keyfiyyət metodlarından istifadə edir. 

Müqayisə yanaşmasından istifadə olunarkən bir sıra müddəaların nəzərə alınması 
vacibdir. Ən əvvəl bazarı öyrənmək vəzifəsi qarşıya çıxır. Çünki, bazarı öyrənərkən təkcə 
ümumi iqtisadi təhlillərə əsaslanmaq kifayət deyildir. Eyni zamanda qiymət və gəlirlilik 
göstəriciləri mütləq təhlil edilməli, onların məkan və vaxt bölgüsü, eləcə də, onlara təsir edən 
mühüm amillər, maliyyələşmə şərtləri, rəqabət səviyyəsi, bazar subyektinin səciyyəsi, tələb 
və təklifin nisbəti göstəriciləri nəzərə alınmalıdır. Bunlarsız heç bir peşəkar qiymətləndirici 
və hətta ən sivil bazarın mövcudluğu şəraitində məqbul nəticələr əldə edə bilməz. Ona görə 
ki, bu məlumatlarsız qiymətləndirmə obyekti ilə onun oxşarının müqayisə amillərini, onların 
dəyərə təsirini dəqiq müəyyən etmək mümkün deyil. Digər tərəfdən, müqayisə yanaşmasını 
tətbiq edərkən qiymətləndirilən əmlaka mülkiyyət hüququ növlərinin dəqiq müəyyən 
edilməsi olduqca vacibdir. Çünki, bəzən obyekt qiymətləndirilərkən sifarişçinin binaya və 
onun yerləşdiyi  torpaq sahəsinə mülkiyyət (sahiblik və ya icarə) hüquqları fərqlənir. Bu da 

Yanaşmanın üstünlüyü: 

• Bu, bazar məlumatlarına tam 
əsaslanan yeganə yanaşmadır. 

• Bu yanaşma alıcının və satıcının 
mövcud real təcrübəsini əks 
etdirir.  

 

Müqayisə yanaşmasının tətbiq 

edilməsi mümkün olan hallar 

(obyekt növləri): 

• Satışı haqqında müvafiq 
informasiyaların 
mövcudluğu ilə yanaşı 
qiymətləndirilən obyektin 
analoqu olan obyekt 
(obyektlər) 

Yanaşmanın qüsurları: 

• Müqayisə olunan obyekt üzrə 
məlumatların əldə edilməsi 
çətinliyi  

• Bir sıra düzəlişlərin edilməsi 
zəruriliyi  

• Yanaşma keçmiş hadisələri əks 
etdirir və gələcək ehtimalları 
səciyyələndirmir.   
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son nəticənin reallığı üçün çox mühüm rol oynayır. Ona görə də, hesablamalar prosesində 
belə hallara nəticəyə qüsur gətirə bilən amillər kimi baxmaq lazımdır. 

Müqayisə yanaşması obyektin qiymətləndirilməsi zamanı müvafiq obyektlər üzrə satış 
bazarı və təkliflər barədə məlumatlar yığımını  özündə birləşdirir. Oxşar obyektləri bir-
birindən fərqləndirən parametrlər nəzərə alınmaqla obyektlərin qiymətlərinə düzəlişlər edilir. 
Düzəlişlərdən sonra bu qiymətlərdən mülkiyyət obyektinin bazar dəyəri ilə 
qiymətləndirilməsində istifadə edilə bilər. Xüsusilə, qeyd olunmalıdır ki, bu yanaşma 
təcrübədə olduqca riskli hesab olunur. Belə ki, əldə edilən dəyər çoxsaylı amillərdən asılı 
olaraq tərəddüd edir. Həmin dəyərdən obyektin təcili reallaşdırılmasında, girov 
qoyulmasında və s. istifadə etmək olar.  

Eyni zamanda qiymətləndirmənin nəticələrinin düzgünlüyünə əsaslı təsir edən bir sıra 
amillər də mövcuddur. Bunlardan biri də, bazarın məhdudluğu amilidir. Elə ona görə də, 
iqtisadçılar arasında və hətta Qərb ədəbiyyatlarında bəzən müqayisə yanaşmasına “oxşarlar 
yanaşması” da deyirlər. Bu baxımdan da, əmlak bazarının fəallığından və obyektlərin 
dövriyyəsindən asılı olaraq iki bazar növünü, yəni zəngin əmlak bazarlarını və məhdud 
əmlak bazarlarını diqqətə gətirmək lazımdır. 

Müqayisə yanaşması bazarda satılan analoji daşınmaz əmlak obyektlərinin 
qiymətlərinin təhlil olunmasına əsaslanmaqla, həm də digər amillərə, məsələn, analoji 
obyektlərin satış  vaxtı, yerləşməsi, ərazisi (sahəsinin ölçüləri), istifadə olunan materiallar, 
mənsub olduğu zona, fiziki vəziyyəti və s. xüsusiyyətləri baxımından müqayisə və təhlillərin 
aparılması lazım gəlir. 

 
 
 
14.2. Əmlakın müqayisə yanaşması ilə qiymətləndirilməsi mərhələləri 

 

Qiymətləndirmənin bazar satışlarının müqayisəsi yanaşması ilə aparılması zamanı tələb 
olunan ardıcıllıqlar qruplara bölünərək, mərhələlərlə yerinə yetirilir. Bəzi ədəbiyyatlarda bu 
mərhələlərin sayı beş, digərlərində isə altı və daha artıq göstərilir. 

Satışların müqayisəsi qiymətləndirilən obyektə analoji olan obyektlərin alqı-satqısı 
barədə kifayət qədər, həm də çox real və dürüst bazar məlumatları olduqda tətbiq edilir. Bu 
zaman müqayisə üçün obyektlərin seçilməsinin meyarı obyektlərdən ən yaxşı və ən səmərəli 
istifadə olunması imkanları qəbul edilir. Bu da, prosesin hansı ardıcıllıqla yerinə 
yetirilməsindən  asılı olur.    
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                                                             Sxem 14.2    

    

Bir qrup iqtisadçılar müqayisə yanaşmasının tətbiqi ilə əmlakın qiymətləndirilməsinin 
müəyyən qədər fərqli mərhələlər üzrə aparılmasını təklif edirlər. Həmin mərhələlər ardıcıl 
olaraq aşağıdakılardan ibarətdir. 

• Qiymətləndirmənin məqsədini müəyyən etmək;  
• Müqayisə vahidinin seçilməsi; 

        • Qiymətləndirilən obyektlə müqayisə olunacaq obyektin seçilməsi; 
        • Əsas kəmiyyət və keyfiyyət xassələri üzrə fərqlərin müəyyən edilməsi; 

• Qiymətləndirmə obyektinin yekun dəyəri barədə rəy. 
Təklif olunan birinci variant məqsədindən asılı olmayaraq qiymətləndirmənin bir qədər 

ümumiləşdirilmiş mərhələlərlə aparılmasını nəzərdə tutur. İkinci variantda məqsədin 
seçilməsi kimi ciddi addımın atılmasından fərqli olaraq, oxşar obyektlərin parametrlərindəki 
fərqə görə düzəlişlərin (təshihlərin) aparılmasıının təklif olunmaması son nəticədə obyektin 
dəyəri göstəricisinin təhrif olunmasına səbəb ola bilər. 

Bazar satışlarının müqayisəsi yolu ilə qiymətləndirmənin 

aparılması ardıcıllığı 

Əmlak bazarında analoji qiymətləndirmə obyektləri üzrə 

vəziyyətin təhlili üçün məlumatların seçilməsi 

Analoqların bazar dəyəri barədə müqayisə və təhlillərin 

aparılması 

Müvafiq müqayisə vahidlərinin müəyyənləşdirilməsi 

Zəruri müqayisə elementlərinin seçilməsi 

Müqayisə vahidlərinin dəyərinin müqayisə elementləri üzrə 

təshihinin aparılması 

Müqayisə obyektləri üzrə təshih olunmuş dəyər göstəriciləri 

sırasının vahid göstəriciyə, yaxud qiymətləndirmə obyektinin 

dəyəri diapazonuna gətirilməsi 
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Ümumiyyətlə, müqayisə yanaşması ilə qiymətləndirilmənin aparılması özünəməxsus 
mərhələlərdən ibarətdir. Bu prosesi obyektin bazar dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə 
aşağıdakı sxemdən aydın görmək olar:  

Sxem 14.3 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci mərhələ aparılan alqı-satqı əməliyyatları, qiymətləndirilən obyektə analoji olan 
daşınmaz əmlak obyektlərinin təklifi və satılması barədə məlumatların toplanılması 
məqsədilə bazarın tədqiqini əhatə edir. Bu zaman məlumat mənbələri kimi 
qiymətləndiricinin şəxsi məlumat bazasından, internet şəbəkəsindən, elektron məlumatları 
bazasından, qiymətləndiricilər cəmiyyətinin bülletenlərindən, rieltor firmalarının, 
qiymətləndirməyə cəlb olunan əmlak brokerlərinin məlumatlarından, kredit təşkilatlarının, 
sığorta şirkələrinin, tikinti-investisiya şirkətlərinin arxiv sənədlərindən və s. istifadə oluna 
bilər.  

Adətən oxşarların müqayisəsi zamanı nəzərə alınması vacib olan aşağıdakı 4 amili 
ayırırlar: 1) satış tarixi; 2) yerləşdiyi yer; 3) fiziki səciyyəsi; 4) satış şərtləri (ödəniş forması 
və s.) 

İkinci mərhələ dürüstlüyün artırılması və alqı-satqı əməliyyatlarının sərbəst bazar 
şəraitində yerinə yetirilməsinin təsdiq olunması məqsədilə məlumatların seçilməsindən 
başlanır. Bu zaman onların dəqiqliyi və reallıqları əks etdirə bilməsi, habelə, bazar 
konyunkturasına uyğunluğu öyrənilir. Üçüncü mərhələdə alqı-satqı əməliyyatları haqqında 
məlumatların yoxlanılması, əməliyyatın yerinə yetirilməsinin onun əsas iştirakçılarından biri 
(alıcı yaxud satıcı) yaxud rieltor şirkətinin agenti tərəfindən təsdiq olunması, habelə, satış 
şərtlərinin aydınlaşdırılması məsələləri icra olunur. 

 

Qiymətləndirilən obyektlə 

müqayisə olunan (analoq) 

obyektin seçilməsi 

 

Mühüm kəmiyyət və 

keyfiyyət xassələrinə 

görə mövcud olan 

fərqlərin müəyyən 

edilməsi 

 

Qiymətləndirilən 

obyektlə analoq obyektin 

qiymətlərindəki fərqlərin 

əsaslandırılması və 

müvafiq düzəlişlərin 

aparılması  

 

Alınan nəticələrin tutuşdurulması 

 

Obyektin bazar dəyərinin müəyyən edilməsi  
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Növbəti mərhələdə müvafiq müqayisə vahidlərinin seçilməsi və onlardan hər biri üzrə 
müqayisəli təhlilin aparılması, beşinci mərhələdə qiymətləndirilən obyektlə müqayisə üçün 
seçilmiş (bazarda satılmış yaxud satışa çıxarılmış) obyektlərin ayrı-ayrı elementlər üzrə 
müqayisə olunması, qiymətləndirilən obyektin qiymətinin təshih edilməsi prosesi aparılır. 

Nəhayət, altıncı və sonuncu mərhələ isə müqayisə olunan xassələrin təhlili, onların 
vahid dəyər göstəricisinə çevrilməsi yaxud göstəricilər qrupunda birləşdirilməsi yolu ilə 
qiymətləndirilən obyektin dəyərinin müəyyənləşdirilməsi, yəni yekun mərhələsidir. Bazar 
barədə məlumatların qıtlığı, yaxud onların dürüstlüyünün aşağı səviyyədə olduğu şəraitdə 
obyektin dəyərinin qiymətləndirilməsi əvəzinə ilkin məlumatlar göstəricilər qrupu şəklində 
təqdim oluna bilər. Bu zaman əlavə məlumatların toplanması və yekun nəticəyə gəlmək üçün 
müvafiq tədbirlərin görülməsi lazım gəlir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bazar satışlarının müqayisə vahidləri ilə yanaşı müqayisə 
elementləri də mövcuddur. Müqayisə yanaşması ilə obyektin qiyməti müəyyənləşdirilərkən 
müqayisə üçün istifadəsi zəruri olan əsas göstəricilər və ya müqayisə elementləri 
müəyyənləşdirilir. Müqayisə elementləri bir çox hallarda qiymətləndirmə obyektinin 
təyinatından asılı olaraq fərqləndirilə bilərlər. Deyilənlərin təsdiqi məqsədilə yaşayış 
evlərinin (mənzillərin) nümunəsində müqayisə vahidlərinin ardıcıllıq sxemini nəzərdən 
keçirək.  

                                                                                                               Sxem 14.4 

 

Qiymətləndirmə obyektinin əsas müqayisə elementləri 

Ötürülmüş mülkiyyət hüquqları 

Aktivlərin əldə edilməsi zamanı maliyyə 

hesablaşmalarının şərtləri 

Satış şərtləri (sərəbst və ya mütləq satış)  

Satış  vaxtı (vaxt amilinin əmlak bazarına təsiri) 

Əmlakın yerləşdiyi ərazi (qəsəbə, məhəllə və s.) 

Qiymətləndirmə obyektinin fiziki xüsusiyyətləri  
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Sxemi nəzərdən keçirərkən bu ardıcıllığın hansı prinsiplərə və qanunauyğunluqlara görə 
mövcud olması da böyük maraq doğura bilər. Ona görə də, müəyyən açıqlamalara ehtiyac 
yaranır. Məsələ burasındadır ki, qiymətləndirilən obyektin hüquqi reallıqları onun dəyərinin 
və deməli, satış qiymətinin müəyyənləşdirilməsində həlledici rol oynayır. Yəni, sahibkarı 
düşündürən təkcə əmlakın fiziki dəyəri deyil, həm də onun mülkiyyət hüququnun dəyəridir. 
Daha doğrusu, mülkiyyət hüquqlarına müxtəlif məhdudiyyətlərin  qoyulması və onun ləğvi 
qiymətləndirilən obyektin dəyərini, yəni satış qiymətini obyektiv olaraq azalda və ya 
tamamilə dəyərsizləşdirə bilər. 

Sahibkar (investor) hər bir addımı atarkən onun maliyyə nəticələri haqqında daha çox 
düşünür. Beləliklə, qiymətləndirmə təcrübəsində maliyyə hesabatları tərəflərin 
öhdəliklərindən birinə çevrilir. Bu baxımdan alqı-satqı əməliyyatlarının müxtəlif variantları 
mövcuddur. Həmin variantlardan təcrübədə daha çox yayılmaqda olanlara aşağıdakıları aid 
etmək kifayətdir: istər-istəməz alıcı və satıcı öz vəsaitləri hesabına satış tarixində 
hesablaşmalıdırlar, alıcı daşınmaz əmlakı əldə etmək üçün maliyyə strukturlarından kredit 
almağa məcbur olur; zərurət yarandıqda satıcı alıcıya ödənişlərin yerinə yetirilməsi üçün 
müəyyən vaxt verir. 

Müqayisənin satış şərtləri elementi əmlakın əldə edilməsinin qeyri-ənənəvi səbəbləri 
nəticəsində satışın xalis bazar şərtlərindən kənarlaşması hallarında müqayisə üçün seçilmiş 
müvafiq obyektləri müqayisə olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud onların satış 
qiymətlərində düzəlişlər aparmağa imkan verir. 

Müqayisə elementləri içərisində mühüm əhəmiyyətinə görə satış vaxtı nəzər-diqqəti 
daha çox cəlb edir. Çünki, bu amil ayrı-ayrı obyektlərin deyil, satışa çıxarılan bütün 
obyektlərin qiymətinə təsir etmək xassəsinə malikdir. Eyni zamanda o, əmlak bazarında alqı-
satqı əməliyyatlarının dinamikasına və buna müvafiq olaraq satış qiymətlərinin səviyyəsinə 
vaxt amilinin təsirini müəyyənləşdirməyə imkan verir. İnflyasiya və ya deflyasiya, 
qanunvericilikdə dəyişikliklər (mülkiyyət hüquqları, vergiqoyma və s.) vaxt amilindən asılı 
olduğu kimi, həm də  bazarda mövcud olan əmlaka tələb və təklifin dəyişməsinə təsir 
göstərir. 

Bazar satışlarının müqayisəsi yanaşması zamanı əmlakın yerləşdiyi ərazi də mühüm 
rol oynayır. Qiymətləndirmə obyektinin dəyəri müəyyənləşdirilərkən, onun ərazidə yerləşmə 
koordinatları dəyərin renta hissəsinə transformasiya olunur. Məlum olduğu kimi, 
qiymətləndirilən daşınmaz əmlakın yerləşdiyi ərazi də müvafiq dəyəri dəyişmək xassəsinə 
malik olur. Bunlara misal olaraq, torpaq sahələrinin müxtəlif təbii-iqlim zonalarında, 
müxtəlif kateqoriyalı yaşayış məntəqələrində, müxtəlif funksional və iqtisadi planlaşdırılma 
zonalarında və daha perspektiv inkişafa qadir olan regionlarda yerləşməsi amilini qeyd etmək 
mümkündür.  

Müqayisə yanaşmasında tətbiq olunan müqayisə elementləri içərisində fiziki 
xüsusiyyətlər elementinin mövqeyi olduqca böyükdür, bəlkə də həlledicidir desək, daha 
düzgün olardı. Misal olaraq,  qiymətləndirilən obyektin  faydalılığının müəyyən edilməsinə 
imkan verən binanın tikilməsi tarixini, onun mövcud vəziyyətini, habelə istifadə olunmuş 
tikinti materiallarının növünü, memarlıq xassələrini, torpaq sahəsinin və binanın özünün 
ölçülərini, formasını, çoxmərtəbəli binalarda  qiymətləndirmə obyektinin yerləşdiyi 
mərtəbəni, yanalma yollarının, avtodayanacaqların, mühəndis qurğularının mövcudluğunu və 
s. amilləri göstərmək olar. 
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14.3 Müqayisə yanaşmasında istifadə olunan təshihlər. 

 

Müqayisə vahidləri və müqayisə elementləri vasitəsi ilə araşdırmalar, təhlillər 
aparıldıqdan sonra dəqiqləşdirmələrin keçirilməsi lazım gəlir. Bu məqsədlə də, üç mühüm 
təshih tiplərindən istifadə olunması (buna bəzən korrektirovka da deyirlər) zərurəti yaranır ki, 
bunlardan biri də dəyər ölçüləri (pul) təshihləridir. Bu zaman mütləq olaraq, pulun dəyər 
ölçüsü funksiyasından istifadə edilməsi lazım bilinir. Onları iqtisadi ədəbiyyatda bəzən 
mütləq ölçmə təshihləri də adlandırırlar. Pul təshihləri qiymətləndirmə obyektinin satış 
qiymətinə hər hansı mütləq kəmiyyət qədər əlavəni (+) və ya azalmanı (-) nəzərdə tutur. 
Təshihin aparılmasının əsas mahiyyəti də elə bundan ibarətdir. 

Lakin elə hallar olur ki, düzəlişlərin tam və qənaətləndirici səviyyədə aparılmasını 
mütləq kəmiyyətlər vasitəsilə aparılan təshihlər olduğu kimi əhatə edə bilmir. Belə olduqda, 
digər təshihlərdən istifadə edilir. Bu da, nisbi kəmiyyət təshihləridir. Bu zaman nəticələrə 
düzəlişlərin faiz ifadələri ilə aparılması nəzərdə tutulur. Deməli, dəyər ölçüsü təshihləri 
vasitəsi ilə dəqiqləşdirmələrin aparılması mümkün olmadığı halda, bu təshih növündən, yəni, 
nisbi kəmiyyət təshihlərindən istifadə olunmasına ehtiyac yaranır. Daha doğrusu, seçim 
qiymətləndiricinin peşəkarlığından asılı olur. 

Bəzən də pul təshihlərinin aparılması üçün yuvarlaq dəyər hesblamaları mümkün 
olmadıqda eyni qaydada faiz təshihlərinin (+5 faiz və ya – 5 faiz) tətbiq edilməsi lazım gəlir. 
Şübhəsiz ki, nisbi kəmiyyət olan faizlə ifadə olunma qaydası mütləq rəqəmə nisbətən o qədər 
də dəqiqlik əks etdirə bilməyəcəkdir. 

Üçüncüsü, yəni məsələyə münasibətin digər variantı isə göstəricilərin ümumi 
qruplaşdırılması yolu ilə aparılan təshihlərdir. Belə ümumi qruplaşdırmadan fəal daşınmaz 
əmlak bazarında qiymətlər diapazonunun sıxılması məqsədi üçün istifadə oluna bilər. 
Ümumi qruplaşdırma qaydasından bəzən istifadə etmək olmur. Əmlak bazarı çoxnövlü 
obyektlərdən ibarət olduqda təshihin ümumi qruplaşdırma yolu ilə aparılması bir qədər 
çətinləşir. Belə hallarda qruplaşmanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, qiymətləndirici ayrı-ayrı 
təshihlər aparmaq əvəzinə qiymətləndirilən obyektin başqa obyektə nisbətən yaxşı, yaxud pis 
olmasını müəyyənləşdirmək üçün onu bütünlüklə müqayisə edə bilər. Sonra ayrılmış qrup 
çərçivəsində ümumi təshihlər aparılır ki, bu da qiymətləndirilən obyekti müqayisə olunan 
obyektlərdən fərqləndirən hər bir xüsusiyyəti ayrıca olaraq nəzərdən keçirmək ehtiyacını 
aradan qaldırır. Təcrübədə adətən, təshih tiplərinin kombinasiyasından istifadə olunur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, sivil bazar şəraitində zəruri təshihlərdən istifadə edərək 
əmlakın qiymətinin tənzimlənməsi üçün əlverişli şərait yaranır. Əksər hallarda daşınmaz 
əmlak bazarında məlumat massivinə malik olan rieltorların rəyinə istinad etmək lazım gəlir. 
Təcrübə göstərir ki, obyektin likvidlik səviyyəsindən asılı olaraq kənarlaşmanın 5%-10 % 
həddində olması daha tez-tez müşahidə olunur. Tələbat yüksək olan obyektlər üçün “sövdə-
ləşmə” üzrə təshih 2-3%-ə qədər azala bilər. Müqayisə üçün analoji obyektlər qismində satış 
vaxtı mülkiyyət hüquqlarının bütövlüklə satıcıdan alıcıya verilməsi nəzərdə tutulan, 
hesablaşmaların alqı-satqı əməliyyatının keçirildiyi gün alıcının şəxsi vəsaitləri hesabına 
aparıldığı (maliyyə hesablaşmalarının bu şərtləri Bakı şəhərinin mənzillər bazarı üçün 
səciyyəvidir), satışın məcburi qaydada olmadığı, satıcıların obyektləri satarkən vaxt 
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məhdudiyyətləri ilə qarşılaşmadığı obyektlər seçildikdə, mülkiyyət hüquqları, maliyyə 
hesablaşmaları və satış şərtləri üzrə təshihlər tamamilə azalır. 

Təshihin digər növü satış tarixi üzrə təshihlərdir. Təbiidir ki, bütün hallarda təshihlər 
yalnız satılmış obyektlərə tətbiq oluna bilər. Satış tarixi üzrə təshih zamanı analoqların 
satışından əvvəlki dövrdə obyektin dəyərinin dəyişməsi meylləri təhlil olunur. Fərz, edək ki,  
obyekt ilin əvvəlində (məsələn, fevral ayında qiymətləndirilir), analoq kimi qəbul olunan 
obyekt isə əvvəlki ilin oktyabr ayının sonunda satılmışdır. Həmin dövrdə əmlak bazarının 
vəziyyətini təhlil edən qiymətləndirici ötən  aylar ərzində analoji əmlak obyektlərinin 
dəyərinin ən çoxu 5% artdığını müəyyənləşdirmişdir. Peşəkar qiymətləndirici satış vaxtı üzrə 
təshih apararkən, bu göstəricini rəhbər tutur. Eyni zamanda bu cür analoji obyektlərin 
olmaması da təbii qəbul edilməlidir. Çünki daşınmaz əmlak bazarında belə hallara tez-tez 
rast gəlinir. Əgər belədirsə, onda qiymətləndirici təshihin olmaması ilə razılaşmalı və digər 
variantlar axtarmalıdır. Əmlakın qiymətləndirilməsinə bazar satışlarının müqayisəsi 
mövqeyindən yanaşmaqla aparılması prosesində tələb olunan müvafiq təshihlərin 
hesablanması məqsədilə kəmiyyət və keyfiyyət metodlarından istifadə edilir. 

Qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin müəyyən edilməsində hansı yanaşma və 
metoddan istifadə edilməsindən asılı olmayaraq son nəticədə qiymətləndirici öz işinə yekun 
baxışlar keçirir. Qiymətləndirmə standartlarına müvafiq olaraq əlavə sorğular keçirir, 
subyektlərlə danışıqlar aparır, qanuna zidd olmayan bir çox əlavə informasiyalardan istifadə 
edir. Bunlara əsaslanaraq müəyyən təshihlər (düzəlişlər) aparır. Belə təshihlərə ehtiyac daha 
çox olur. Çünki müqayisə yanaşması əslində bazar yanaşması, mövcud bazarın 
monitorinqinin keçirilməsi, vaxtaşırı olaraq öyrənilməsi deməkdir. Bu zaman xeyli miqdarda 
müqayisə vahidlərindən və müqayisə elementlərindən istifadə edilməsi lazım gəlir. Həm də, 
istifadə olunan müqayisə vahidlərinin və müqayisə elementlərinin dəqiq seçilməsi xüsusilə 
müqayisə yanaşmasında daha önəmlidir. 

Ona görə də, əvvəlcə müqayisə yanaşmasında tətbiq olunan müqayisə vahidlərinin 
nəzərdən keçirilməsi daha zəruridir. Qiymətləndirmədə tətbiq olunan müqayisə 
vahidlərindən biri kimi yerli bazarda ənənəvi təşəkkül tapmış xüsusi amillər (göstəricilər) 
qəbul olunur. Həm də, eyni bir obyektin qiymətləndirilməsi üçün eyni vaxtda bir neçə 
müqayisə vahidindən istifadə olunması da mümkündür və məqbuldur. Bu qiymətləndiricinin 
prosesə baxışlarından və xüsusi münasibətlərindən asılıdır. Çünki bəzən torpaq malik olduğu 
ölçüyə (sahəyə), bioloji, iqtisadi xassəsinə və digər göstəricilərə görə oxşar olsa da, onun 
üzərində hansı obyektin mövcudluğu və bu obyektin yerləşdirilməsi gerçəkliyindən asılı 
olaraq maraqlar fərqlənir. 

Torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsinə (obyekt altında olan torpaqlar nəzərdə 
tutulur) bu baxımdan yanaşmadıqda bir neçə müqayisə vahidlərinin tətbiqinə ehtiyac yaranır. 
Həm də, aparılan kompleks qiymətləndirmə işinin dəqiqliyinə inam azalır. 

Obyekt altında olan torpaq sahələrinin qiymətləndirmə məqsədilə araşdırılması 
zərurəti yarandıqda, əsasən üç mühüm müqayisə vahidindən istifadə olunur. Bunlardan biri 
sahə vahidinin (ha, ar və s.) qiyməti, ikincisi hərəkət üçün faydalı olan əsas magistral 
boyunca əhatənin (uzunluğu) qiyməti və üçüncüsü isə, bütövlükdə sahənin qiymətidir. 
Göründüyü kimi, müqayisə vahidlərinin hər biri dəyər ölçüsü vasitəsilə (pul ifadəsilə) əks 
etdirilir. 
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Lakin tikinti obyektlərinin altında olan sahələrin müqayisəli təhlili aparılarkən 
müqayisə vahidi kimi daha çox göstəricilərdən istifadə edilməsi lazım gəlir. Bunlardan bir 
qismini, yəni sahə vahidinin qiymətini, icarəyə verilən otaqların sahə vahidinin qiymətini, 
otaqların ümumi sahəsi vahidinin qiymətini, qurğunun həcm vahidinin qiymətini, otağın 
qiymətini, mənzilin qiymətini və habelə gəlir gətirən daşınmaz əmlak vahidinin qiymətini 
qeyd etmək kifayətdir. 

Göründüyü kimi, müqayisə vahidi hər bir qiymətləndirmə obyektinin ayrı-ayrı maddi-
əşya göstəricilərinin dəyər (qiymət) ifadələri ilə əks olunmasıdır. Müqayisə elementlərinə 
əmlakın xüsusiyyətləri və onun qiymətlərinin dəyişməsinə təsir göstərən və birbaşa satışlarla 
bağlı olan amillər daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki, müqayisə elementlərinin bir qismi 
mütləq olaraq nəzərə alınmalıdır. Bunlara xüsusi olaraq verilən mülkiyyət hüquqlarının 
tərkibi, alqı-satqı sazişlərinin maliyyələşdirilməsi şərtləri, satış şərtləri, satış vaxtı, əmlakın 
yerləşdiyi ərazi, fiziki xüsusiyyətləri,  iqtisadi xüsusiyyətləri, istifadə xarakteri və habelə 
dəyərin mövcud əmlakla bağlı olmayan digər tərkib hissələrini aid etmək olar. 

Müqayisə obyektlərinin satış qiymətlərinin təshihi ardıcıllıqla, yəni ilk növbədə hər bir 
əvvəlki nəticəyə növbəti təshihin sistemli tətbiq olunması yolu ilə, həm də, satış şərtlərinə 
və bazarın vəziyyətinə görə müəyyən edilir. İkinci novbədə isə, bazarın vəziyyətinə görə 
aparılmış həmin təshihin nəticələrinə istənilən qaydada tətbiq olunması qaydasında 
qiymətləndirmə obyekti ilə birbaşa əlaqədar olan hesablamalar aparılır. 

Dəqiqləşdirilmiş kəmiyyət göstəricilərini əsas olaraq qəbul etmək üçün bazar 
məlumatlarının miqdarından və dürüstlüyündən asılı olaraq kəmiyyət və keyfiyyət 
metodlarından istifadə olunur. Eyni zamanda satışların müqayisəsi yolu ilə 
müəyyənləşdirilmiş nəticə barədə qəti qərar qiymətləndirilən obyektə daha çox oxşar olan 
müqayisə obyektlərinin satış qiymətlərinin ümumiləşdirilməsindən və dəqiqləşdirilməsindən 
sonra qəbul edilir. Kifayət miqdarda dürüst bazar məlumatları olduqda, dəyərin satışların 
müqayisəsi yolu ilə müəyyənləşdirilməsi üçün riyazi statistika metodlarından da istifadə 
oluna bilər . 

Qiymətləndirici təshihlər apararkən məlumat cütlüklərinin təhlili metodu ilə yanaşı 
həm də statistik təhlil metodundan, qrafik təhlil metodundan, meyllərin təhlili metodundan, 
xərclərin təhlili metodundan və nəhayət, ikinci dərəcəli məlumatların təhlili metodundan 
istifadə edir. Bunlara kəmiyyət metodları deyilir. 

Kəmiyyət metodlarından fərqli olaraq, keyfiyyət metodları dəyərə təsir edən başqa 
qrup amillərin öyrənilməsinə səbəb olur. Keyfiyyət metodlarına isə nisbətlərin müqayisəli 
təhlili metodu, bölgü prinsipi əsasında təhlil metodu, fərdi sorğular metodu, gəlirlilik 
göstəricilərinin təhlili metodu və s. aid edilir. Bu metodların əyani əlaqələrinin təsvirini tərtib 
olunan sxemdən görmək olar. 
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Sxem 14.5 
 
 
 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, kəmiyyət və keyfiyyət qrupuna daxil olan metodlar bəzən 
üsullar da adlandırılır. 

Eyni zamanda, təshihlərin müəyyən edilməsinin həm kəmiyyət və həm də, keyfiyyət 
metodları qiymətləndirmə obyektinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq tətbiq edilir. Prosesin 
mahiyyətindən, onun sadə və mürəkkəbliyindən asılı olaraq, bu metodların imkanlarından 
istifadə edilir. Çünki həmin metodların bəzilərinin tətbiqi hətta bir neçə mərhələlərə ayrılır. 
Maraqlı burasıdır ki, bu zaman təkcə keyfiyyət metodunun deyil, həm də, kəmiyyət 
metodunun imkanlarından istifadə edilir. Həmin mərhələlər təshihlərin hesablanmasının 
keyfiyyəti metoduna daxil olan nisbətlərin müqayisəli təhlilində müəyyən mərhələyə 
bölünürlər. Birinci mərhələdə qiymətləndirmə obyektinin dəyərinə təsir göstərən amillər 
dəqiq müəyyənləşdirilir. Çünki bu amillərin dürüst müəyyənləşdirilməsi sonrakı mərhələlərin 
öz qaydasında icra olunması və nəticələrin düzgünlüyü üçün çox böyük rol oynayır. 

İkinci mərhələdə aparılan əsas əməliyyatlar kəmiyyət və ya keyfiyyət metodlarını 
tətbiq edərək hər bir müqayisə elementi üzrə aparılan təshihlərin müəyyən edilməsindən 
ibarətdir. Deməli, bu mərhələdə məsələnin mürəkkəbliyindən asılı olaraq bazar satışlarının 
müqayisəsi mövqeyindən yanaşmanın kəmiyyət və keyfiyyət metodlarının hər ikisindən də 
(əgər lazım gələrsə) istifadə olunması mümkündür. 

Bazar satışlarının müqayisəsi mövqeyindən yanaşmada təshihlərin 

müəyyən edilməsinin kəmiyyət və keyfiyyət metodları (üsulları) 

Kəmiyyət metodları Keyfiyyət metodları 

Məlumat cütlüklərinin təhlili Nisbətlərin müqayisəli təhlili 

Statistik təhlil Bölgü əsasında təhlil 

Qrafik təhlil 

 
Fərdi sorğular əsasında təhlil 

Meyllərin (həssas amillərin) təhlili 

Xərclərin təhlili 

Gəlirlilik göstəricilərinin təhlili 

Ikinci dərəcəli məlumatların təhlili 
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MÖVZU 15. QİYMƏTLƏNDİRMƏ FƏALİYYƏTİNDƏ GƏLİR YANAŞMASI VƏ 
ONUN METODLARI 

                                                                                                                                                                                                                                                PLANPLANPLANPLAN    
15.1. Gəlir yanaşmasının əsas xüsusiyyətləri  və  tətbiqi  mərhələləri 
15.2. Gəlir yanaşması   əsasında qiymtələndirmənin aparılması mərhələləri 
15.3. Gəlirlərin kapitallaşdırılması (birbaşa kapitallaşdırma) metodu.          
15.4. Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu 
15.5. Mürəkkəb faizin standart funksiyaları 
 
 

15.1.  Gəlir yanaşmasının əsas xüsusiyyətləri  və  tətbiqi  mərhələləri 
                         

Gəlir yanaşması qiymətləndirmə obyektindən gözlənilən gəlirin müəyyən edilməsinə 
əsaslanmaqla, obeyktin qiymətləndirilməsi üzrə mövcud olan metodların məcmusunu  
özündə əks etdirir. Eyni zamanda qiymətləndiricinin işinin əsas hissəsi pul axınlarının 
modernləşdirilməsi (proqnozlaşdırılması) ilə bağlı olduğuna görə, qiymətləndirici bu 
yanaşmanın tətbiqində müəyyən çətinliklərlə üzləşir. Çünki məsrəf yanaşması ötən dövrün 
xərclərinə, müqayisə ilə yanşma keçmişdə tikilən analoji obyektlərin göstəricilərinə 
əsaslanırsa, gəlir yanaşmasının nəticələri tamamilə gələcək dövrə hesablanır. Gəlir 
yanaşmasının bir sıra mühüm fərqli cəhətləri vardır. Onlardan ən başlıcası gözlənilmə 
prinsipinə daha çox istinad edilməsindən ibarətdir. Burada qoyulan investisiyanın 
faydalılığından söhbət gedir. Bu da, alıcının əldə edtiyi obyektin gəlirvermə xassəsi ilə 
ölçülür. Digər tərəfdən, “gəlir vermək üçün əldə edilən obyektin qiyməti onun verəcəyi gəlir 
qədər” olmalıdır müddəası da qiymətləndirmə subyektlərinin (xüsusilə satıcının) diqqətindən 
yayınmır. 

Gəlir gətirən bütün növ obyektlərin qiymətləndirilməsində tətbiq edilməsi mümkün olan 
bu yanaşmanın  müvafiq üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri də vardır. 
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Sxem 15.1 

Qiymətləndirmədə gəlir yanaşmasının tətbiqinin üstünlükləri və  çatışmazlıqları 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məlumdur ki, bütün sahibkarlar özlərinə məxsus olan hər cür əmlak növündən 
maksimum səviyyədə gəlir götürmək təmənnasında olurlar. Bu da bir həqiqətdir ki, onların 
istək və arzularından asılı olmayaraq gözlənilən səviyyədə gəlir gətirmək xassəsi hər əmlaka 
məxsus olmur. Yuxarıdakı sxemdən göründüyü kimi, gəlir yanaşmasının qiymətləndirmə 
prosesindəki başlıca üstünlükləri də yalnız daha çox gəlir gətirmək ehtimalı olan obyektlərin 
qiymətləndirilməsinə tətbiqi ilə bağlıdır. Ona görə də qiymətləndirici ekspertlər şox zaman 
bu yanaşmanı investisiya və ya investorlar yanaşması adlnadırırlar.Gəlir yanaşması 
investorun daha çox gəlir əldə etmək niyyəti ilə vəsait qoyuluşunun istiqamətləndirilməsi 
zamanı alternativ istiqamətlər içərisində daha çox gəlir gətirə bilən konkret variantın seçimi 
ilə bağlıdır.  

 

 

15.2. Gəlir yanaşması   əsasında qiymtələndirmənin aparılması mərhələləri 

    

Gəlir yanaşmasında qiymətləndirmənin aparılması əsasən dörd mühüm mərhələdən 
ibarətdir. Həmin yanaşmaları ardıcıllıqla nəzərdən keçirək. Bunlardan birincisi, müqayisə 
olunan obyektlərin icarəsi bazarında cari dərəcələrin təhlili əsasında ümumi potensial gəlirin 

Yanaşmanın üstünlüyü: 

• Bu yeganə yanaşmadır ki, 
çəkilən xərclərin və qiymətlərin 
səviyyəsini, investisiya 
qoyuluşunu və digər bazar 
amillərini nəzərə alaraq 
gözlənilən gəlirlərin müəyyən 
edilməsinə imkan verir. 

• Tələb olunan diskont 
dərəcəsini bazar müəyyən etsə də, 
bazarın tələb etdiyi bir sıra 
şərtləri əhatə edir 

 

Yanaşmanın tətbiq 

edilməsi mümkün olan 

hallar (obyekt növləri) 

• Gəlir gətirmək 
xassəsinə malik olan 
istənilən əmlakın 
qiymətləndirilməsində 
tətbiq oluna bilər. 
 

 

Yanaşmanın   çatışmazlıqları:  

• Proqnozun işlənib hazırlan-
ması çətinliyi. 
• Qiymətləndirmə obyekti 

haqqında daxili inforamasiyanın  
əldə edilməsi çətinliyi  
• Yanaşmaya aid olan 

metodların mücərrədliyi 
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(ÜDQ) qiymətləndirilməsidir. Ümumi potensial gəlirin qiymətləndirilməsi göstəricisi adətən, 
optimal yaxud bazar dərəcəsi adlandırılır. Göründüyü kimi, bu yanaşmada birinci mərhələ 
əmlakın icarə cəzbediciliyi ilə əlaqələndirilir. İkinci mərhələ əmlak bazarının dinamikasının 
təhlili əsasında  natamam yüklənmə və alınmamış icarə haqlarından itkilərin 
qiymətləndirilməsidir. Bu üsulla hesablanmış kəmiyyət ümumi gəlirdən çıxılır, yekun nəticə 
isə həqiqi ümumi gəlir hesab olunaraq uçota alınır. Üçüncü mərhələdə faktiki xərclərin 
tərkibi yaxud müvafiq bazarda tipik xərclərin həcmi təhlil olunaraq, qiymətləndirmə 
obyektinin istismarı üzrə xərclərin hesablanması məsələləri əhatə olunur. Beləliklə, 
hesablanmış kəmiyyət ümumi gəlirdən çıxılır. Əsas məsələ odur ki, bu mərhələdə xərc 
maddələrinə yalnız mülkiyyətin istismarı ilə bağlı olan məsrəflər aid edilir. İpoteka 
ödənişləri, faizlər və amortizasiya ayırmaları isə xərclərin tərkibinə daxil edilmir. 

Sonuncu və dördüncü mərhələdə əvvəldə hesablanmış xalis əməliyyat gəliri (XƏG) bir 
sıra üsullarla obyektin cari dəyərinə çevrilir. Hazırda mövcud olan çevirmə üsulu müvafiq 
bazar haqqında ilkin informasiyanın keyfiyyətindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, gəlir mövqeyindən yanaşma ümumi bazar məlumatları 
fonunda obyektə sahiblikdən daha yüksək bir mahiyyət daşıyaraq perspektiv və cari faydaları 
dəqiqliklə müəyyənləşdirməyə,  onları müqayisə etməyə imkan verir İstənilən 
qiymətləndirmə obyektinin dəyərinin birbaşa kapitallaşdırma, yaxud  pul  axınlarının 
diskontlaşdırılması metodları ilə hesablanması təcrübəsi  təsdiqlənmişdir. Mövcud 
vəziyyətdən asılı olaraq, metodlardan birindən yaxud eyni vaxtda hər ikisindən istifadə 
etmək mümkündür.  

Gəlir yanaşması barədə qeyd edilənlərin daha əyani şəkildə mənimsənilməsinə kömək 
məqsədilə aşağıdakı sxemi nəzərdən keçirək. 
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                                                  Sxem 15.2 

Gəlir yanaşması əsasında obyektin bazar dəyərinin müəyyən edilməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Göründüyü kimi, obyektin yəni biznesin (müəssisənin) bazar dəyərinin müəyyən 
edilməsi üçün gəlir yanaşması daha önəmlidir. Ona görə ki, onun tətbiqi zamanı aparılan 
hesablamaların mürəkkəbliyinə, habelə çoxsaylı informasiyaların əldə edilməsi çətinliyinə 
baxmayaraq, əldə olunan nəticə daha real və inandırıcı olur.    
    

 

Xarici mühitin 

təhlili (bazarın 

öyrənilməsi) 

 

Obyektin qalan iqtisadi 

həyatının müəyyən 

edilməsi (yəni, obyektin 

daha sonra gəlir gətirmə 

müddətinin öyrənilməsi) 

 

Cari dövrdə 

qiymətləndirmə 

obyektinin gətirdiyi 

gəlirin və xərclərin 

təhlili 

     

Gələcək gəlirlərin və 

xərclərin 

proqnozlaşdırılması 

 

Faktiki risk dərəcəsi ilə 

alternativ layihəyə vəsait 

qoyuluşunun müqayisəsi. 

Diskontlaşdırma dərəcəsi və ya 

kapitallaşdırma əmsalının 

müəyyən edilməsi. 

    Gələcək pul axınının onların cari (indiki) 

dəyərinə çevrilməsi 

    Düzəlişlərin (təshihlərin) aparılması 

     

Obyektin bazar dəyərinin müəyyən edilməsi 
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      15.3. Gəlirlərin kapitallaşdırılması (birbaşa kapitallaşdırma) metodu. 

 

Məlum olduğu kimi, gəlir yanaşmasının iki aparıcı metodu mövcuddur. Bunlardan biri 
gəlirlərin kapitallaşdırılması, digəri isə pul axınlarının diskontlaşdırılmasıdır. Hər iki metod 
tətbiq olunma istiqamətlərinin müxtəlifliyi ilə səciyyələnir. Yəni, gəlir mövqeyindən 
yanaşmanın hər hansı metodunun seçilməsi gözlənilən proqnozların təxmini nəticələri barədə 
təsəvvürlərdən asılıdır.  

Gəlirin kapitallaşdırılması metodu ehtimal (gözləmə) prinsipinə əsaslanır və müəyyən 
əmsallar tətbiq edilməklə reallaşdırılır. Kapitallaşdırma əmsalı dedikdə, obyektin 
amortizasiya normasının əlavə edildiyi diskont dərəcəsi nəzərdə tutulur. Bütün hallarda 
xüsusilə də, gəlir yanaşmasında obyektin dəyəri onun yaxın gələcəkdə gətirə biləcəyi gəlirin 
səviyyəsi əsasında, yəni onun gəlirgətirmə ehtimalının əsaslandırılması istiqamətində 
müəyyən olunur.  

Əmlakın qiymətləndirilməsinə gəlir yanaşması ilə başlayan qiymətləndirici  əvvəlcə 
yanaşmanın hansı metodundan istifadə edilməsi barədə düşünür. Beləliklə, sifarişin 
mahiyyətindən və məqsədindən asılı olaraq qiymətləndirmədə hansı metodun tətbiqi 
məsələsi qətiləşdirilir. Qiymətləndirilən obyektin dəyərini onun potensial mənfəətliliyi 
baxımından müəyyənləşdirmək üçün önəmli olan metodlardan biri  pul axınının birbaşa 
kapitallaşdırılması metodudur. Həmin metoddan ayrı-ayrı yanaşmaların tərkibindəki 
metodların tətbiqi prosesində də istifadə edilir. Qeyd edilməlidir ki, pul axını dedikdə, 
müəyyən dövr ərzində gəlirlərin, amortizasiya ayırmaları və balansın başqa maddələri üzrə 
sərbəstləşən vəsaitlərin məcmusu nəzərdə tutulur. 

Bu metoda əsasən obyektin dəyəri qiymətləndirmədən sonrakı dövrdə gözlənilən nağd 
pul axınının (gəlirin) və dəyər arasındakı əlaqəni ifadə edən əmsala bölünməsi kimi 
hesablanır. Qiymətləndirmə təcrübəsində birbaşa kapitallaşdırılma metodu ilə obyektin 
dəyəri aşağıdakı düsturla müəyyən edilır: 

             
                                    D = G/K                                    
                                              
burada,   D- kapitallaşdırılma metodu ilə əmlakın dəyəri; 
               G – obyektin istifadəsindən maksimum mümkün olan gəlir; 
               K - kapitallaşdırılma dərəcəsidir. 
 
Qiymətləndirmənin ilkin mərhələlərindən etibarən əsas məqsəd kimi əmlakın icarəyə 

götürülməsi xassəsi qəbul olunur. Beləliklə, hesablamaların aparılması zamanı   
qiymətləndirilən obyektlə müqayisə oluna bilən obyektlər təyinatı üzrə icarəyə verilərkən, 
onlardan ən yaxşı və səmərəli istifadə edilməsi, habelə, texniki vəziyyətləri nəzərə alınmaqla 
əldə olunan bazar icarə haqlarının təhlili  əsas  kimi qəbul olunur. 
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15.4. Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu 

 

Pul axınlarının diskontlaşdırılması (PAD) metodu gəlirlərin birbaşa kapitallaşdırılması 
metodundan bir qədər mürəkkəb olmaqla, həm də, onun tətbiqi xassəsinə görə müəyyən 
xırdalıqlara malikdir. Bu onun qiymətləndirmə obyektindən əldə olunan gəlirin qeyri-
sabitliyi şəraitində, habelə bu gəlirlərin özlərinə məxsus olan bəzi cəhətləri modelləşdirərək 
müəyyən edilməsinə imkan verməsi xüsusiyyətləri ilə izah oluna bilər.  

Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodunun hansı halda, harada və necə tətbiq 
edilməsi məsələsi qiymətləndiricinin qarşısında duran ümdə vəzifələrdən biridir. Bu 
cəhətlərə gələcək pul axınlarının cari göstəricilərdən kəskin fərqlənməsini, qiymətləndirmə 
obyektindən gözlənilən gələcək gəlirlərin həcminin əsaslandırılması barədə informasiya 
təminatını, gözlənilən gəlir və xərclərin  qeyri-sabitliyi, qiymətləndirmə obyektinin fəaliyyət 
istiqamətinin genişliyi və xüsusilə kommersiya təyinatlı olması  aid edilə bilər. Qeyd 
olunanlar barədə təsəvvürün daha da əyaniləşdirilməsi üçün diskontlaşdırılmış pul axınları 
metodunun tətbiq edilməsinin məqsədəuyğunluğunu əyani əks etdirən sxemi nəzərdən 
keçirmək lazımdır.    
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Gələcək pul axınlarının cari göstəricilərdən əsaslı surətdə 

artıq olacağı barədə dəqiq informasiyaların mövcudluğu 

Qiymətləndirmə obyektindən gözlənilən pul axının 

həcminin əsaslandırılmasına imkan verən göstəricilərin 

olması 

Pul axını və xərclərin qeyri-sabitliyi     

Qiymətləndirmə obyektinin kommersiya təyinatlılığı, 

onun fəaliyyət istiqamətlərinin genişliyi 

Obyektin istifadəyə verilmə tarixi və onun yaşı  
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PAD metodu vasitəsilə hesablamaların aparılması üçün proqnoz dövrünün uzunluğu 
müddəti, reversiya (son satışın dəyəri) da daxil olmaqla, pul axınının proqnoz artımı və 
diskontlaşdırma dərəcəsi göstəricilərinin olması labüddür. Bu zaman əmlakın dəyəri  
mütəmadi pul gəlirləri axınları ilə, reversiyanin cari dəyərinin cəmindən ibarət olacaqdır. 
Reversiya dedikdə, investisiya dövrünün sonuna investisiyaların qaytarılması barədə səlist 
məlumat nəzərdə tutulur. 

Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodunun bir neçə hesablama alqoritmələri vardır. 
Bunlardan biri proqnoz dövrünün müəyyən edilməsi məqsədilə uzunmüddətli proqnozlar 
üçün kifayət edə bilən informasiyaların olmasıdır. Beynəlxalq təcrübədə proqnoz dövrünün 
orta kəmiyyəti 5-10 il nəzərdə tutulur.  

Qiymətləndiricinin başlıca məqsədi gəlir axınının qiymətləndirmə obyektindən ən 
yaxşı və ən səmərəli istifadə olunması əsasında müəyyənləşdirilməsidir Ona görə də, 
reversiyanı da daxil etməklə, pul axını kütləsinin proqnozlaşdırılması üçün bir sıra 
göstəricilərin olması və tədbirlərin görülməsi də vacibdir. Bunlardan birincisi sifarişçi 
tərəfindən ötən dövr ərzində obyektin gəlirləri və xərcləri barədə təqdim olunan məlumatlar 
əsasında təhlillərin aparılması; ikincisi, qiymətləndirmə obyektinin cari vəziyyətinin, onun 
dəyişməsi gerçəkliklərinin araşdırılması; nəhayət üçüncüsü isə gəlirlər barədə tərtib olunan 
təkmil hesabata istinad edərək gəlir və xərclərin proqnozlaşdırılmasıdır. 

Gəlirin qaytarılma norması üzrə kapitallaşdırılması metodu gələcəkdə əldə olunacaq 
faydaları hər bir gələcək faydanın müvafiq qaytarılma normasına əsasən diskontlaşdırılması 
yolu ilə  əmlakın cari dəyərinə çevirir. Bu metod gəlirin və əmlakın dəyərinin gözlənilən 
dəyişməsi barədə ehtimallara əsaslanır. Diskontlaşdırma proseduru  investorun  öz 
investisiyalarını geri qaytaracağını və investisiyalardan onu qane edən məbləğdə gəlir əldə 
edəcəyini nəzərdə tutur. Həmin prinsipə əsasən, qiymətləndirmə obyektinin bazar dəyəri 
obyekt üzərində sahiblikdən (yaxud başqa mülkiyyət hüquqlarından) əldə olunacaq gələcək 
faydaların (gələcək gəlir axınlarının) cari dəyəri kimi müəyyənləşdirilir.  

Beləliklə, daşınmaz əmlak obyektinin dəyəri investorun kapitalın qaytarılmasına və 
ondan fayda əldə olunmasına tələbləri, habelə, pul vəsaitlərinin analoji riski olan alternativ 
istiqamətlərə yönəldilməsi imkanları  nəzərə alınmaqla,  gələcək pul axınlarının cari dəyərə 
çevrilmiş məbləği kimi ifadə olunur. Bu zaman reversiya dövrünün də nəzərə alınması vacib 
sayılır. Reversiya sahiblik dövrü başa çatdıqdan sonra obyektin satışından, yaxud bu dövrdən 
sonra da istifadə olunacağının planlaşdırılmasından asılı olmayaraq nəzərə alınmalıdır. 

Proqnozlaşdırılan dövrün davamiyyətinin müəyyənləşdirilməsi mürəkkəb məsələdir. 
Bir tərəfdən, proqnozlaşdırılan dövr uzun olduqca,  daha çox müşahidələr aparmaq imkanı 
yaranır və qiymətləndirilən obyektin yekun cari dəyəri riyazi baxımdan daha güclü 
əsaslandırılmış təsir bağışlayır. Digər tərəfdən, proqnozlaşdırılan dövr artdıqca, pul 
mədaxillərinin, xərclərin, inflyasiyanın sürətinin, pul vəsaitləri axınlarının konkret 
həcmlərinin proqnozlaşdırılması çətinləşir. Bir qayda olaraq, proqnozlaşdırılan dövrün  
müddəti konkret şəraiti nəzərə almaqla mövcud təcrübə və qiymətləndirmənin məqsədləri 
əsasında müəyyənləşdirilir. 

Səmərəliliyin müəyyənləşdirilməsi zamanı gələcək xərclər və nəticələr  hesablama 
dövrü çərçivəsində qiymətləndirilir. Bu dövrün davamiyyəti (hesablama üfüqü) obyektin 
yaradılması, istismarı və zəruri hallarda ləğvi (satılması), nəzərdə tutulmuş mənfəət 
məbləğinə nail olunması üçün lazım olan vaxt çərçivəsində və investorun tələbləri əsasında 
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seçilir. Alınacaq dividendlərin səviyyəsinin qeyri-müəyyənliyini və çox zaman 
proqnozlaşdırılmasının çətinliyini nəzərə alaraq, hesablama üfüqünün bir qədər qısaldılması 
yəni 3-5 il arasında müəyyən edilməsi lazım gəlir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bazar iqtisadiyyatı təşəkkül tapmış ölkələrdə 
qiymətləndirmə üçün proqnoz dövrü məqsəddən və konkret vəziyyətdən asılı olaraq 5 ildən 
10 ilədək qəbul olunur. Bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü yaşayan olkələrdə mövcud olan 
qeyri-sabitliyi, adekvat uzunmüddətli proqnozların tərtib olunmasının çətinliyini nəzərə 
alaraq, proqnoz müddəti bir qədər qısaldılır. İqtisadçıların fikrincə, Azərbaycan 
iqtisadiyyatının müasir vəziyyəti sabitliyin başlanılması və dinamik inkişaf dövrüdür. Belə 
şəraitdə proqnoz dövrünü bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrdəki minimal müddətə (5 
il) bərabər qəbul etmək də mümkündür.  

Hesablama üfüqü hesablama addımlarının sayı ilə ölçülür. Hesablama addımı həyata 
keçirildiyi cari mərhələdə layihənin sabitliyinə, əməliyyat fəaliyyətinin inkişafına, gəlirlərin 
alınması və xərclərin yerinə yetirilməsi tezliyinə, hesablamaların rahatlığına əsasən seçilir. 
Adətən, addım bir ilə bərabər qəbul olunur. Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodunun 
tətbiqi ilk növbədə diskontlaşdırma dərəcəsinin müəyyən edilməsini tələb edir.  

Diskont dərəcəsinin hesablanması məqsədilə istifadə olunan metodları sxematik olaraq 
nəzərdən keçirək.                                                                                                                                  

                                                                                                       Sxem 15.3                             

 

Bu metodların hər birinin tətbiqinin özünəməxsus yeri və əhəmiyyəti vardır. 
 “Diskontlaşdirma dərəcəsi” anlayışı Standartda “gələcəkdə alınan yaxud ödənilən pul 

məbləğinin cari dəyərinin hesablanması üçün istifadə edilən əmsal” kimi müəyyənləşdirilir. 
Beləliklə, diskontlaşdırma dərəcəsi gələcəkdə daxil olması ehtimal olunan mədaxillərin 
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə tətbiq edilir. 
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Daşınmaz əmlak qiymətləndirilərkən, diskontlaşdırma dərəcəsi investorun riskləri 
nəzərə almaqla, gələcəkdə gəlir əldə etmək məqsədilə kapital qoyuluşlarının səmərəlik 
əmsalını ifadə edir. Bu baxımdan, gözlənilən gəlirləri əsasən iki hissəyə bölmək olar. 
Bunlardan biri riskli, ikincisi isə risksiz gəlirlərdir. 

Risk dedikdə, gələcək gəlirlərin əldə olunması ehtimalının əsaslılıq dərəcəsi başa 
düşülür. Pul vəsaitləri axınlarının proqnozlaşdırılması üçün risk proqnoz 
qiymətləndirmələrinin həyata keçməsi ehtimalı yaxud dərəcəsi, başqa sözlə, proqnozun 
reallaşdırılması istiqamətində sahibkarın daha inamlı, daha cəsarətli addımı kimi nəzərdən 
keçirilə bilər. Obyekt qiymətləndirilərkən diskontlaşdırma dərəcəsi kumulyativ düzülüş 
metodu ilə seçilə bilər. Bu metoda əsasən qəbul edilən risksiz  gəlir normasına bazarın 
nəzərdən keçirilən sektoruna investisiya qoyuluşu riskinə görə gəlir norması və qeyri-
likvidliyə görə düzəliş əlavə olunur. 

Daşınmaz əmlak obyektlərinə vəsait qoyuluşunun riskləri iki növə bölünür. Birinci 
növə mütəmadi və qeyri-mütəmadi risklər, ikinciyə isə statik və dinamik risklər aiddir. 
Həmin risklərin illiustirativ görünüşünü əks etdirən sxemdən bunu daha aydın görmək olar.  

Mütəmadi risklər (buna bəzən ümumi risklər də deyilir) bazarda üstünlük təşkil edir. 
Gəlir gətirən konkret mülkiyyətin dəyəri bazarda mövcud olan iqtisadi və institusional 
şəraitlə bağlı ola bilər. Bu riskə nümunə kimi bazarda çoxsaylı rəqabətli obyektlərin 
meydana çıxmasını, regionda əhalinin məşğulluğunu təmin edən sənaye müəssisəsinin 
bağlanmasını, ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar olaraq məhdudiyyətlərin qoyulmasını və 
icarə haqqının səviyyəsinin sabitləşməsini göstərmək olar. 

Qeyri-mütəmadi risk (bəzi ədəbiyyatlarda fərdi risk adlanır) – qiymətləndirmə obyekti 
ilə bağlı, müqayisəli obyektlərə aid olmayan riskdir. Qeyri-mütəmadi riskə misal olaraq, 
özüldə çatların əmələ gəlməsini, torpağın ictimai ehtiyaclar üçün alınmasını, icarə haqlarının 
ödənilməməsini, qurğunun yanğın nəticəsində dağılmasını, obyektin yaxınlığında onun 
fəaliyyəti ilə uyuşmayan istehsalat obyektinin olmasını və s. göstərmək olar. 

Statik risk – hesablanması və sığorta təşkilatlarının üzərinə keşirilməsi mümkün olan 
riskdir. Statik risk üzrə düzəlişlər daşınmaz əmlakın yüksək kateqoriyalı sığorta şirkətlərində 
tam sığorta olunmasına görə sığorta ödənişlərinin məbləği ilə sığorta məbləğlərinin 
ödənilməməsi, yaxud tam məbləğdə ödənilməməsi riskinə görə hesablanır. 

Dinamik risk “mənfəət yaxud sahibkarlıq şansının itirilməsi və iqtisadi rəqabət” kimi 
açıqlana bilər. Dinamik risk torpaqdan istifadə sistemində və obyektin xarici əlaqələrində 
dəyişikliklərlə bağlıdır. Rəqiblərin bazarda fəaliyyəti yaxud fəaliyyətsizliyi həm itkilərin, 
həm də əlavə mənfəətin yaranması ilə nəticələnə bilər. 

 

 

15.5. Mürəkkəb faizin standart funksiyaları 

 

Əmlakın qiymətləndirilməsi üşün aparılan hesablamalarda mürəkkəb faizlərdən geniş 
istifadə olunur və bu məqsədlə xüsusi hesablama cədvəlləri işlənib hazırlanmışdır. Bu 
cədvəllər 6 sütundan ibarətdir və onların hər birində pul vahidinin 6 funksiyası əsasında 
hesablanmış əmsallar göstərilir. 
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Bu cədvəllərdən  istifadə olunduqda, dəyərin yaxud ödənişlərin məlum olan kəmiyyəti 
pulun 6 funksiyası əsasında hesablanmış müvafiq əmsala hasil edilir. 

Qiymətləndirmə nəzəriyyəsində mürəkkəb faizin aşağıdakı 6 funksiyası fərqləndirilir: 
- pul vahidinin gələcək dəyəri (amount of 1 at compound interest)     (I  sütun); 
- dövr ərzində pul vahidinin toplanması  (accumulation of 1 per period)   (II sütun); 
- bərpa fondunun amili (sinking fund factor)  (III sütun); 
- pul vahidinin cari dəyəri (present value reversion of 1) (IV sütun); 
- annuitetin cari dəyəri (present value ordinary annuity 1 per period)   (V sütun); 
- pul vahidinin amortizasiyası üçün haqq (installment to amortize 1)  (VI sütun).  
1. Pul vahidinin gələcək dəyəri (S)n. 
İnvestisiyalar üzrə gəlirlik dərəcələri müəyyənləşdirilərkən  mürəkkəb faiz effektini, 

yəni əsas məbləğə daxil edilmiş faiz üzrə əlavə faizlərin hesablanması nəzərə alınmalıdır. 
Bunun üçün xüsusi cədvəlin 1-ci sütunundakı müvafiq əmsaldan istifadə olunur. Bu əmsal  
aşağıdakı düsturla hesablanır:                   

   n              n 
S =  ( 1 + i ) 

 Burada: 
 n 
S  - depozitə qoyulmuş 1 şərti vahidin n dövrdən sonrakı məbləği; 

           1 - şərti vahid; 
           i - faiz dərəcəsi; 
           n - dövrlərin sayıdır. 

Məsələn, ildə 9 % ödənilmək şərtilə 7 il müddətinə deponentə qoyulmuş 3200 şərti 
vahidin bu müddət başa çatdıqdan sonrakı dəyərini müəyyənləşdirmək üçün bu məbləğ 
həmin dövrdə 1 şərti vahidin dəyişməsini ifadə edən müvafiq əmsala - 1,828039 – hasil 
olunmalıdır. Nəticədə, 3200 şərti vahidin 7 ildən sonrakı dəyərinin 5849,7 (3200 kv.m x 
1,828039) şərti vahidə bərabər olacağını hesablaya bilərik.      
 2. Dövr ərzində pul vahidinin toplanması (Sn) (II sütun) deponentləşdirilmiş bərabər 
məbləğli ödənişlər (annuitet) seriyasının  başa çatmış dövrün sonundakı dəyərini 
müəyyənləşdirməyə imkan verir. Annuitetin gələcək dəyəri əmsalı (Sn) aşağıdakı düstur 
əsasında hesablanır:                                            
                                                                    n                            n 

S  –  1          (1 + i ) - 1 
Sn = ------------  =  ----------------- 

i                     i 
Burada: 
S n - depozitin məbləği; 

            n - dövrlərin sayı; 
            i - faiz dərəcəsidir. 

Məsələn, ildə 11% hesablanmaqla 8 il müddətində 510 şərti vahid  məbləğində bərabər 
ödənişlər şəklində daxil olan pul gəlirləri axınının bu dövrün sonundakı gələcək dəyərini 
hesablamaq üçün göstərilən məbləğ müvafiq əmsala hasil olunmalıdır. Yəni, 510 ş.v.  x  
11,859434  (11%, 8 il) = 6048,3 şərti vahid. 

3. Bərpa fondunun amili əmsalı (SFF) müəyyən müddətdən sonra proqnozlaşdırılan 
məbləğin toplanılması üçün hər dövrün sonunda deponentləşdirilməsi tələb olunan məbləği 
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ifadə edir. Bu əmsal dövr ərzində pul vahidinin toplanması əmsalının tərsidir və aşağıdakı 
düsturla hesablanir:                                                                                                               

  1               i                     i 
                       SFF = ------  =   ---------     =   --------------  
                                                    n                         n  
                                 S n             S   -  1          (1+i )  -  1 

Burada:  
Sn - depozitin məbləği; 

            n - dövrlərin sayı; 
            i - faiz dərəcəsidir 
 Məsələn, vəsaitlərini ildə 6% ödənilməsi şərtilə 9 il müddətinə depozitə qoyan investor 
dövr başa çatdıqdan sonra hesabında 12600 şərti vahidin toplanılmasını istəyirsə, onun 
hesaba bərabər pul köçürmələrinin məbləği nə qədər olmalıdır? Bunun üçün cədvəlin 3-cü  
sütunundakı müvafiq əmsal hesabda toplanılması tələb olunan məbləğə hasil olunmalıdır, 
yəni 12600 ş.v.  x 0,0870222 = 1096,5 sərti vahid.      
                                                                 n  

4.  Pul vahidinin cari dəyəri  (V ) gələcəkdə birdəfəyə daxil olması proqnozlaşdırılan 
ödənişin məbləği və diskont dərəcəsi məlum olduqda, həmin daxilolmanın cari dəyərini 
hesablamaq üçün istifadə olunan əmsaldır. 

Pul vahidinin cari dəyəri əmsalı pul vahidinin gələcək dəyəri əmsalının tərsidir, yəni: 
n        1         1 

V  =  ------  =  ------ 
         n          n 
(1+ i)          S 

 
Məsələn, investisiya qoyuluşundan ildə 10% gəlir əldə edib, daşınmaz əmlakı 2 ildən 

sonra 10000 şərti vahidə satmaq niyyətində olan investor hazırda bu əmlaka görə neçə şərti 
vahid ödəməlidir? Xüsusi cədvəldən görürük ki, bu məbləğ  8264,46 (2 il, 10%) şərti vahid 
(0,826446 x 0,10) olmalıdır. 

5. Annuitetin cari dəyəri ( an  ) daşınmaz əmlakın mülkiyyətçisi onu icarəyə verib, 
“n” dövr ərzində müəyyən məbləğdə icarə haqqı almaq niyyətində olduğu hallarda 
hesablanır. 

Gələcək pul gəlirləri axınının cari dəyərini ayrı-ayrı ödənişlərin cari dəyərinin cəmi 
kimi hesablamaq mümkün olsa da, bu işi an annuitet əmsalından (yaxud İnnvud əmsalından) 
istifadə etməklə asanlaşdırmaq mümkündür.  

Məsələn, 5 il ərzində, hər ilin sonunda annuitet şəklində daxil olan 750 şərti vahidin 
müddət başa çatdıqdan sonra toplanacaq məbləğini qiymətləndirmək lazımdır. Diskont 
dərəcəsi 10 faizdir.  Bunun üçün hər bir il üzrə bu məbləğin cari dəyərini hesablamaq və 
alınmış nəticələri toplamaq lazımdır. Hesablama aşağıdakı kimi aparılmalıdır:   

1-ci il -  681,8 ş.v. (750 ş.v. x 0,909091); 
2-ci il – 619,8 ş.v.  (750 ş.v.  x 0,826446);  
3-cü il – 563,5 ş.v. (750 ş.v. x 0,751315); 
4-cü il – 512,3 ş.v. (750 ş.v.  x 0,683013);   
5-ci il -  465,7 ş.v. (750 ş.v. x 0,620921) .  
Yekun - 2843,1 şərti vahid. 
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Annuitetin cari dəyəri əmsalından istifadə olunduqda isə, bu göstərici müvafiq 
cədvəlin 5-ci sütunundakı əmsalın annuitetin məbləğinə hasil olunması ilə asnlıqla hesablana 
bilər yəni,  750 ş.v.  x  3,79079 (10%, 5 il) = 2843,1 şərti vahid. Başqa sözlə, 5 il ərzində 
annuitet şəklində aılnaraq toplanılan 3750 şərti vahidə (750 ş.v.  x 5 il) görə cari vaxtda 
2843,1 şərti vahidin sərf olunması iqtisadi baxımdan düzgün addımdır.   

Göstərilən əmsal pul vahidinin n sayda dövrlər ərzindəki əmsallarının cəmi kimi, 
aşağıdakı düsturla hesablanır: 

                                                                       1 
                                                                  1 -  ------------- 

                                                  n 
                                   n         1                          ( 1 + i) 
                        a n  = ∑   -----------        =  ------------------- 
                                  t=1             t                            i 
                                         ( 1 + i )                                                                                                               
    

6. Pul vahidinin amortizasiyası üçün haqq  annuitetin cari dəyəri göstəricisinin 
tərsidir və kredit üzrə ödənilən faizi, habelə onun əsas məbləğinin qaytarılan hissəsini 
birləşdirən, vaxtaşırı yerinə yetirilən ödənişlərin məbləğini əks etdirir. Amortizasiya - 
müəyyən müddətdə kreditin geri qaytarılması (ləğvi) prosesidir. 

Bu əmsaldan kredit bərabər məbləğlərlə geri qaytarılarkən, hər bir ödənişin məbləğini 
hesablamaq üçün geniş istifadə olunur. Ödənişlərin məbləği kredit üzrə faizin dərəcəsindən 
və kreditləşdirmənin müddətindən asılıdır. Kredit üzrə faiz yüksək, kreditin müddəti qısa 
olduqca ödənişin məbləği artır, əks halda isə, azalır. Ödənişlərin ümumi məbləği kreditin 
müqavilədə razılaşdırılmış müddət ərzində qaytarılmasını təmin etməlidir. Bu kəmiyyətin 
hesablanması üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur: 
             1                i                                  i 
  --------- =   ---------      =        --------------------- 
               an                   n                            1 
                             1 - V                  1 –   ----------- 
                                                                         n 
                                                               ( 1 + i )  
 

 Misal. 12 il müddətinə, ildə 6% ödənilməklə kreditə götürülmüş 6800 şərti vahidin 
vaxtında, tam məbləğdə kreditora qaytarılması üçün il ərzində yerinə yetirilməli olan 
ödənişlərin məbləğini hesablamaq tələb olunur. Bunun üçün alınmış kreditin məbləği 
cədvəldən götürülən müvafiq əmsala (0,1192770) hasil olunur və nəticədə, borclunun hər il 
811,1 şərti vahid ödəməli olduğu müəyyənləşdirilir. Bu kəmiyyətə kreditlər üzrə hər ilin 
sonunda ödənilən faizlər və kreditin əsas məbləğinin bir hissəsi daxildir. Özü də, müddət 
keçdikcə, ödənilən faizlər və kreditin əsas məbləğinin geri qaytarılan hissəsi arasında nisbət 
dəyişir. Bunu aşağıdakı cədvəldən görmək olar.        

Illər Ödənılən məbləğ o cümlədən: İlin sonuna kreditin qalığı 

  Faizlər Əsas məbləğ  
1 811 408 403 6397 
2 811 384 427 5970 
3 811 358 453 5517 
4 811 331 480 5037 
5 811 302 509 4528 
6 811 272 539 3989 
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7 811 239 572 3417 
8 811 205 606 2811 
9 811 168 643 2168 
10 811 130 681 1487 
11 811 89 722 765 
12 811 46 765 0 

Yuxarıda göstərilən əmsallara əsaslanaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, mürəkkəb faiz 
funksiyalarından konkret məsələlərin həlli üçün istifadə olunması əslində pul axınlarının mə-
lum olan kəmiyyətlərinin müvafiq əmsala hasil edilməsi deməkdir. 
 


