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Mövzunun aktuallığı:  

Maliyyə resurslarının formalaşması və ondan səmərəli istifadə olunması hər bir 

müəssisənin inkişafının (likvidlik və dayanıqlıq göstəricilərinin yüksək olması) və 

müəssisənin böyük müəssisələr arasında səmərəli inteqrasiyasının təmin 

olunmasının, ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin vaxtında həllinin əsas amilidir. 

Bu baxımdan qeyd olunan problemin bütövlükdə, həm də onun ayrı-ayrı tərkib 

hissələri üzrə həlli məsələsi daim diqqət mərkəzində durur.Müəssisələrdə fəaliyyət 

göstərən iqtisadi cəhətdən dayanıqlı maliyyə potensialının formalaşması, 

müəssisənin öncül istiqamətləri üzrə onların səmərəli bölüşdürülməsi və istifadəsi 

ilə müəyyən olunur. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, maliyyə 

potensialının təşəkkülü məsələsi zəngin məzmuna malik olan mürəkkəb, sistemli 

bir problemdir. Bu problemin tərkib hissələri kimi hər şeydən əvvəl maliyyə 

resurslarının əmələgəlmə və reallaşma mexanizmlərinin aşkarlanması, maliyyə 

resurslarının strukturunun optimallaşdırılması vəzifələrinin müəyyən edilməsi və 

onların həlli istiqamətlərinin üzə çıxarılması çıxış edir. 

 Bununla yanaşı, xüsusilə keçid iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə resurslarının 

formalaşması, inkişafı və istifadəsi özündə müəssisənin iqtisadi mənafelərinin 

uzlaşdırılmasını əks etdirir. Belə bir qənaətə gələ bilərik ki, müasir şəraitdə 

müəssisələrin maliyyə potensialının formalaşması ilə bağlı problemlərin 

aşkarlanaraq həll olunması mühüm istiqamətlərdən biri olmalıdır. Həmin 

problemlə bağlı aparılan tədqiqat göstərir ki, bu sahədə xeyli həllini gözləyən 

məsələlər vardır, belə ki hazırda mövcud olan mexanizmlər heç də həmişə 

müəssisənin malik olduğu iqtisadi resursları tam şəkildə maliyyə potensialı 

səviyyəsinə çatdırmağa və ondan axıradək səmərəli istifadə etməyə imkan vermir, 

müəssisənin maliyyə potensialının formalaşması və inkişafı üzrə qanunvericilik 

bazasının tez-tez dəyişməsi bu sahədə qeyri-stabillik üçün əlverişli şərait yaradır. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın real iqtisadi durumunun təhlili 



 

 

sübut edir ki, ölkənin maliyyə resurslarının təşəkkülü prosesində region 

büdcələrinin gəlirlərinin əsasını təşkil edən vergi potensialının üzə çıxarılması da 

xeyli vacibdir. Belə ki, ölkənin iqtisadi regionlarında vergi resurslarının səfərbərlik 

miqyası və şərtləri, onların real büdcə tələbatlarına uyğunluğu pul və kredit 

emissiyasına, pul dövriyyəsinin həcminə və sürətinə ciddi təsir göstərir. 

 Etiraf etmək lazımdır ki, maliyyə resurslarının formalaşması sahəsində olan 

problemlərin böyük bir qismi obyektiv xarakter daşıyır və bu sahə üzrə elmi 

biliklərin azlığı, qabaqcıl dünya təcrübəsinin ölkəmizdə istifadəsi mexanizmlərinin 

axıradək  yaradılmaması, bazar münasibətləri şəraitində dövlətin fəaliyyət 

təcrübəsinin məhdudluğu və s. ilə izah olunur. Lakin öz növbəsində məsələnin bu 

cür qoyuluşu yeni iqtisadi sistemin inkişaf parametrlərinin müəyyən edilməsi 

çərçivəsində maliyyə potensialının formalaşması problemi üzrə nəzəri tədqiqatların 

daha da genişləndirilməsini, bu əsasda elmi cəhətdən əsaslandırılmış praktiki 

tövsiyyələrin irəli sürülməsini keçid dövrünün makroiqtisadi vəzifəsi kimi xeyli 

aktuallaşdırır. 

Mövzunun öyrənilmə səviyyəsi:  

 Müəssisələrin maliyyə resurslarınınformalaşması üsulları, maliyyə potensialı 

ilə borc probleminin qarşılıqlı əlaqələri iqtisad elmi tərəfindən bu və ya digər 

səviyyədə tədqiq olunmuşdur. Uzaq xarici ölkə alimlərindən R.Bahl, S.Wallace, 

H.Baekgaard, R. Bergmann Barbara, V. Kapur, A. Klevmarken, T.Mirer, G. 

Orkutt, E. Symons, P.Krugman, J. Eaton, J. Sach və s. əsərlərində bu məsələlərin 

həllinə müəyyən yer vermişlər. Maliyyə və vergi potensialının formalaşdırılması, 

qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması məsələləri isə ümumiyyətlə bu tədqiqat 

işlərində kompleks və qarşılıqlı asılılıq halında araşdırılmamışdır. Rusiya 

alimlərindən S.Sutirin, L. Dukaniç, T. Yutkina, D. Çernik, A.Paçinok, V.Morozov, 

A.Vavilov və başqalarının əsərlərinin təhlili göstərir ki, onların tədqiqatlarında da 

maliyyə potensialının formalaşması və qiymətləndirilməsi istiqamətlərində, xarici 

borc sahəsində bir qisim elmi araşdırmalar, aparılsa da, ancaq ümumi iqtisadi 

baxımdan maliyyə və vergi potensialının reallaşdırılması imkanları tədqiq 



 

 

edilməmişdir. Azərbaycan iqtisadçılarından A.Nadirov, Z.Səmədzadə, Ş.Muradov, 

A.Ələsgərov, Ə.Nuriyev, S.Səfərov, Ş.Səmədzadə, Q.İmanov, A.Musayev, 

V.Novruzov, M.Həsənli, Ə.Əlirzayev, D.Bağırov, A.Abbasov, S.Məmmədov, 

M.Sadıqov və başqa alimlərin maliyyə resurslarının tədqiqinə dair elmi-tədqiqat 

əsərləri mövcuddur. İqtisadçılarımızın qeyd edilmiş problemlə bağlı elmi 

araşdırmalarını yüksək qiymətləndirməklə bərabər göstərmək istərdim ki, onların 

işlərində maliyyə potensialının iqtisadi kateqoriya kimi tədqiqi, onun 

qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması üsulları kifayət qədər açıqlanmamışdır.     

Beləliklə, bu sahədə mövcud elmi-tədqiqat işlərinin təhlili göstərir ki, xarici 

ölkə və respublikamızın alimlərinin tədqiqatlarında maliyyə və vergi potensialı 

məsələlərinin ancaq bəzi nəzəri aspektlərinə baxılmış, bu amillərin 

qiymətləndirilməsi üçün sistemli üsul təklif edilməmişdir. Bütün bunlar qarşıya 

qoyulmuş problemin aktuallığına və elmi yeniliyinə dəlalət edir.          

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri: 

Tədqiqatın əsas məqsədi maliyyə resurslarının təşəkkülünün nəzəri-metodiki 

aspektlərinin və konseptual bazasının tədqiqi əsasında müəssisələrin maliyyə 

potensialının formalaşması prosesində onun aşkarlanması, istifadəsi və 

proqnozlaşdırılması üçün sistemli metodikanın işlənməsi, likvidliyin və maliyyə 

dayanıqlılığın təhlili, maliyyə nəticələrinin qiymətləndirilməsi, bütövlükdə 

müəssisənin maliyyə potensialının müəyyən olunması və qiymətləndirilməsi, 

maliyyə potensialının inkşafında mühüm rol oynayan borclanma prosesinin inkişaf 

istiqamətlərinin tədqiqi və böhran səviyyəsinin səciyyələndirilməsinin 

aparılmasıdır. 

 Dissertasiya işində qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı 

məsələlərin həlli məqsədəuyğun sayılmışdır: 

• Maliyyə resurslarının formalaşması və onun konseptual əsaslarının 

tədqiqi; 



 

 

• Müəssisələrin maliyyə  resurslarının metodoloji əsasları və onun idarə 

olunmasının strateji istiqamətləri; 

• Müəssisələrin maliyyə  resurslarının idarə  olunmasının metod və 

üsullarının təsnifatı; 

• Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin maliyyə nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi yolları; 

• Müəssisənin maliyyə  dayanıqlığının, likvidliyinin təhlili və 

səmərəliliyinin artırılması yolları 

• Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin maliyyə potensialı və 

qarşılıqlı borclar probleminin təhlili 

• Maliyyə potensialının formalaşması və dövlətin maliyyə siyasəti 

Tədqiqatın predmeti: 

Tədqiqatın predmetini müəssisələrin maliyyə resurslarının formalaşması və 

idarə olunmasının strateji istiqamətləri, maliyyə  resurslarının idarə  olunmasının 

metod və üsulları, maliyyə nəticələrinin qiymətləndirilməsi yolları, maliyyə 

dayanıqlığı və likvidliyinin təhlili, müəssisələrin maliyyə resurslarının probleminin 

təhlili təşkil edir. Tədqiqatın obyektini isə müəssisələrdə maliyyə resurslarının 

formalaşması problemləri təşkil edir. 

Tədqiqatın nəzəri-metodoloji əsasları: 

         Tədqiqatın nəzəri-metodoloji əsaslarını problemlə bağlı fərman və 

sərəncamlar, Azərbaycan qanunvericilik və icra orqanlarının qərarları və normativ 

sənədləri, Azərbaycanın yaxın və uzaq xarici ölkələrin iqtisadçı alimlərinin 

maliyyə resurslarının formalaşması problemlərinə həsr olunmuş əsərləri, dövrü 

mətbuatın materialları təşkil edir. 

 Tədqiqat işinin informasiya bazası: 

          Tədqiqatın informasiya bazasını Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 

komitəsinin illik hesabatları, İqtisadi İnkişaf, Maliyyə və Vergilər nazirliklərinin 



 

 

materialları, qanunvericilik materialları, yerli və xarici ədəbiyyatlar və internet 

şəbəkəsində mövzuya uyğun mövcud informasiyalar təşkil edir.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi:   

         Tədqiqatın elmi yeniliyi aşağıdakılardan ibarətdir. 

• Maliyyə resurslarının nəzəri – metodoloji əsasları, onun mahiyyəti və 

quruluşu araşdırılmış, bu vəsaitlərin idarə olunması və ondan səmərəli 

istifadə edilməsi məsələləri kompleks şəkildə tədqiq edilmişdir; 

• Müəssisələrin maliyyə  resurslarının metodoloji əsasları və onun idarə 

olunmasının strateji istiqamətləri tədqiq edilmişdir; 

• Müəssisələrin maliyyə  resurslarının idarə  olunmasının metod və üsulları 

təsnifləşdirilmişdir; 

• Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin maliyyə nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi yolları tədqiq edilmişdir; 

• Müəssisənin maliyyə  dayanıqlığının və  likvidliyinin təhlili və 

səmərəliliyinin artırılması yolları tədqiq edilmişdir; 

• Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin maliyyə resursları və 

qarşılıqlı borclar problemi təhlil edilmişdir; 

• Maliyyə resurslarının formalaşması və dövlətin maliyyə siyasəti tədqiq 

edilmişdir. 

Tədqiqat işinin nəzəri əhəmiyyəti: 

 Nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, araşdırmalar prosesində əldə edilmiş 

məntiqi ümumiləşdirmələr və nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış elmi nəticələr, 

müasir şəraitdə müəssisələrdə maliyyə resusrslarının təşəkkülü, səmərəli istifadə 

imkanlarının aşkarlanması və formalaşması bazası kimi çıxış edə bilər. 

 Eyni zamanda dissertasiyada irəli sürülmüş elmi fikir və nəticədən 

“Müəssisələrin maliyyəsi” fənninin tədrisində istifadə etmək olar. 

 



 

 

Tədqiqat işinin praktiki əhəmiyyəti: 

          Dissertasiya işində xülasə edilən nəzəri-metodik müddəalar və təcrübi 

tövsiyələr müəssisələrdə maliyyə resurslarının qiymətləndirməyə və proqnozunu 

həyata keçirməyə şərait yaradır.  

 Dissertasiya işinin quruluşu və həcmi: 

Dissertasiya giriş, 3 fəsil, nəticə və təkliflərdən, istifadə olunmuş 18 adda 

ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Tədqiqat işinin ümumi həcmi 98 səhifə olub,         

9 mətndaxili cədvəl və 9 sxemdən ibarətdir.  

Təsərrüfatçılığın müxtəlif mülkiyyət və təşkilati formasından asılı olmayaraq 

hər bir müəssisə sabit və normal fəaliyyət göstərmək üçün zəruri həcmdə maliyyə 

resurslarına malik olmalıdır. Maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmək, cari xərcləri və 

istehsalat məsrəflərini ödəmək məqsədilə təsərrüfat subyektinin sərəncamında 

cəmləşən daxili aktivlərin, pul gəlirlərinin və kənardan cəlb olunan vəsaitlərin 

məcmusu maliyyə resursları kimi xarakterizə olunur.Müəssisə özünə məxsus 

maliyyə resurslarından istifadədə tam sərbəstdir, lakin o həmin vəsaitlərdən 

qənaətlə və səmərəli istifadə etməlidir ki, yüksək iqtisadi nəticələrə nail olsun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FƏSİL 1. Müəssisənin maliyyə resurslarının nəzəri və metodoloji əsasları. 
1.1 Müəssisənin maliyyə resurslarının mahiyyəti və zəruriliyi. 

 

Müəssisələrin müxtəlif mülkiyyət və təşkilati formasından asılı olmayaraq 

hər bir müəssisə sabit və normal fəaliyyət göstərmək üçün zəruri həcmdə maliyyə 

resurslarına malik olmalıdır. Maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmək, cari xərcləri və 

istehsalat məsrəflərini ödəmək məqsədilə təsərrüfat subyektinin sərəncamında 

cəmləşən daxili aktivlərin, pul gəlirlərinin və kənardan cəlb olunan vəsaitlərin 

məcmusu maliyyə resursları kimi xarakterizə olunur.Müəssisə özünə məxsus 

maliyyə resurslarından istifadədə tam sərbəstdir, lakin o həmin vəsaitlərdən 

qənaətlə və səmərəli istifadə etməlidir ki, yüksək iqtisadi nəticələrə nail olsun. 

Xüsusi maliyyə resurslarının əsas hissəsini müəssisənin sərəncamında qalan 

və rəhbər idarəetmə orqanlarının qərarı ilə bölüşdürülən mənfəət təşkil edir. 

Müəssisənin maliyyə siyasətindən asılı olaraq onun sərəncamında qalan mənfəət 

aşağıdakı istiqamətlərə yönəldilə bilər: 

* tam həcmdə istehlaka; 

* təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı olmayan digər layihələrin 

investisiyalaşdırılmasına; 

* tam həcmdə müəssisənin inkişafının yenidən investisiyalaşdırılmasına; 

*istehsal zərurətindən asılı olaraq birinci üç istiqamətə bölüşdürülməsinə. 

Xüsusi maliyyə mənbələrinin formalaşmasında ikinci əhəmiyyətli yeri 

amortizasiya ayırmaları tutur. Bu ayrılmalar əsas istehsal fondlarının və qeyri-

material aktivlərin aşınmasının dəyərinin pul ifadəsidir. Onlar ikili xarakter daşıyır, 

çünki ilk növbədə məhsul istehsalı məsrəfləri tərkibinə daxil edilir və sonradan 

məhsul satışından əldə olunan gəlirin içərisində müəssisənin hesablaşma hesabında 

əksini tapır ki, bu da həm sadə, həm də geniş təkrar istehsalın daxili mənbəyi kimi 

qiymətləndirilməlidir. Toplanmış amortizasiya  ayrılmaları amortizasiya fondunu 

təşkil edir. Bu mənbə aşınmış əsas fondların təkrar istehsalına (bərpasına) xidmət 

edir. Mənfəətin hamısı müəssisənin sərəncamında qalmır. Onun bir qismi vergilər 

və digər icbari ödənişlər şəklində büdcə sisteminə köçürülür. 



 

 
 

Müəssisənin maliyyə resurslarının tərkibi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət idarəetmə orqanlarının qərarı ilə 

yığım, istehlak və ehtiyat fondları yaradılmasına yönəldilir. Yığım fonduna 

yönəldilən mənfəət istehsalın inkişafına sərf edilir və müəssisənin əmlakının 

artırılmasına şərait yaradır. İstehlak fondunda cəmləşən vəsait isə sosial 

məsələlərin həllində istifadə olunur. 

Maliyyə ehtiyatlarının formalaşmasının cəlb edilmiş və yaxud  kənar 

mənbələrini dörd əsas qrupa bölmək olar: xüsusi, borc alınmış, təkrar bölgü 

qaydasında daxilolmalar və büdcə təxsisatları. Bu bölgü kapital qoyuluşunun 

forması ilə şərtlənir. Kapital bazarında pul vəsaitlərinin cəlb edilməsinin iki 

variantı mövcuddur: payçı və borc verən qismində maliyyələşdirmə. Birinci halda 

müəssisə öz səhmlərinin fond bazarında emissiyasını və yerləşdirilməsini təşkil 
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edir. İkinci variant müddətli qiymətli kağızların buraxılışını və yerləşdirilməsini 

nəzərdə tutur. 

Sahibkarlıq kapitalı gəlir əldə etmək və yaxud təşkilatın idarə edilməsində 

iştirak etmək məqsədilə başqa müəssisənin nizamnamə kapitalına qoyulmuş 

vəsaitdir. 

Ssuda kapitalı bank kreditləri, digər təşkilatların vekselləri, istiqrazları 

şəklində müəssisənin müvəqqəti istifadəsinə verilir. Maliyyə bazarında səfərbər 

edilən vəsaitlərə öz səhmlərinin və istiqrazlarının, həmçinin digər növ qiymətli 

kağızların satışından əldə olunan məbləğlər aiddir. 

Büdcə təxsisatları həm əvəzsiz qaydada, həm də qaytarılmaq şərti ilə 

istifadə oluna bilər. Onlar adətən, dövlət sifarişlərinin, ayrı-ayrı investisiya 

layihələrinin maliyyələşdirilməsi və yaxud ümumdövlət əhəmiyyətli məhsul 

buraxan müəssisənin dövlət tərəfindən müvəqqəti dəstəklənməsi üçün ayrılır. 

Maliyyə resursları müəssisə tərəfindən istehsal və investisiya fəaliyyəti 

prosesində istifadə edilir. Onlar daimi hərəkətdədirlər və bu ehtiyatların yalnız bir 

hissəsi nağd pul şəklində müəssisənin bankdakı hesablaşma hesabında və yaxud 

müəssisənin xəzinəsində mövcud olur. 

Maliyyə dayanıqlığını qorumaq və bazar təsərrüfatı sistemində sabit yer 

tutmaq qayğısı ilə hər bir müəssisə öz maliyyə resurslarını fəaliyyət növləri üzrə və 

müəyyən zaman kəsiyində bölüşdürür. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu 

proseslərin dərinləşməsi maliyyə işinin mürəkkəbləşməsinə və təcrübədə yeri 

gəldikcə yeni xüsusi maliyyə alətlərinin istifadəsinə gətirib çıxarır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin mалиййя resursları və onların 

təşkili xüsusiyyətləri. 
 

 «Малиййя ресурслары» категорийасынын мащиййятиня бирмяналы вя 

ясасландырылмыш шярщ вермяк – ейни заманда онун дахили тяркибини, мцяссисянин 

дювриййясиндя онларын ролуну, малиййя мцнасибятляринин материал дашыйыcылары 

кими малиййя ресурсларына хас олан функсийалары мцяййянляшдирмякдир. 

«Малиййя ресурслары» вя «капитал» категорийалары хцсуси игтисади ядябиййатларда 

олдуьу кими сащибкарлыгла ялагядар мцхтялиф дярс вясаитляриндя дя олдугcа 

сярбяст долашыр. Категорйа тячщизатына малик олунмамасы тез-тез малиййя 

системи вя малиййя механизми анлайышларынын тящриф олунмасына эятириб чыхарыр.  

 Бунунла бирликдя игтисадчы-нязяриййячиляр бахылан категорийанын ващид шярщ 

олунмасына эяля билмямишляр. Биз малиййя ресурсларынын мцяййянляшдирилмясиня 

эятириб чыхаран мцхтялиф мювгеляри гиймятляндирмяйя cящд эюстяcяйик, еля 

методолоъи цстцнлцкляря(мязиййятляря) диггяти cямляшдирмяли ки, верилмиш 

проблемя мцхтялиф нюгтялярдян бахмаьа имкан верир, бахылан нязяри тяртибляри 

тяшкил едян цмуми тенденсийалары мцяййянляшдирир.  

 «Малиййя ресурслары» категорийасынын мащиййятиня бирмяналы вя 

ясасландырылмыш шярщ вермяк – ейни заманда онун дахили тяркибини, мцяссисянин 

дювриййясиндя онларын ролуну, малиййя мцнасибятляринин материал дашыйыcылары 

кими малиййя ресурсларына хас олан функсийалары мцяййянляшдирмякдир. 

 Малиййя ресурслары категорийасына бахаркян илкин методолоъи шярт кими 

щялли зярури олан мясяля, категорийаларын ясасландырылмасыдыр, щансы ки, онун 

ясасында онлара елми ясасландырылмыш шярщ вериля билсин. Елми ядябиййатларда 

бахылан проблемля ялагядар цч ясас методолоъи йанашмайа раст эялинир.  

 Бир сыра игтисадчылар малиййя ресурсларынын башланьыc моменти кими онларын 

дювриййясинин сярщядлярини, даща дягиги – обйект кими (цмуми дювлят малиййя 

ресурслары, мцяссися вя тяшкилатларын вя с. ресурслары) онларын идаря етмя 

сявиййясини гябул едирляр. 



 

 

 Лакин А.М.Бирман (23-20) вя Т.В.Гуйда (37-46) щесаб едирляр ки, «бу 

метод бир гайда олараг ардыcылсызлыьа, тякрар щесабламалара, малиййя ресурслары 

иля тясяррцфатчылыгда истифадя олунан бцтцн пул вясаитляринин мяcмусу иля 

ейниляшдирилмясиня эятириб чыхарыр». 

 Алимлярин башга бир групу малиййя ресурсларынын мцяййянляшдирилмясиндя 

категорийа кими онларын йарадылма мянбялярини – мяcму ичтимаи мящсулу 

сечирляр. Малиййя ресурсларынын щяcминин мцяййянляшдирилмяси цчцн онлар 

мяcму ичтимаи мящсулдан мцяййян хярcлярин, биринcи нювбядя садя тякрар 

истещсал иля ялагядар хярcлярин чызылмасы методунун истифадя едилмясини тяклиф 

едирляр. 

 Верилмиш йанашмайа даир бир сыра гейдляр етмяк лазымдыр. Биринcиси, мяcму 

ичтимаи истещсал малиййя ресурсларынын бирcяcик мянбяи дейилдир. Мялум олдуьу 

кими, юлкя игтисадиййатында малиййя ресурсларынын мянбяи кими милли сярвятин бир 

щиссяси дя чыхыш едир. Бундан башга, малиййя ресурслары йарадылмыш дяйярин пул 

формасынын мцряккяб бюлэцсц вя йенидян бюлэцсц просеси эялирлярин вя 

дахилолмаларын мцяййян формаларынын бу ясаса эюря айрылмасы нятиcясиндя 

йараныр. Буна эюря дя малиййя ресурсларынын мцяййянляшдирилмясиндя илкин 

категорийа кими мяcму мящсулун сечилмяси мцтляг онларын щяcминин 

азалмасына эятириб чыхарыр, бу анлайышын мцряккяб тяркибини ачмаьа имкан 

вермир.  

 Биз гейд етмяк истярдик ки, малиййя ресурсларынын хидмят сферасынын эениш 

тякрар истещсалла мящдудлашдырылмасы онларын мащиййятини ящямиййятли дяряcядя 

мязмунсузлашдырыр. Чох эцман ки, сющбят бцтювлцкдя тякрар истещсал 

просесиндян эетмялидир. Щярчянд она эюря дя щягигятдя малиййя ресурслары 

«садятякраристещсала» вя «эеништякраристещсала» бюлцня билмяз.  

 Цчцнcц груп игтисадчылар ачыг шякилдя малиййя ресурсларыны пул вясаитляри 

иля ялагяландирилляр. Хцсусийля проф.П.С.Никоски вя проф.М.К.Шерменев онлар 

арасындадыр. П.С.Николски малиййя ресурсларынын вя пул фондларынын идаря 

едилмяси просесинин бир сыра нязяри аспектлярини ишлямишдир, хцсусйля дя – онларын 



 

 

тянзимлянмяси вя онларла маневр едилмяси сащясиндя. Лакин малиййя 

ресурсларынын йалныз пул фондлары иля мящдудлашдырылмасы чятин ки 

ганунауйьундур. Проф.Д.С.Молйаковун(61-27) йаздыьы кими, «малиййя 

ресурсларына йарадылмасынын вя истифадясинин щям фонд шям дя гейри-фонд 

формасы хасдыр». 

Бизим фикримизcя, малиййя ресурсларынын мцяййянляшдирилмясинин даща чох 

гябул олуна биляъяк илкин принсипи онларын нювляриня, йяни, мяcму иcтимаи 

мящсулу  реаллашдыран, малиййя бюлэцсцндяр кечяряк: амортизасийа айырмалары, 

цмуми эялир (мянфяят), йаранмыш вясаитляри артыглыьынын, дайаныглы пассивляр вя с. 

онун гябул етдийи формалара эюря ялагяляндирилмясидир. Бундан башга, мцясси-

сянин вясаитляринин дювриййяси просесиндя онларын ролунун айдын ифадя олунмасы 

да зяруридир.  

Профессор В.М. Радионова мцяссисянин малиййя ресурсларына ашаьыдакы 

мцяййянляшдирилмяни верир (72-125): «Мцяссисянин малиййя ресурслары – тясяр-

рцфатcылыг субйектинин сярянъамында олан вя малиййя ющдяликляринин йериня 

йетирилмяси, эениш тякрар истещсал вя _______ игтисади стимуллашдырылмасы хярcля-

ринин щяйата кечирилмяси цчцн  нязярдя тутулан пул эялирляри вя дахилолмала-

рыдыр». Даща сонра мцяллиф малиййя ресурсларыны цч ясас група бюлцр: 

- хцсуси вя она cялб олунмуш вясаитляр щесабына йарадылан; 

- малиййя базарындан мобилизасийа олунан; 

- йенидянбюлэц йолуйла дахил олан. 

Биринcи груп ресурслара аиддир: 

- пул эялирляринин бир щиссяси (илк нювбядя – ясас фяалиййятдян мянфяят, 

щямчинин елми-тядгигат ишляриндян (ЕТИ) мянфяят, тикинти-гурашдырма иш-

ляриндян (ТГИ), йериня йетирилмиш (тамамланмыш) тясяррцфат йолу иля, 

малиййя ямялиййатларындан мянфяят); 

- пул дахилолмалары (амортизасийа айырмалары, ялдян чыхарылан ямлакын са-

тышындан эялир, дайаныглы пассивляр, вятяндашлардан мягсядли дахилолма-

лар, тикинтидя дахили ресурсларын мобилизасийасы, дахилолмаларын диэяр 

нювляри); 



 

 

Проф. Д.С. Молйаковун фикринъя (61-25) «цмуми мянфятин хцсуси 

мянбялярин тяркибиня дахил едилмяси бцдcяйя юдянишлярдян … вя бцдcядянкянар 

фондлара айырмалардан … ибарят олан малиййя ющдяликляринин йериня йетирилмяси 

цчцн нязярдя тутулан мцяссисянин малиййя ресурсларынын щяъмини ящямиййятли 

дяряъядя азалдыр. Онларын ящямиййятли щиссяси мящсулларын майа дяйяриня аид 

едилир (ялагяляндирилир). Ардыъыл олараг, мцяссисянин хцсуси малиййя ресурсларынын 

ясас мянбяйи  цмуми мянфяят дейил, цмуми  эялирдир. 

Икинcи груп ресурслар хцсуси сящмдар  истигразларын вя диэяр гиймятли каьыз 

нювляринин сатышы щесабына йараныр вя ейни заманда  кредит инвестисийаларыны да 

ящатя едир. 

Цчцнcц групун мянбяляри – бунлар йаранмыш рисэляря эюря сыьорта юдя-

нишляри, башга емитентлярин гиймятли каьызларындан дивидендляр вя фаизляр (ма-

лиййя ямялиййатларындан биринcи груп мянфяятин малиййя ресурсларына аид едил-

мясиндя илк  нюбядя гиймятли каьызларла спекулйатив ямялиййатлар нязярдя туту-

лурду), бцдcя субсидийалары вя диэяр  ресурс нювляридир. 

Цчцнcц груп ресурслардан данышаркян, гейд етмяк лазымдыр ки, тясяррцфат-

чылыьын базар шяраитиня кечяня гядяр мцяссисяляр малиййя ресурсларынын ящямий-

йятли щиссясини пул вясаитляринин сектор дахили йенидянбюлэц вя бцдcя малиййяляш-

мяси ясасында ялдя едирдиляр. 

Базар мцнасибятляринин формалашмасы просесиндя йенидянбюлэц гайдасын-

да йаранан малиййя ресурсларынын структурасында ян бюйцк ролу сыьорта 

фондларындан дахил олан сыьорта явязинин юдянишляри вя ян аз ролу – бцдъядян 

малиййя мянбяйи ойнайыр. 

Малиййя ресурсларынын бахылан мцяййянляшдирилмяси тясяррцфатчылыг субйект-

ляри сявиййясиндя верилмишдир. Малиййянин ишляйиши мяркязляшмиш сявиййядя вя 

мцяссися сявиййясиндя ейни олдуьу щалда, малиййя ресурслары халг тясяррцфаты 

комплексинин идаря едилмясинин мцхтялиф сявиййяляриндя йарадылы вя истифадя 

олунур. 

Халг тясяррцфаты комплекси сявиййясиндя малиййя ресурсларынын йарадылма-

сынын ясас мянбяйи милли эялирдир. Игтисади  бющран шяраитиндя малиййя ресурслары 

кими милли сярвятин бир щиссяси дя чыхыш едя биляр. 



 

 

Щазырки тядгигатын мягсядляри цчцн биз тясяррцфатчылыг субйектляри (вя йа 

даща ятрафлы – «сащибкарлыг субйекти», мцяссисялярин: малиййя вя тясяррцфатчылыг 

кими ики юлчцдя мювcуд олдуьуну нязярдя тутараг) сявиййясиндя малиййя 

ресурсларынын йарадылмасы вя истифадяси просесиня бахаcаьыг. 

Башга бир принсипиал момент цзяриндя дайанаг. А.М. Бирман (23-31) 

малиййя ресурсларыны «садя тякрар истещсал просеси иля ялагядар  бцтцн хярcляр 

юдянилдикдян сонра галан, мобил  материал гиймятляриндян тямин олунан пул 

вясаитляри» кими мцяййянляшдирир. 

Башга сюзля, малиййя ресурсларына ялавя олунан мящсулун  майа дяйяри,  

зярури мящсулун бязи щиссяси (ящалинин вя тясяррцфатчылыг субйектляринин мяъбури 

вя кюнцлли юдянишляри васитясийля топланан), кющнялмиш фондларын юярпасы цчцн 

тяляб олунан вахта гядяр эениш тякрар  истещсала йюнялдиля биляр, юлкянин амор-

тизасийа фондунун бир щиссяси вя щямчинин хариcдян cялб олуна билян ресурслар – 

эюмрцк эялирляринин бир щиссяси, верилмиш кредитлярин гайтарылмасы вя с. дахилдир. 

Верилмиш мцяййянляшдирилмядя йер тутан, бу эцнкц реаллыг бязи уйьунсуз-

луьа бахмайараг, нящайят чох мцщцм моменти гейд едяк: эениш тякрар истещ-

салын тялябатына истигамятлянмиш пул вясаитлярини малиййя ресурслары кими нязярдя 

тутарагвя амортизасийаларын йалныз гисмян вя мцяййян моментя гядяр эениш 

тякрар истещсалын мянбяйи  олдуьуну гейд едяряк – профессор, йяни йахын 

вахтларда кющнялмиш фондларын бярпасына хярcляняcяк щиссясини дахил едир. яэяр  

амортизасийа кими игтисади категорийанын мащиййятиня гайыдсаг, онда йухарыда 

верилмиш мцяййянляшдирмя иля разылашмаг лазым эяляcяк. 

Лакин беля бир йанашмада амортизасийа пул эялирляри вя дахилолмаларынын 

бцтцнлцкдя мяcму формасы дейилдир вя бу да онун малиййя ресурсларынын 

хцсусиляшмиш вя ващид йарадылма  мянбяи кими сечилмясиня имкан вермир. 

малиййя ресурсларынын мащиййяти щаггындакы нювбяти мцщакимя мювcуд 

гаршыдурманы арадан галдырмаьа имкан верир. 

Тядгигат яснасында малиййя ресурслары бу вя йа башга вахт моментиндя 

дювлятин вя мцяссисянин сярянcамында олан пул вясаитляри фондларынын мяcмусу 

кими баша дцшцлцр: «мцяссисяляр, бирликляр, тяшкилатлар вя дювлят тяряфиндян 

йарадылан вя истифадя олунан пул фонду». 



 

 

Гейд олундуьу кими, малиййя ресурслары фонд формада олдуьу кими гейри-

фонд формасында да йарадылыр вя истифадя олунур. Буна эюря дя, ещтимал ки, 

йухарыда верилмиш мцяййянляшдирмя команда – административ идаря етмя 

методу дювлятин дюврцня хас малиййяя-кредит менталитетиня аид изляри юзцндя 

дашыйыб, овахт ки тотал нязарятин тясири вя дювлят малиййя ресурсларынын фонд 

формасында йарадылмасы вя ____фадясиня малик иди. Сюзсцз ки, бу вя диэяр  

форманын юзцнцн цстцнлцкляри вя чатышмамазлыглары вардыр. Инди верилмиш 

проблемин мцзакирясиня ятрафлы шякилдя эирмядян, етираф едяк ки,  «малиййя 

ресурслары» категорийасынын мцяййянляшдирилмясиндя бахылан методолоъи 

йанашманын ящямиййятли дяряcядя бахыша ещтийаcы вар. 

Бахылан малиййя категорийасынын мцяййянляшдирилмясиня ващид (бирмяналы) 

йанашманы ишлямяйиб cящб етмяздян яввял, бир шейи дя гейд едякки, фикримизcя, 

онун мащиййятинин мцяййянляшдирилмяси цчцнзярури олан аспект, кредитдян 

фяргли олараг малиййя ресурсларынын cялб олунмасынын эери гайталырмасына 

ясасыдыр. 

«Малиййя ресурсларыны тясяррцфатын инкишафына вя халгын рифащынын йахшылаш-

дырылмасына бирдяфялик ясасларла йюнялдилян дювлятин, мцяссисялярин вя тяшкилат-

ларын мцлкиййятиндя олан пул вясаитляринин мяcмусу кими мцяййян етмяк 

оларн». [37-19] 

Бизя еля эялир ки, верилмиш мцяййянляшдирмя мащиййятcя сащибкарлыг суб-

йектинин  сярянcамында олан малиййя ресурсларынын щяcмини мящдудлашдырыр вя 

ейни заманда гачынылмаз шякилдя тякрар истещсал амилляринин субйектив мящ-

дудлашдырылмасына эятириб чыхарыр. 

Беляликля, малиййя ресурсларынын мащиййятинин мцяййянляшдирилмясиндя 

бахылан методолоъи йанашмалары нязяря алараг, онларын цстцнлцк вя чатышма-

мазлыгларыны, мцхтялиф малиййя ахынларынын (cяряйанларынын) (илк нювбядя тякрар 

истещсал вя бюлэц) консепсийасы мювгейиндян онларын тяшкили формаларынын 

айрылмасынын цмуми тенденсаийаларынын гиймятляндирмякля, щазырки диссерта-

сийанын тядгигат обйектини мцяййянляшдиряк:  

Малиййя ресурслары – мцяссисялярин, тяшкилатларын вя дювлятин сярянcамында 

олан, малиййя-кредит системи гаршысында  ющдяликлярин йериня йетирилмяси, ишчилярин 



 

 

мадди стимуллашдырылмасы, эениш тякрар истещсал хярcляринин щяйата кечирилмяси 

цчцн нязярдя тутулмуш пул эялирляри вя йыьымларыдыр. 

Верилмиш ишдя биз, онун тядгигат обйекти кими мцяссисянин бцтювлцкдя пул 

ресурсларынын дейил, малиййя ресурсларынын чыхыш етдийи  фикриня ясасланырыг. 

Малиййя ресурсларынын мащиййятинин мцяййянляшдирилмясиндя башга бир 

йанашма ися белядир: малиййя ресурсларынын мащиййятинин онун функсийалары 

васитясийля ифадя едилмяси цчцн «малиййя ресурслары» вя «малиййя» категорийалары 

арасында ___ ися бир гаршылыглы ялагя гурмаг  зяруридир вя сонра малиййянин  

щамыйа мялум олан бюлэц вя нязарят  функсийаларыны чыхыш нюгтяси кими истифадя 

едяряк малиййя ресурсларынын функсийаларыны мцяййянляшдирмяйя  cящд етмяк. 

Щяр бир малиййя мцнасибяти щямишя дяйярин мцяййян щиссясинин  пул  

формасында щярякяти ирля мцшайят олунур. Беляликля, истянилян малиййя мцнаси-

бятинин мадди тяcяссцмц  эялирляри, айырмалар вя дахилолмалар формасында мюв-

cуд олан пул вясаитляридир. Малиййя вя малиййя ресурсларынын гаршылыглы мцнаси-

бятляриндя ашаьыдакы гянаятя эялмяк олар. Малиййя, бюлэц функсийасына малик 

олмагла юз мадди тяcяссцмцнц малиййя ресурсларында тапыр. 

Беляликля, малиййя ресурслары, малиййя мцнасибятляринин материал дашыйы-

cылары олмагла, иcтимаи мящсулун дяйяр бюлэцсц (илкин бюлэц), бцдcя, бцдcядян 

кянар фонд, сыьорта фонду васитясиля йенидянбюлэцсцндя бу мцнасибятлярля ифадя 

олунмуш бюлэц просеси васитясийля ифадя олунур.  Малиййянин нязарят 

функсийасына эялинcя ися, о ясас етибарыйла малиййя ресурсларынын тяркибиня дахил 

олан малиййя фондлары васитясийля реаллашыр. Цмумиййятля, данышыглар, малиййя 

ресурсларынын функсийасына малиййянин функсийасындан айрылыгда бахылмасы 

ясассыздыр, чцнки  биринcиси  икинcисиндян доьур.  

Мцвафиг шякилдя, биз малиййя ресурсларынын малиййя кими ики функсийайа 

малик олмасы фикрини дястякляйирик: 

1) бюлэц; 

2) нязарят. 

Щямчинин беля бир дискуссийалы момент дя гысаcа  эюстярмяк лазымдыр. 

Кредит ресурсларына малиййя ресурсларынын тяркибиндя бахылмасы имканыны 

гябул етмяйян игтисадчыларын фикринcя (нюгтейинязяринcя) кредит даими малиййя 



 

 

ресурсларынын периодик явяз олунан мцвяггяти мювcуд олан  хцсуси вясаитлярин 

васитячи кими изащ олунур. Верилмиш консепсийанын тяряфдары кредит мцнаси-

бятлярини малиййя мцнасибятляриндян айырырлар, мащиййят етибарийля кредитин 

ресурс тябиятинин олмасыны рядд едирляр, она малиййя ресурсларынын тякрар 

истещсалында садя васитячилик ролу ойрылыр. 

В.К. Сенчагов йазыр х76 – сящ. 99-100]: Яэяр биз щяля дя щесаб едирикся 

ки, кредит бцдcя, хцсуси вясаитляр – бунлар ресурсларын аванс верилмя 

формаларыдыр, онда, бу консепсийайа уйьун олараг, кредит аванс вермянин 

цмуми вя ясас формасыдыр, бцдcя вя хцсуси вясаитляр щесабына малиййяляшдирмя 

ися – кредит мцнасибятляринин конкрет формасыдыр…  

Дайаныглы пул резервляри олан даими малиййя ресурслаы иля йанашы, cямий-

йятин суда фондуну да иcтимаи истещсалын инкишафынын ялавя мянбяи кими нязяря 

алмаг лазымдыр. 

Малиййя ресурсларынын функсийаларындан даышаркян, гейд етмяк олар ки, 

бцтювлцкдя малиййя нязяриййясинин вя хцсуси щалда малиййя функсийасынын 

дискуссийалы мясяляляри мвалиййя ресурсларына да бцтювлцкдя аид етмяк олар. 

Малиййя ресурсларынын функсийалары щаггында бизим нязяр  нюгтямиз йухарыда 

верилмишдир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Мцяссисянин малиййя ресурсларынын strukturunun тяшкилинин ясас принсипляри. 

 

Малиййя ресурсларынын тяшкили онларын сямярялилийинин тямин олунмасы 

проблемляринин цмуми комплексиндя мцщцм йер тутур. Мцяссисянин малиййя 

ресурсларынын тяшкили принсипи дедикдя щяр шейдян яввял онларын мювъудлуьуна 

хас олан спесифик формаларын баша дцшцлмяси лазымдыр.  

Малиййя ресурсларынын тяшкилинин ясас принсипляри белядир: 

1) Малиййя ресусларынын тяркиби вя структурасы; 

2) Малиййя ресурсларынын йарадылмасы мянбяляринин тяшкили; 

3) Мцяссисянин малиййя ресурсларына тялябатынын мцяййянляшдирилмяси; 

4) Малиййя ресурсларынын онларын тяйинатына уйьун олараг мягсядли 

истифадяси; 

5) Малиййя ресурсларынын горунмасы. 

Малиййя ресурсларынын тяркиби дедикдя онлары тяшкил едян елементлярин 

мяcмусу баша дцшцлцр. Малиййя ресурсларынын структурлары ону тяшкил едян айры-

айры елементлярин гаршылыглы мцнасибятини ифадя едир, йяни, мцяссисянин малиййя 

ресурсларынын цмуми бюйцклцйц ичиндя щяр бир елемиентин пайыны эюстярир. 

Малиййя ресурсларынын тяркиби вя структурасы игтисадиййатын айры-айры сектор 

вя алтсекторларында ейни дейилдир. Онлар истещсал, игтисади вя тяшкилати гурулушун 

чохсайлы амилляри иля мцяййян олунур. Металлурэийа вя машынгайырма кими 

фондтутумлу сянайе секторларында хцсуси малиййя ресурсларынын цстцнлцк тяшкил 

едян елементи аморнтизасийа айырмаларыдыр. Йцнэцл сянайе вя тиcарятдя ися 

цмуми эялир ящямиййятли пайа маликдир. 

Бундан башга ресурсларынын тяркибиня эюря айрылмасыны ашаьыдакы 

яламятляря эюря груплашдырмаг олар: мягсядли вя чохмягсядли тяйинатлы малиййя 

ресурслары. Цмумиййятля данышдыгда, малиййя ресурсларынын мягсядли истигамят-

лянмясиня пул вясаитляри фондларынын йарадылмасы вя истифадяси йолуйла наил 

олмаг олар. Даща яввялъя гейд олундуьу кими, малиййя ресурслары ики: фонд вя 



 

 

гейри-фонд формасында йарадыла вя истифадя олуна биляр. 

Биринcи форма малиййя ресурсларынын вахты-вайтында йарадылмасы, тамлыьы вя 

онларын мягсядли истифадясиня нязарят нюгтейи бахымындан цстцн тутулур. Икинъи 

ися малиййя ресурсларынын мобиллийи бахымындан cялбедиcидир. Лакин биринъи 

формада малиййя фондлары вясаитляринин мягсядсиз тяйинатла мцвяггяти истина-

сыны истисна етмир, бир шяртля ки мцтляг онун санракы тамлыьы тямин олунсун. 

Малиййя ресурсларынын групландырылмасынын мцщцм принсипляриндян бири – 

онларын илкин вя сонунcу малиййя ресурсларына айрылмасыдыр. 

Мяcму иcтимаи мящсул кими малиййя ресурслары мадди истещсал сферасында 

йарадылыр.  

Лакин бир сыра игтисадчылар бу вязиййятя бир аз  эениш бахырлар. Мяcму 

иcтимаи мящсул «мцяййян статистики период (ясасян бир ил) ярзиндя щям мадди 

щям дя гейри-мадди истещсалда сонунcу мал вя хидмят истещсалынын бцтцн 

щяcминин мяcму базар дяйяридир», «милли игтисадиййатын мцхтялиф секторларында 

мцяййян заман аралыьында (мясялян, бир ил ярзиндя) истещсал олунмуш бцтцн 

мящсул щяcминин бирляшмиш эюстяриcисидир». Иcтимаи мящсулун беля эениш мцяй-

йянляшдирилмяси илкин вя сонунcу малиййя ресурслары арасындакы сярщядди ящя-

миййятли дяряcядя арадан галдырыр. Лакин бурада йухарыдакы cцмлядян йаранан 

бир фикри верир ки, малиййя ресурслары мадди истещсал сферасында йарадылыр. 

Сатышдан эялирин бюлэцсц заманы мцяссисядя илкин малиййя ресурслары 

(амортизасийа, мянфяят вя с.) йараныр. Цмумдювлят тялябатынын юдянилмяси 

зяруряти иля ялагядар олараг илкин малиййя ресурслары йенидян бюлцнцр: онларын 

мцяййян щиссяси дювлят бцдcясиня вя бцдcядян кянар фондлара верилир. Цмум-

дювлят малиййя ресурслары юз нювбясиндя йенидян бюлцнцр, мцхтялиф игтисади вя 

сосиал тялябатын юдянилмясиня йюнялир, бу заман онларын бир щиссяси мадди истещ-

сал мцяссися вя тяшкилатларынын вя гейри-истещсал сферасынын гурум вя тяшки-

латларынын сярянcамына  дахил олур. Беляликля сонунcу малиййя ресурслары йараныр 

ки, бу да схем 1-дя якс олунмушдур.Илкин малиййя ресурслары мцряккяб бюлэц 

вя йенидяндбюлэц просесини кечир вя нятиcядя мяркязляшмиш вя мяркязляшмямиш 



 

 

малиййя ресурслары йараныр. Мяркязляшдирилмиш малиййя ресурслары юз нювбясиндя 

иcтимаи тялябата уйьун бюлцняряк вя юз нювбясиндя бцдcядян вя бцдcядян 

кянар фондларла малиййяляшян ишляри йериня йетирян тясяррцфатчылыг субйектляринин 

илкин малиййя ресурсларыны тяшкил едяряк сон малиййя ресурсларыны йарадыр. 

Эюрдцйцмцз кими, малиййя ресурслары бцтювлцкдя мцяййян дювриййяни щяйата 

кечирир. Щяр бир мцяййян заман моментиндя мяъму малиййя ресурсларынын бир 

щиссяси илкин малиййя ресурсларыны, диэяр щиссяси – потенсиал сон ресурсларыны ифадя 

едир. 

 
Схема 1. Мцяссисянин сящмдар cямиййятин сонунcу малиййя  

ресурсларынын формалашмасы 
 

Малиййя ресурсларынын илкин вя сонунcуйа бюлцнмясиня беля йанашма – 

малиййя етибарийля яввялляр малиййя елминдя гябул едилмиш малиййя ресурсларынын 

бюлэцсцнцн мадди истещсал вя гейри-мадди истещсал сферасына бюлэцсцня уйьун 

олараг щяйата кечирилмясиндян фярглянир. Малиййя ресурсларынын мцвяггяти 

МЯЩСУЛ САТЫШЫНДАН ЭЯЛИР 

Цмуми эялир Материал хярcляри 

Амортизасийа  Дювриййя 
вясаитляри  

Ямяк щаггы  Пул  йыьымлары 

Мянфяят   Верэи вя диэяр 
юдянишляр  

Мцяссисянин сон 
малиййя ресурслары   

Бцдcявябцдcядянкя
нарфондлар 

Тясяррцфатдахили 
дювриййя вясаитляри   

Дивидендляр    
Диэяр мцяссися вя 

тяшкилатлардан 
дахилолмалар   



 

 

мцяййянляшмясиня уйьун олараг онларын бир щиссяси мцяссисялярдя бцдcя вя 

бцдcядянкянар фондлара борc шяклиндя мювcуд олур. Мцяссисянин сон малиййя 

ресурсларынын щяcмини мцяййянляшдирмяк цчцн хцсусиля бу щиссясини «айырмаг» 

лазымдыр.  

Бебяликля, илкин вя сон малиййя ресурсларынын йаранмасы просесиня айры-айры 

мцяссисяляр сявиййясиндя бахмаг олар. 

Малиййя ресурсларынын йаранма мянбяляриня эюря борc вя хцсусийя 

айрылмасы мцщцм ящямиййят дашыйыр. Д.С. Молйаков «Мцяссися малиййясинин 

актуал проблемляри» мягалясиндя йазыр: «Малиййя ресурсларынын йарадылмасы 

мянбяляринин структурасы вя илк нювбядя хцсуси мянбялярин нисби аьырлыьы бюйцк 

ящямиййятя маликдир. Бу эцн щяр йердя истещсалчы юз малиййясинин тяшкили проб-

лемлярини хцсуси ресурсларын тапылмасы щесабына дейил, ясасян банк вя коммер-

сийа кредитляри щесабына щялл етмяйя чалышыр. Cялб олунмуш вясаитлярин нисби 

аьырлыьынын бюйцклцйц коммерсийа банкларынын кредитляри цчцн йцксяк фаиз 

юдямяляри, сящм вя истиграфлар цчцн дивидендляря ялавя мясряфлярля мцяссисянин 

малиййя фяалиййятини вя баланс ликвидлийини аьырлашдырыр. 

Беляликля, профессор Д.С. Молйаковун мювгейи нисбятян оптимал капитал 

структурасында cялболунмуш мянбялярин минимизасийасына эятириб чыхарыр. Ону 

сахламаг цчцн баланс ликвидлийиндян башга щямчинин хцсуси вясаитлярин 

рентабеллийини дя нязяря алмаг лазымдыр. Дилемма йараныр: ликвидлик йохса 

рентабеллик? Бундан башга, (хцсуси мянбялярин чатышмазлыьы заманы) чох вахт 

cялб олунмуш вясаитляр мцяссися цчцн тяк ялверишли мянбялир. 

Малиййя ресурсларынын горунмасынын тямин олунмасы мцяссися цчцн ваcиб 

проблемдир. Бунун цчцн юз нювбясиндя мцяссисянин малиййя ресурсларына 

тялябатынын мцяййян едилмяси олдугcа зяруридир. 

Бизя тягдим олундуьу кими бу аспектдя илк планда мцяссисянин малиййя 

ресурсларынын прогнозлашдырылмасы проблеми иряли сцрцлцр. 

Хцсуси щалда, мцяссисянин минимал зярури пул вясаити кими параметр 



 

 

малиййя прогнозлашдырылмасынын кейфиййятиндян асылыдыр. 

Пул вясаитляри щярякятинин прогнозунун кейфиййяти ня гядяр йцксяк оларса 

онунла баьлы вясаит бир о гядяр аз олар, щятта активлийи йцксяк амма ейни 

заманда эялирлилийи аз олан актив маддяляриндя. Мцяссисянин пул вясаитляринин 

щярякяти прогнозунун кейфиййятинин йцксялмяси – мцяссисянин малиййя ресурс-

ларынын идаря едилмясинин сямярялилийинин йцксялдилмясинин ваcиб резервляриндян 

биридир. Бу бахымдан пул ахынларынын прогнозлашдырылмасында мцхтялиф метод-

лар мараг доьурур. 

Азярбайъан игтисадиййатында базар мцнасибятляринин инкишафынын мцасир 

мярщялясиндя мцяссисялярин дювриййя вясаитляриня тялябатын дцзэцн (нормал-

лашдырылмасына) мцяййянляшдирилмясиня хцсуси зярурят йараныр ки, бирбаша олараг 

бундан да мцяссисянин малиййя ресурсларынын «сярбяст галыьы»нын бюйцклцйц 

асылыдыр. Щиперинфлйасийа вя «вящши базар» дюврцнд мцяссися амбарларынын спон-

тан вя контрол едилмяз шякилдя малла долдурулмасындаса, мцяссися малиййя 

ресурсларыны сямяряли идаря етмяк мягсядиля Гярбдя йахшы ишлянмиш ясас тяркиб 

щиссясини дашымаларын идаря едилмяси системинин тягкил етдийи ещтийатларын идаря 

едилмяси системини практикада добрултмаг мяcбуриййятиндядир. 

Беля идаряетмя системи истещсал-тиcарят просесинин кясилмязлийини тямин 

етмякля мцяссисянин малиййя ресурсларына гянаят едилмяси мягсядляриня олдуг-

cа там шякилдя cаваб верир. Яввялляр цмуми гяблул олунмуш дювриййя 

вясаитляринин нормаллашдырылмасы системиндян фяргли олараг, ещтийатларын идаря 

олунмасы системи малиййя ресурсларынын истифадясинин сямярялилийи бахымындан 

даща оптимал дашыма графики тяртиб етмяйя вя юз нювбясиндя мящшул (иш, 

хидмят) сатышы прогнозуна уйьун эялян истещсал планына уйьун дювриййя 

капиталынын щярякятини прогнозлашдырмаьа имкан верир. 

Йерли практикада сянайе мцяссисяляриндя дювриййя вясаитляринин нормал-

лашдырылмасына бу ясас вязиййятляр дахилдир.  

Хцсуси дювриййя вясаитляринин щяcми, истещсалат щяcминдян, тядарцк вя 

мяишят шяраитиндян, истещсал олунан мясщул нювляриндян, тятбиг олунан щесаб-



 

 

лашма нювцндян вя няглиййатын тяшкилиндян асылыдыр. 

Дювриййя вясаитляринин нормаллашдырылмасы пул ифадясиндя щяйата кечирилир. 

Онлара тялябатын мцяййянляшдирилмясинин ясасыны эяляъяк период цчцн мящсул 

(иш, хидмят) истещсал хярcляри сметасы тяшкил едир. 

Нормаллашдырма просесиндя гисмят вя cями нормативляр мцяййян олунур. 

Йерли практикада дювриййя вясаитляринин нормаллашдырылмасынын ашаьыдакы 

ясас методлары тятбиг олунур: аналитик, ямсал вя бирбаша щесаблама. 

Бирбаша щесаблама методу ондан ибарятдир ки, яввялcя дювриййя 

вясаитляриня аванс верилмиш щяр бир елементин щяъми мцяййянляшдирилир, сонра 

онларын cямлянмяси иля нормативин cями мябляьи мцяййян олунур. 

Аналитик метод о вахт тятбиг олунур ки, кечян дюврдя мцгайисядя 

мцяссисянин иш шяраитиндя планланан дювдя ящямиййятли дяйишикликляр олмайаcаьы 

яввялcядян прогнозлашдырылсын. Дювриййя вясаити нормативинин щесабланмасы 

кечмиш дюврдя истещсал щяcми иля нормаллашдырылан дювриййя вясаити щяcминин 

артма темпи арасында уйьунлуг нязяря  алынараг бирляшдирмя йолу иля щяйата 

кечирилир. 

Ямсал методунда йени норматитв истещсал, тяcщизат, мящсул (иш, хидмят) 

сатышы шяртляри нязяря алынараг кющня нормативдя  дяйишикликляр едиляряк онун 

базасында мцяййян олунур. 

Практикада бирбаша щесаблама методунун тятбиг олунмасы даща мягся-

дяуйьундур. Бу методун цстцнлцйц хцсуси вя мяcму нормативлярин даща 

дягиг щсабланмасына имкан верян етибарлылыьыдыр. 

Бирбаша щесаблама методу йалныз мцяссисянин ващид ещтийатлары идаряетмя 

сийаяти чярчивясиндя тятбиги заманы вя тякрар истещсал просесинин малиййяляш-

дирилмяси мянбяляринин мцяййянляшдирилмясиндя йаранан практиканын нязяря 

алынмасы иля даща сямяряли олур. 

Мцяссисянин малиййя ресурсларынын тяшкили принсипляринин юзц – мцяййясянин 



 

 

онлара тялябатынын мцяййянляшдирилмясидир – малиййя ресурсларынын сямяряли 

истифадяси зярурятиля малиййя прогнозлашдырылмасы просесиня баьлыдыр. 

Малиййя прогнозлашдырылмасы просесиндя гаршыдакы дюврин башланьыcына 

малиййя ресурсларынын мцмкцн артыглыьы вя йа чатышмамазлыьынын мювcудлу-

ьуну мцяййян етмяк лазымдыр. 

Яэяр планланмыш тялябат мцяссисянин малиййя ресурсларынын cямини ашарса 

малиййя ресурслары чатышмамазлыьы йараныр. Беля бир вязиййят бир нечя сябябдян 

баш веря биляр: 

- амортизасийа айырмалары мябляьини ашан, cари тясяррцфат фяалиййятиндян 

зяряр; 

- щесабат илиндя елан едилмиш эюзлянилмяйян зярярляр вя кечмиш иллярдян 

зярярляр;  

- ялверишсиз малиййя вязиййятиндя дивиденд юдянмяси; 

- ясас фондлара бюйцк инвестисийа гойулмасы; 

- яэяр мцяссися яввялcядян вясаит йыьмамышса истиграфларын юдянилмяси вя 

йа сящмлярин эери алынмасы; 

- материал гиймятляринин йцксялмяси. 

Малиййя ресурслары чатышмазлыьынын йаранмасыфна йол вермиш мцяссися, ону 

cялб олунмуш вясаитляр щесабына мцвяггяти вя йа даими тямамлайа биляр. 

Диэяр щалда малиййя ресурсларынын артыглыьынын йаранмасы ашаьыдакы сябяб-

лярдян ола биляр: 

- капитал гойулушлары щяcмини ашан сящм вя истиграз чыхарылмасы; 

- инвестисийа гойулушу олазкян мянфяятин мцяссисядя сахланмасы; 

- сырадан чыхмыш ямлакын сатышы; 

- амортизасийа обйектляринин нювбяти явяз олунмасыны мцшайят етмяйян 

амортизасийа. 

Дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян малиййя сийаксяти мцяссисянин нормал 

тясяррцфат-малиййя фяалиййятини вя ейни заманда малиййя ресурсларынын расйонал 



 

 

истифадясини чятинляшдиря вя йа стимуллашдыра биляр. Бурада дювлятин верэи сийасяти 

мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, бир сыра верэилярин мящсулун (иш, хидмят) майа 

дяйяриня дахил едилмяси, (ЯДВ) ялавя дяйяр верэиси цзря бцдcяйя юнялишлярин 

хцсусиййятляри, мянфяят верэиси цчцн аванс юдянишляри мцяссисянин малиййя 

ресурсларынын дювриййядян йайынмасына эятириб чыхарыр. Бу мцяссисялярин йцксяк 

фаизли борлара, планланмамыш вясаит мянбяи ахтарышына, малиййя диссиплининин 

позулмасына мяcбур едир. Мцяссисянин малиййя ресурсларынын гейри-истещсал 

мягсядлярийля йайынмасы онун фяалиййятинин сямярялилийини азалдыр вя малиййя 

вязиййятини писляшдирир. 

Мцяссисянин малиййя ресурсларынын тяшкили цчцн оператив вя мцщасибат 

щесабатлары, статистики мялуматлар ясасында арашдырмалар, тяфтишляр вяситясийля 

онларын позулмкасы вя сямяряли истифадяси цзяриндя мцтляг систематик нязарят 

лазымдыр. 

Тясяррцфатчылыьын базар методуна кечид шяраитиндя малиййя ресурсларынын 

мцщафизяси вя нязарят проблеми мцяссисянин фяалиййятинин ясас мягсяди иля 

баьлыдыр: мцлкиййятчилярин марагларынын тямин олунмасы вя бу нюгтйи нязярдян 

малиййя ресурсларынын тяшкилиндя бцтювлцкдя мцяссисядя менеcментин тяшкили вя 

онлара мцлкиййятчиляр (сящмдарлар) тяряфиндян нязарят проблеми вардыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЯСИЛ 2. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mалиййя resurslarının iдаряeдилмяси 
pроблемляриnin muasir vəziyyəti. 
2.1 Muasir şəraitdə mцяссисянин малиййя ресурсларынын идаря едилмясинин təhlili 

və гиймятляндирилмяси. 

 Бу параграфын мязмуну мцяссисянин ясас вя дювриййя вясаитляриня 

инвестисийалары цчцн истифадя олунан малиййя ресурсларынын идаря едилмясинин 

сямярялилийинин гиймятляндирилмясиня щяср едилмишдир. 

 Щяр ня гядяр мцяссисянин малиййя ресурслары: башга емитентлярин гиймятли 

каьызларынын ялдя едилмясиня, бцдcя вя бцдcядянкянар фондлара юдямяляря, 

кредит фаизляринин юдянилмясиня, чалышанларын игтисади стимуллашдырылмасына вя с. 

мягсядляр цчцн истифадя едился дя, бахылан проблемляр ясас вя дювриййя 

вясаитляриня инвестисийаларын сямярялилийинин гиймятляндирилмясиня эениш йер 

верилмишдир.  

 Бундан башга, малиййя ресурсларынын истифадя олунмасынын сямярялилийи 

анлайышы, илк нювбядя онларын мягсядли истифадясини юзцня дахил едир. 

 Индики шяраитдя актуал проблемлярдян бири, мясялян, цмуми эялирин 

щиссяляринин мягсядли истифадяси, щансы ки, ямяк щаггынын юдянилмясиня 

йюнялдилмялидир, амма вясаитляр башга мягсядляря йайындырылыр. 

 Лакин щазыркы иш чярчивясиндя биз малиййя ресурсларынын истифадясинин 

сямярялилийиня бахылмасы мясялясини мцяссисянин ясас вя дювриййя вясаитляриня 

сярф олунан инвестисийа гойулушу иля мящдудлашдырырыг. 

 Инвестисийа гярарлары мцяссисянин малиййя ресурсларынын идаря едилмяси 

просесинин олдугcа ящямиййятли вя ейни заманда ясас тяркиб щиссясини тяшкил 

едир, чцнкц онларын бюйцк щиссясинин узун дювр ярзиндя дювриййядян 

галдырылмасына эятириб чыхарыр. Мцяссисянин малиййя ресурсларынын идаря 

едилмясинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси ящямиййятли дяряcядя активляря 

гойулан инвестисийаларын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси иля ялагядардыр, 

чцнкц бу инвестисийалар хцсуси вя cялб олунмуш малиййя ресурслары иля тямин 

олунурлар. Вя яксиня, малиййя ресурсларынын мащиййятиндян иряли эялдийи кими, 



 

 

онларын ясасян-цмумиликдя истещсал тялябатыны, хцсуси щалда ися истещсалын 

эенишлямясинин малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя олунмасы нязярдя тутулур. 

Буна эюря дя мянтиги шякилдя беля йекунлашдырмаг олар ки, малиййя 

ресурсларынын истифадясинин сямярялилийи онларын инвестисийалашдырылмасынын 

сямярялилийи иля шяртляндирилмишдир. Башга сюзля, просес кими инвестисийалар 

истещсалын эенишляндирилмяси просесиндя малиййя мцнасибятляринин материал 

дашыйыcылары кими малиййя ресурсларынын мащиййятинин йансымасыдыр. Гейри-стабил 

малиййя базары, ящямиййятли малиййя рисгляри сябябийля базар игтисадиййаты 

инкишаф етмиш юлкялярдя цмуми гябул олунмуш инвестисийаларын сямярялилийинин 

гиймятляндирилмяси методлары малиййя эюстяриcиляринин – инфлйасийа, мювcуд фаиз 

дяряcяляринин дяйишмяси, макроигтисади дювриййянин айры-айры фазаларында 

мцяссисянин капитал структурасынын динамикасы вя диэяр амиллярин 

щесабламаларда (прогнозларда) нязяря алынмасы зяруряти иля ялагядар олараг 

Азярбайcанда бир сыра хцсусиййятляр газаныр. 

 Инвестисийаларын сямярялилийинин гиймятляндириолмяси методларынын тятбиги 

цчцн бахылан инвестисийа програмынын ашаьыда сыраланан типлярдян щансына аид 

олдуьунун мцяййянляшдирилмяси зяруридир.  

 Даща сонра биз цмумиликдя мцяссисянин малиййя ресурсларынын идаря 

едилмясинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн узун мцддятли 

инвестисийаларын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси методларыны 

цмумиляшдиряcяйик. 

 Инвестисийа програмларыны ашаьыдакы категорийалар цзря тяснифляндирмяк 

олар: 

1. Явязетмя: бизнесин дястяйлянмяси. Дяйишдирилмяси зярури олан кющнялмиш 

вяйа истифадяйя йарарсыз ясас фондлар цчцн хярcлярдир. Бу хярcлярин 

дяйишмяз галмасы зярури дейилдир, лакин онлар садя тякрар истещсал 

шяраитиндя истещсал просесини дяйишдирмялидир.  

2. Явязетмя: хярcлярин азалдылмасы. Истифадяйя йарарлы олан лакин мяняви 

cящятдян кющнялмиш аваданлыьын дяйишдирилмяси хярcляридир. Бу хярcлярин 



 

 

мягсяди – иш гцввяси, материал вя с. ресурслара чякилян хярcляри 

азалтмагдыр. 

3. Сатыш базарынын вяйа бурахылан мящсул щяcминин артырылмасы. Бу башлыьа 

артыг мянимсянилян мящсулун бурахылмасы щяcминин артырылмасы, сатыш 

базарынын эенишлямяси вяйа щал щазырда базарын хидмят эюстярилмяйян 

сащясиндя эенишлямя имканлары цчцн хярcляр аиддир.  

4. Йени мящсул бурахылышы вяйа йени сатыш базарынын мянимсянилмяси. Бурайа 

йени мящсул истещсалы вяйа щал щазырда зябт едилмямиш йени cоьрафи 

районлара мящсул сатышы цчцн зярури олан хярcляри дахил етмяк лазымдыр.  

5. Тящлцкясизлик вяйа еколоэийа. Бунлар мювcуд ганунверичилик 

нормаларынын, ямяк мцгавиляляринин вяйа мяcбури сосиал сыьорта 

шяртляринин йериня йетирилмяси цчцн харcлярдир. Бу хярcляри тез-тез мяcбури 

инвестисийалар вяйа зярури програмлар адландырылырлар.  

6. Диэярляри. Бунлар йашайыш биналары, офисляр, парк вя торпаг сащяляри вя с. 

цчцн хярcлярдир.  

Бир инвестисийанын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн нисбятян садя 

щесабламалар кифайятдир. Бу явязетмя гярарларына, хцсусийля мянфяятли 

мцяссисялярдя бизнесин дястяйлянмяси цчцн инвестисийалара аиддир. 

Диэярляриня- хярcлярин азалдылмасы, мювcуд истещсал эцcцнцн 

эенишляндирилмяси вя йени мящсул вяйа фяалиййят сферасына инвестисийалар 

кими  вариантлара бахаркян, сямярялилийин гиймятляндирилмяси цчцн даща 

ятрафлы анализ тяляб олунур.  

 Инвестисийаларын сямярялилийи анализи ашаьыдакы мярщялялярин йериня 

йетирилмясини тяляб едир: 

1. Активлярин сон тарихдяки дяйяри вя щямчинин наьд пул хярcляри истисна 

олмагла инвестисийалардан номинал пул дахилолмаларынын анализи. 

Хцсусийля гейд етмяк лазымдыр ки, инвесьор вясаити мцяссисяйя щяваля 

етмякля юз эялирини номинал ставка формасында шяртляндирир, амма бу 

ставкаларын юзляри онун инвестисийа эюзлямялярини дя якс етдирир вя она 



 

 

эюря дя онлар мянфяятлилийин реал дяряcясиня йахындыр, щансыки малиййя 

базары истигамятлянмишдир.  

 Ардыcыл олараг, инвестисийаларын мянфяятлилий1инин гиймятляндирилмясинин 

сабит алыcылыг габилиййятинин бярпа олунмасы цчцн гиймятляри базис гиймят 

индекси иля низамламадан онлары пул ахынларынын илкин гиймятляри ясасында даща 

мягсядяуйьундур. Бунда онун сябябиня зярурят йохдур ки, алыcылыг 

габилиййятинин юлчцлмяси нятиcясиндя пул вясаитляринин итирилмяси заманы инвестор 

тяряфиндян тяляб олунан мянфяятлилик сявиййяси артыг юзцня «сыьорталаманы» дахил 

едир.  

2. Пул вясаитляринин планланан щяcмдя ялдя олунмамасы рисгинин 

дяряcясинин гиймятляндирилмяси. Сон нятиcядя инвестисийа програмынын 

сямярялилийинин гиймятляндирилмяси лайищянин мянфяятлилик нормасынын 

(биз дахили мянфяятлилик нормасындан (ДМН) данышыcаьыг) инвесторун 

еквивалент рисгя малик олан гиймятли каьызлардан ялдя едяcяйи мянфяят 

сявиййяси иля мцгайися олунмасы иля апарылыр. Беляликля анализин бу 

мярщяляси гиймятли каьызлар щаггында биликляря вя статистик анализ 

алятляриня йийялянмяйя истигамятлянмиш бир сыра мярщяляляря дя айрылыр. 

Хцсусийля гейд етмяк лазымдыр ки, йерли малиййячиляр тяряфиндян тяклиф 

олунан моделлярин чохунда мясялянин гойулушунун 

садяляшдирилмясиня имкан верян, ейни заманда рисг параметринин 

гиймятляндирилмясинин мащиййятинин тящриф олунмасына вя сон нятиcядя 

инвестисийаларын сямярялилийинин дцзэцн гиймятляндирилмямясиня сябяб 

олан фярзиййяляр иряли сцрцлцр. Инвестисийа фяалиййятляринин практикасы чох 

вахт мцряккяб рийази алятлярдян истифадя олунараг даща ясаслы 

йанашма тяляб едир.  

 Мясялян, даща яввял эюстярилдийи кими, мцяссисянин оптимал капитал 

структурасынын щесабланмасында тяряфимиздян истифадя олунан бязи 

кямиййятляря(цмуми эялир вя мянфяят) гауссевски кими бахыла билмяз вя 

щяр щансы бир доминион амилдян асылы олмасы нятиcясиндя бюлэцнцн нормал 



 

 

гануну иля тясвир олунур. Бир сыра игтисадчыларын онлара гауссевски кими 

бахмаьа дахил етмяси cящди шцбщяли нятиcялярин алынмасына эятириб чыхарыр. 

3. Инвестисийа лайищясинин дахили мянфяятлилик нормасы (ДМН), пул 

дахилолмаларынын халис дяйяри (РДХД), Инвестисийанын эери юдямя 

периоду, инвестисийанын орта мянфяят нормасы мцяййян олунур. 

 Инвестисийалара йюнялмиш малиййя ресурсларынын идаря едилмясинин 

сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя истифадя олунан ясас эюстяриcилярин 

цстцнлцк вяйа чатышмамазлыьыны мцзакиря едяк.  

 Щяр шейдян яввял инвестисийаларын игтисади сямярялилийинин 

гиймятляндирилмяси методларына: Инвестисийанын орта мянфяят нормасына вя 

инвестисийа програмынын эери юдямя периодуна йанашмайа бахаг. 

 Инвестисийанын орта мянфяят нормасынын мцяййянляшдирилмяси орта иллик 

халис мянфяятин вя инвестисийанын орта бюйцклцйцнцн щесабланмасы ясас 

эютцрцлцр.  

 Алынан эюстяриcи инвесторун истяйиня cаваб верян минимум мянфяят 

нормасы иля мцгайися олунур. Бу методун ясас цстцнлцйц садялийи вя 

информасийанын ялдя олуна билмясидир. Методун чатышмамазлыьы, биринcиси, опул 

ахынларынын анализини дейил, мцщасибат мянфяятини ясас эютцрмяси; вя икинcиси, 

наьд пул эириш вя чыхышларынын заманыны нязяря алмыр, йяни, инвестисийа 

лайищясинин сонунcу илиндяки мянфяяти онун щяйата кечирилдийи биринcи илдяки 

мянфяятля ейни юлчц иля гиймятляндирир.  

 Йанашмадакы анализ чярчивясиндя даща чох мараглы метод кими 

инвестисийанын эери юдянилмясиндя учот ямсалынын щесабланмасыдыр ки, орта 

щесабла иллик мянфяятин мцяййянляшдирилмясиня дейил, анализ мягсядляри цчцн 

истифадя олунан халис пул эиришляриня ясасланыр.  

 Практика эюстярди ки, чох вахт мцяссися, ящямиййятли мянффяятя малик 

олмагла, ейни заманда щямишя бир сыра амиллярин – ейни заманда кредитор вя 

дебитор борcларынын идаря олунмасы сийасяти, онун ещтийатларынын вязиййяти, учот 



 

 

сийасяти, истещсалат дюврцнцн хцсусиййятляри, истещсалын секторал вя мювсцми 

хцсусиййятляри иля шяртлянян ликвид вясаитлярин чатышмамазлыьыны щисс едир.  

 Пул ахынларынын бюлэцсцнц щесабламаг цчцн вахташыры учот ямсалынын 

мцяййян олунмасы методуну модификасийа етмяк, йяни, бцтцн наьд пул 

ахынларыны илкин заман моментиня эятирмяк мягсядяуйьун олаcагдыр. Лакин 

щятта беля бир йанашмада учот ямсалы методу инвестисийа програмынын 

сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн йалныз биринcи йахынлашманы веря биляр.  

 Мцасир шярщдя эери юдямя мцддяти ресурсларын хярcлянмясиндян 

башлайараг зярури илкин пул хярcляринин юдянилмясиня имкан верян бу хярcляр 

щяcминдя наьд пул эиришляринин дахил олмасы цчцн зярури олан мцддяти эюстярир. 

 Эери юдямя мцддятинин щесабланмасы методунун мащиййят етибарийля ики 

чатышмамазлыьы вар. Биринcиси, лайищянин эери юдямя мцддятиндян сонра ялдя 

едилян наьд пул ахынларыны нязяря алмыр; икинcиси, эери юдямя мцддятиня гядярки 

пул эиришляринин дахил олма вахтлары арасында фярги нязяря алмыр.  

 Икинcи чатышмамазлыьы модификасийа йолу иля инвестсийанын эери юдямя 

учот ямсалынын щесабланмасы методунун анолоъи модификасийасы иля арадан 

галдырырыг. 

 Даща сонра инвестисийанын пул эиришляринин халис буэцнкц дяйяри вя дахили 

мянфяятлилик нормасы методларына бахаг.  

 Бу методларын щяр икиси пул эиришляринин вя хярcляринин илкин вахт 

моментиня эятирилмясиня ясасланыр. Бу о демякдир ки, бахылан йанашмалар цчцн 

чыхыш нюгтяси заман амилидир. Мяшщур аксиомда дейилир ки, бу эцн ялдя олунан 

пул, мцcярряд ифадя иля эяляcякдя ялдя олунаcаг щямин пулдан дяйярлидир. Бизим 

вязифямиз ондан ибарятдир ки, бу методлары мцгайися етмяк вя онларын бириня вя 

диэяриня приоритет веря биляcяк вязиййяти мейдана чыхараг.  

 Халис буэцнкц дяйяр (ХБД) пул дахилолмаларынын дисконт нисбяти иля 

инвестисийанын щяйата кечирилмясинин башланьыc моментиня эятирилмиш дяйяри иля 

пул хярcляринин дисконт едилмиш дяйяри арасындакы фяргдир. 



 

 

 Инвестисийанын дахили мянфяятлилик нормасы (ДМН), халис буэцнкц дяйярин 

сыфыр олдуьу дисконт нисбятидир.  

 Инвестисийа лайищяляри цзяриндя ишин практикасы, лайищялярин дахили 

мянфяятлилик нормасынын (ДМН) гиймятляндирилмяси методунун халис буэцнкц 

дяйяр (ХБД) методунун гиймятляндирилмяси иля мцгайисядя бир сыра 

чатышмамазлыгларынын олдуьуну мейдана чыхарды.  

 Биринcиси, бу ики метод арасындакы «гаршыдурма» инвестисийанын щяйата 

кечирилмясиндян ялдя олунан эялирлярин вясаитляря йенидян инвестисийалашдырылмасы 

дяряcясинин бюйцклцйц щаггында мцхтялиф фикирляр сябябийля йараныр. Дахили 

мянфяятлилик нормасы меодуна эюря вясаитляр инвестисийа лайищясинин щяйата 

кечирилмясинин бцтцн дюврц бойунcа дахили мянфяятлилик нормасына бярабяр 

дяряcя иля йенидян инвестисийалашдырылырлар. Халис бцэцнкц дяйяр методуна 

уйьун олараг йенидян инвестисийалашдырма дисконт етмя ямсаля кими истифадя 

олунан зярури минимум мянфяят нормасына бярабяр дяряcя иля щяйата кечирилир. 

Бунунла ялагядар олараг, бизим фикримизcя, халис буэцнкц дяйяр даща 

ясасландырылмышдыр.  

 ДМН методунун ХБД методу иля мцгайисядя башга бир 

чатышмамазлыьы ондан ибарятдир ки, ДМН методу инвестисийалашдырма масштабы 

кими фактору нязяря алмыр. Бу амил нязяря алынмадан 100 мил. Манат 

инвестисийадан 100%-ли мянфяят ялдя олунмасы щямишя 500 мил. М. 50% 

мянфяятли инвестисийадан цстцн тутулаcаг. Беля олан щалда йалныз ХБД методу 

цстцнлцк вермядя дцзэцн мцнасибят йарадыр. Вя нящайят, ДМН методунун 

эениш тятбиг олунмасына мане олан бир башга проблем – ДМН-нын 

мцяййянляшдирилмяси цчцн чыхыш нюгтяси кими хидмят едян чох сайыда 

бярабярляшдирмя гярарларынын мювcудлуьу иля ялагядардыр. Беля бир вязиййят 

лайищядя олан инвестисийа гойулушунун бирдяфялик характер дашымамасы, 

хцсусийля инфлйасийа шяраитиндя инвестисийалара характерик олан мцяййян 

заманлара бюлцшдцрцлмяси вя пул дахилолмалары иля нювбяляшмяси заманы юзцня 

йер тапа биляр. Беля олан щалда ДМН методунда модификасийа етмяк кифайят 



 

 

гядяр чятин мясялядир. Бунунла бирэя, ДМН методунун интерпретасийасы 

хцсусийля инвестисийанын малиййяляшдирилмясиндя пай ясасына эюря иштирак едян 

инвесторлар цчцн зярури олан инвестисийалашдырылан капиталын истифадя олунмасынын 

сямярялилийи анализи мювгейиндян кифайят гядяр асандыр.  

 Биз тяклиф едирик ки, практикада мцяссисянин узун мцддятли 

инвестисийасынын сямярялилийи анализиндя бу вяйа диэяр инвестисийа анализи 

методунун тятбигинин ящямиййятини артыран бу вяйа диэяр ситуасийалы 

моментлярин мювcудлуьунун нязяря алан ашаьыдакы формада чохфакторлу 

cядвял тяртиб олунсун: 

Инвестисийа анализи методларынын «ящямиййят дяряcясини» мцяййянляшдирмяк 

цчцн cядвял.  

Инвестисийа 

амилляри 

_______ 

Инвестисийа 

 анализи 

методу 

Лайищянин 

ликвидлик 

вя 

рисглилийи 

Мцяссисянин 

кредит 

имканлары 

Хярcлярин 

шяртилийи 

Хярcлярин 

гейри-

шяртилийи 

Инвестисийа 

гойулушунун 

масштабы 

…. 

Эери юдямя 

мцддяти 

++ +     

Инвестисийанын 

эери юдямя 

учоту ямсалы 

++ ++  +   

ХБД    ++ ++  

ДМН +  + -   

Инвестисийанын 

мянфяят 

+  +    



 

 

нормасы 

….       

 

 Щяр бир ханада мцяййян амиллярин цстцнлцйц иля истифадя олунан методун 

ясасландырылма дяряcясини якс етдирян баллар йазылыр. Сятрляря эюря балларын 

топланмасы вя цмуми мябляья бюлцнмяси иля щяр бир методун «ящямиййят 

дяряcяси» мцяййянляшдирилир.  

 Беля бир йанашма олдугcа садядир, лакин алынан нятиcя кифайят гядяр 

субйективдир. 

 Биз «ящямиййят дяряcясинин» даща обйектив гиймятляндирилмяси цчцн бир 

сыра експертляр тяряфиндян тяртиб олунмуш йухарыда верилмиш cядвял ясасында 

тяртиб едилмиш тест матриси анализиня ясасланан тестляр ситуасийасы методуну(83-

28,-41) истифадя етмяйи тяклиф едирик. Бу чох зящмят тяляб едян ишдир, лакин нятиcя 

бюйцк дяряcядя яминлик йарадыр.  

 Йалныз йухарыда бахылан инвестисийа програмынын сямярялилийинин 

гиймятляндирилмяси методларынын комплекс истифадяси иля узунмцддятли 

инвестисийаларын малийяляшдирилмясиня йюнялдилмиш малиййя ресурсларынын 

истифадясинин сямярялилийинин кямиййят олараг доьру гиймятляндирилмясиня 

имкан веря биляр.  

 Тяряфимиздян бахылан инвестисийаларын сямярялилийинин 

гиймятляндирилмясинин кямиййят методлары инвестисийалар цзря гярар гябул 

едилмяси просесиндя инвестисийа лайищяляринин сечилмясиндя тамамиля истифадя 

олунур. Биз артыг чякилмиш хярcлярин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя 

онларын ясасында гойулмуш щиссясиня мянтиг эятирдик. 

 Практикада хцсусийля инвестисийа лайищяляри иля ялагядар гярар гябул 

олунмасы просесиндя мцзакиря олунан методларын тятбигиня хас олан бир сыра 

аспектляр мейдана чыхыр.  



 

 

 Бизим гянаятимизя эюря бу аспектляр Е.С.Стойанов (79-100) тяряфиндян 

тяртиб олунмуш cядвялдя кифайят гядяр ятрафлы анализ едилмиш вя тягдим 

олунмушдур (Ялавя 6).  

 Тяряфимиздян тягдим олунан, малиййя ресурсларынын истифадя олунмасынын 

сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя инвестисийа анализи методларынын тятбигини 

тяшкил едян йанашма яэяр малиййя ресурсларынын мащиййятини инвестисийа 

лайищяляшдирилмясинин вязифяляри вя анализи иля гаршылашдырыларса бизим фикримизcя 

гянаятбяхшдир.  

 Инвестисийаларын малиййяляшдирилмясиня йюнялдилмиш малиййя ресурсларынын 

истифадя олунмасынын сямярялилийи йалныз кямиййятcя дейил, ейни заманда бир сыра 

кейфиййят параметрляри иля дя мцяййян олунур, щансы ки чоху игтисадиййатын 

команда-административ идаряетмя методлары шяраитиндя банк тяшкилатлары 

тяряфиндян нязарят олунмушдур.  

 Буэцн бу параметрляр бир проблемин щяяллиндя – малиййя ресурсларынын 

ясасландырылмыш иммобилизасийасынын ещтийатлара вя инвестисийалара чеврилмясиндя 

истифадя олунур. Мцасир шяраитдя мцяссисянин малиййя ресурсларынын маневр 

олунмасы сямярялилийиня наил олунмасына онларын мягсядли истифдясиндян даща 

бюйцк ящямийят верилмясини нязяря алараг гейд етмяк лазымдыр ки, садяcя 

хярcлярин малийяляшдирилмясинин малиййя планы мцддяалары чярчивясндя нязярд 

тутмагла «мягсядли истифадянин» юзц дя щазыркы вахтда шярти характер дашыйыр.  

 Беляликля, мцяссисянин малиййя ресурсларынын ясасландырылмыш 

иммобилизасийасынын чеврилмяси – онларын идаря олунмасынын сямярялилийинин 

мцщцм шяртидир.  

 Хцсуи щалларда(тез-тез), ресурсларла инвестисийа програмынын щяйата 

кечирилмясиндя онларын узун мцддят мцяссисянин пул дювриййясиндян йайынмасы 

сябябляри ашаьыдакылар ола биляр: 

1.Иншаат ишляри планынын йериня йетирилмямяси, 



 

 

2.Аваданлыгларын гурашдырылмасы вя монтаъы цчцн мейданча щазырланмасынын 

эеcикмяси, 

3.Аваданлыьын монтаъ мцддятиня гядяр эятирилиб чыхарылмамасы. 

 Эюстярилян сябябляр инвестисийа програмынн реаллашдырылмасынын бцтцн 

дюврц ярзиндя апарылмасы лазым олмагла вя эениш ящатяли суаллар йарадмагла 

малиййя ишинин ясас истигамятини мцяййян едир. 

 Мцяссисянин малиййя ресурсларынын идаря едилмясинин сямярялилийинин 

гиймятляндирилмяси методларынын практики истигамятлилийи, ейни заманда 

конкрект мцяссися фяалиййятляринин спесифик хцсусиййятляринин, онун малиййя 

ресурсларынын, секторал вя тяшкилати-щцгуги хцсусиййятляринин нязяря алынмасы 

анализини дя тяляб едир. 

 Тяклиф олунан малиййя ресурларынын идаря едилмясинин сямярялилийинин 

гиймятляндирилмяси методлары малиййя методларынын сямярялилийи онун 

мцяссисянин малиййя ресурсларынын щяcминя вя структурасынын кейфиййятиня 

тясиринин нятиcяси иля гиймятляндирилмясини нязярдя тутмагла сон нятиcяйя – пул 

эиришляриня тясир едян бцтцн мцмкцн амилляри юзцндя «йыьан», «синтетик» 

эюстяриcилярин щесабланмасына ясасланыр. 

 Бахылан эюстяриcиляр йалныз инвестисийаларын сямярялилийинин 

гиймятляндирилмяси иля мящдудлашдырылмыр, онлар инвестисийаларын бцтювлцкдя 

малиййяляшдирилмясиндя мянбялярин истифадя олунмасынын сямярялилийини 

тамамиля якс етдирир: 

Цмуми эялир + амортизасийа + cялб олунмуш малиййя вясаитляри 

 Малиййя ресурсларынын онларын мнбяляриня (хцсуси вяйа борc) вя 

формаларына эюря истифадя олунмасынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси 

имканына биз даща сонра бахаэаьыг.  

 

 



 

 

2.2 Мцяссисянин малиййя ресурсларынын мянбяляри və onların təhlili istiqamətləri. 

 

Мяcму иcтимаи мящсулдан башга мяркязляшдирилмиш малиййя ресурсларынын 

мянбяи кими милли сярвят (щеч олмаса онун бир щиссяси) дя чыхыш едя биляр. мцяс-

сисянин милли сярвят щесабына йарадылан малиййя мянбяляринин ясас елементляри 

(нювляри): илк нювбядя – амортизасийа, сыраданчыхмыш вя истифадясиз вясаит саты-

шындан эялир, ейни заманда ясас фондларын тяркибиня кечирянляр, сатышданкянар 

ямялиййатлардан дахилолмаларын айры-айры нювляри вя башга. 

Мяркязляшдирилмиш малиййя ресурсларынын йарадылмасынын ясас мянбяляринин 

функсионал тяйинатына уйьун олараг – милли эялир cямиййятин халис эялириня вя 

ямяк щаггы фондуна бюлцнцр. 

Ямяк щаггы малиййя ресурсларынын йарадылмасы елементи (нювц) кими чыхыш 

едир. Малиййянин ишляйищ просесиндя ямяк щаггы йенидян бюлцнцр вя иcтимаи 

тялябатын юдянилмясиня cялб олунур. Йенидянбюлэц формалары кими верэиляр, 

бцдcядянкянар дювлят фондларына юдянишлярн, ямлак, пенсийа вя шяхси сыьорта 

фондларына кюнцллц цзвцлцк щаглары чыхыш едир. 

Халис эялир там мябляьдя лакин мцхтялиф формаларда малиййя ресурсларынын 

тяркибиня дахил олур. Халис эхялирин бцтцн тяркиб щиссяляри мцхтялиф иcтимаи 

тялябатларын юдянилмяси цчцн истифадя олунур вя малиййя ресурсларынын нювлярини 

тяшкил едирляр. 

Мяcму иcтимаи мящсулдан башга мяркязляшдирилмиш малиййя ресурсларынын 

мянбяи кими милли сярвят (щеч олмаса онун бир щиссяси) дя чыхыш едя биляр. мцяс-

сисянин милли сярвят щесабына йарадылан малиййя мянбяляринин ясас елементляри 

(нювляри): илк нювбядя – амортизасийа, сыраданчыхмыш вя истифадясиз вясаит саты-

шындан эялир, ейни заманда ясас фондларын тяркибиня кечирянляр, сатышданкянар 

ямялиййатлардан дахилолмаларын айры-айры нювляри вя башга. 

Вясаитлярин айры-айры нювляринин малиййя ресурсларына аид едилмясинин ваcиб 

шярнти онларын мцяссисянин дювриййясиндян чыхарылмасы, пул вясаитляринин онларын 



 

 

мадди-яшйави тяcяссцмцндян нисбятян сярбяст сцрятдя ишляйишидир. 

Беляликля, амортизасийа айырмалары хцсусиляшир, мцяййян дюврдя дюврий-

йядян чыхыр вя ейни заманда дювриййя фондларына аванслашдырылмыш вясаитляр 

даима истещсал сферасында галыр. Бу сябябля мцяссисянин дювриййя ккпиталына 

малиййя ресурсу кими бахылмыр. Лакин, мцяййян шяраитлярдя истещсал-малиййя 

фяалиййяти нятиcясиндя мцяссисядя хцсуси дювриййя вясаитляри артыглыьы йарана биляр 

вя щансы ки, бир гайда олараг мцяссисянин ликвид вясаитляри (дювриййя капиталы) 

кясиринин юртцлмясиня йюнялдилир. Вясаити ифадя едян, дювриййядян чыхарылмыш 

хцсуси дювриййя вясаити артыглыьы малиййя ресурсу нювцдцр. 

Инди cядвял 1-дя мцяссисянин хцсуси малиййя ресурсларынын щяcминя тясир 

едян амилляря бахаг. 

Cядвял 1. 



 

 

Хцсуси малиййя ресурсларынын щяcмини дяйишдирян амилляр 
Малиййя ресурслары вя онларын 

елементляри 
Малиййя ресурсларынын щяcминя вя 
инкишаф темпиня бясит едян амилляр 

Малиййя ресурсларынын цмуми щяcми Ишчилярин сайы, ямяйин истещсал эцcц, 
истещсал вя сатыш щяcми, ямяйин фондла 
силащланмасы вя фонд верими 

Малиййя ресурсларынын елементляри: 
Цмуми дялир: ейни заманда  

Мянфяят 

Ямяк щаггы фонду 

ЯДВ вя сатыш дювриййясиндян верэи 
(авт. йоллары истифадячиляриндян верэи, 
мянзил фондунун сахланмасы) 

Амортизасийа айырмалары 

 

 

Диэяр айырмалар 

 

Истелсал щяcми, гиймятляр, хярcлярин  
структуру 

 

 

Истещсал вя сатыш щяcми, верэи дяряcяляри 

 

 

Ясас истещсал фондларынын нюв 
структуру, онларын амортизасийа 
айырма нормалары, ишя салынма вя 
чыхарылмасы 

 

 

Верилмиш cядвялдян эюрцндцйц кими, малиййя ресурсларынын тяшкил едян 

елементляр (онларын щяcми) онлары дяйшдирян амиллярдян бирбашак асылыдыр вя ейни 

заманда аз дяряcядя верилмиш параметрлярин дяйишмясини шяртляндирир. Беляликля, 

идаряетмя обйекти олараг, онлар субйектин тясирини юзляриня эцcлц кесирирляр. 

Тярсиня субйект-обйект ялагяси бир о гядяр дя нязяря чарпмыр. 

Малиййя ресурсларыны тяшкил едян елементлярин щяр бириня ятрафлы бахаг. 

Цмуми эялир: Бир категорийа кими истещсал цмуми эялири – цмуми мящсул-

дан истещсал просесинин тялябатынынюдянилмяси цчцн истифадя олунан щиссяси чыхыл-

дыгдан сонра галан щиссясидир.  Цмуми мящсулун бу щиссясинин пул формасында 



 

 

ифадя олунмуш дяйяри – цмуми эялир малиййя категорийасы кими чыхыш едир. 

Малиййя категорийасы кими цмуми эялирин мащиййятини мцяййянляшдиряркян 

гейд етмяк лазымдыр ки, бу, мящсул сатышы просесиндя сатыш эялирляринин6 кечмиш 

маддяляшмиш ямяк мясряфлярини ашмасы формасында пул ифадясини алан йенидян 

ямяк тяряфиндян йарадылмыш дяйярдир.Цмуми эялирдян фяргли олараг мянфяят, 

мащиййят етибарийля ялавя олунмуш дяйярин пул ифадяси олан, истещсал просесиндя 

йенидян йарадылмыш дяйярин йалныз бир щиссясини якс етдирир. Малиййянин халг 

тясяррцфатынын мцхтялиф сявиййяляриндя ишлямяси кими (проф. Д.С. Молйаковун 

фикринcя мяркязляшдирилмиш вя йа мяркязляшдирилмиш [6-3], вя йа проф. В.М. 

Радионовун малиййянин ишляйиш сферасыны мящдудлашдырдыьы кими – бцтювлцкдя 

дювлят сявиййясиндя, мцяссися сявиййясиндя, сыьорта фондлары сявиййясиндя). 

Малиййя ресурсларына да халг тясяррцфаты сявиййясиндя вя айры-айры мцяссисяляр 

сявиййясиндя бахмаг лазымдыр. Практики олараг бцтцн тядгигатчылар она эялирляр 

ки, мяркязляшдирилмиш малиййя ресурсларынын ясас мянбяи милли эялирдир, йяни К. 

Марксын мцяййянляшдирдийи кими «ямяк щаггын цстяэял мянфяят цзряэял 

рентадан йяни, цмуми эялирдян ибарятдир» Айдындыр ки, халг тясяррцфатынын 

малиййя ресурслары малиййя механизминин алт щялгяляри – мцяссися вя 

тяшкилатларын малиййя ресурслары щесабына йарадылшыр. Мяркязляшдирилмиш ресурслар 

цмуми эялирдян ибарят олдуьу цчцн, мцяссисялярин малиййя ресурсларынын ясас 

елементи кими хцсусиля цмуми эялири гейд етмяк мянтиги оларды. 

Цмуми эялирдян ялавя олунмуш дяйяр кими пул категорийасынын айрылмасы 

ямяйин зярури вя ялавя олунмуша бюлцнмяси просеси иля баьлыдыр. Ялавя олунмуш 

мящсул – cямиййятин халис эялир кими чыхыш едян, мцяссисянин ишчиляринин ялавя 

ямяйи щесабына йарадылан мящсулдур. Ялавя мящсул ики формада чыхыш едир: 

натурал-яшйави вя дяйяр. Ямтяя-пул мцнасибятляри шяраитиндя ялавя тяйин дяйяри 

пул формасында реаллашыр вя сярбяст малиййя каферорийасы – пул йыьымларыны 

хцсусиляшдирир. Верилмиш категорийаны cямиййятин халия эялириндян айырыcы 

хцсусиййяти – онун бюлэц характеридир. Пул йыьымларынын мювcудлуьунун ясас 

формалары кими мянфяят, аксизляр,  ялавя дяйяр верэиси, сосиал вя тибби сыьортайа 

айырмалар вя башгалары чыхыш едир.Буна уйьун олараг цмуми эялир малиййя 



 

 

ющдяликляринин йериня йетирилмяси, эенишлянян истещсал цзря хярcляритн вя ишчилярин 

игтисади стимуллашдырылмасынын щяйата кечирилмяси цчцн нязярдя тутулан, 

мцяссисянин хцсуси малиййя ресурсларынын йарадылмаксы елементи вя универсал 

эюстяриcисидир. 

Амортизасийа. Истещсалда истифадя просесиндя мцяссисянин ясас фондлары 

кющнялир вя юз  дяйярини тядриcян щазыр мящсула кечирирляр. Ясас фондлар илкин 

дяйяриндян айрылан, дяйярин кечян щиссяси, сярбяст щярякят едир вя мящсулун 

сатышындан сонра амортизасийа фондунда топланыр. Бу фондун вясаитляри физики вя 

мяняви асынма нятиcясиндя кющнялмиш ясас фондларын йениляшмяси мянбяидир. 

Бунунла ялагядар олараг ясас фондларын дяйяр дювриййяси просесиндя амор-

тизасийа фондунун ролу мцяййянляшдирилир. Ясас фондларын дяйяр дювриййяси про-

сеси схем 1–дя  верилмишдир. 

Схем 1. Мцяссисянин ясас фондларынын дяйяр дювриййяси просеси 

Ясас  

вясаитляр 

Ясас вясаитлярин 
галыг дяйяри 

Баланс цзря ясас 
вясаитлярин илкин 

дяйяри 

Капитал 
гойулушу 

Истещсалын 
инкишаффонду 

Амортизасийа 
фонду 

Ясас 
фондларынкющня

 

Ясас фонд-
ларын фонду 

Ясас фондларын 
сатышынданэялир Малиййяляшдирилмя 

     мянбяляри: 

1. Мянфяят (цмуми эялир) вя мцяссисянин диэяр 
хцсуси малиййя ресурслары 

2. Сящмдар вя пай капиталы 
3. Узунмцддятли кредит 
4. Бцдcя айырмалары 



 

 

Верилмиш схемин айдынлыьы цчцн ону да гейд едяк ки, хцсуси малиййя 

ресурсларынын йарадылмасынын ясас елементинин мянфяят вя йа цмуми эялир 

олмасы мясяляси малиййя нязяриййясиндядискуссийалы олараг галыр.Müəssisənin 

daxili maliyyə resursları içərisində ən vacibi mənfəət və amortizasiya ayırmaları 

hesab olunurlar.Mənfəət müəssisənin istehsalat fəaliyyəti prosesində formalaşır, 

onun son nəticəsi və istehsalın artımı və genişləndirilməsi mənbəyidir. Aydın 

məsələdir ki, hər bir istehsal-kommersiya təşkilatının əsas məqsədi daha çox 

mənfəət əldə etməkdir. Kəmiyyətcə o, hazır məhsulların (iş və xidmətlərin), mal-

materiallar satışından, habelə satışdankənar gəlirlərin xərclərdən çox olmasından 

alınmış, başqa sözlə müəssisənin ümumi gəlirlərinin ümumi xərclərindən çox olan 

məbləğini ifadə edir. Lakin maliyyə resursları mənbəyi kimi müəssisənin təsərrüfat 

fəaliyyəti nəticəsində əldə etdiyi ümumi gəlir yox, onun bir hissəsi, yəni vergilər 

və digər ayırmalar ödənildikdən sonra yerdə qalan-xalis mənfəət qəbul edilir. Bu 

xalis mənfəət yığım, istehlak və ehtiyat fondlarının formalaşdırılmasına yönəldilir. 

Müəssisənin digər daxili maliyyə mənbələrindən biri də amortizasiya 

ayırmalarıdır. Onlar əsas istehsal fondlarının və qeyri-material aktivlərinin 

aşınmasının pul ilə ifadəsidir. Amortizasiya ayırmaları məhsulun maya dəyərinə 

daxil edilir və sonradan məhsul satışından əldə olunan pul hasilatının tərkibində 

müəssisənin bankdakı hesablaşma hesabına qayıtmaqla yığım fondunun 

formalaşmasının daxili mənbəyinə çevrilir. İnkişaf etmiş ölkələrdə sadə və geniş 

təkrar istehsalın maliyyələşdirilməsində amortizasiyanın payı 50-70 % təşkil edir. 

Amortizasiya ayırmalarının istifadəsində əsas diqqət onların tam həcmdə əsas 

kapitalın investisiyasına yönəldilməsinə, sürətləndirilmiş amortizasiyanın 

tətbiqinin genişləndirilməsinə yetirilməlidir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kənardan cəlb edilmiş maliyyə vəsaitlərinin 

əhəmiyyəti böyükdür. Təcrübə göstərir ki, cəlb edilmiş vəsaitlərsiz bir çox 

müəssisələr ahəngdar təsərrüfat fəaliyyətini qura bilmirlər. Normal iqtisadi 

sitiuasiyalarda borc alınmış vəsaitlər istehsalın səmərəsini yüksəldir, istehsalın 

genişləndirilməsinə və sabitləşdirilməsinə zəmin yaradır. Borc resurslarının cəlb 



 

 

edilməsi kanallarının çoxluğu onlardan müxtəlif təsərrüfat situasiyalarda əlverişli 

şərtlərlə istifadə etmək üçün münbit şərait yaradır. 

Bank kreditləri, kommersiya kreditləri, faktoring, lizing, fərdi şəxslərin 

kreditləri və sairlər cəlb edilmiş vəsait mənbələrinə aiddirlər. Borc kapitalının cəlb 

edilməsi müəssisənin əsas və dövriyyə 

fondlarının ehtiyaclarının ödənilməsində zərurətə çevrilir. Belə ehtiyatlar 

müəssisənin yenidən qurulması və istehsalın texniki silahlandırılması, ilkin 

kapitalın yetərli olmaması, məhsul istehsalı, tədarükü, emalı, təchizatı və satışı 

prosesində mövsümlüyün mövcud olması zamanı, həmçinin müəssisənin özündən 

asılı olmayan səbəblər (fövqəladə hallar, tərəf müqabillərin intizamsızlığı və s.) 

nəticəsində baş verə bilər. 

Borc kapitalı qısamüddətli (bir ilə qədər) və uzunmüddətli (bir ildən yuxarı) 

olur. Müəssisənin aktivlərinin hansı mənbə hesabına qısa müddətli və yaxud 

uzunmüddətli kapitalın (borc və xüsusi) maliyyələşdirilməsi məsələsi istehsalat 

zərurətindən asılı olaraq hər bir konkret halda ayrıca həll olunur. Ancaq 

müəssisələr çox hallarda əsas kapitalın əksəriyyətini və dövriyyə kapitalının 

nisbətən sabit hissəsini (məsələn, sığorta ehtiyatı, debitor borclarının müəyyən 

məbləği) uzunmüddətli kapitalın hesabına maliyyələşdirilməsinə üstünlük verirlər. 

Əmtəə axının həcmindən asılı olan dövriyyə aktivlərinin qalan hissəsi qısamüddətli 

kapitalın hesabına maliyyələşdirilir. 

Maliyyələşmənin bütün kənar mənbələrini iki qrupun birinə aid edirlər: 

kreditlərin alınması və yaxud qiymətli kağızların (səhmlərdən başqa) buraxılması 

yolu ilə maliyyələşmə.  

Dünya təcrübəsində aşağıdakı kredit növləri fərqləndirilir: bank, 

kommersiya, istehlak, dövlət, beynəlxalq və sələm kapitalı. Müəssisələr üçün ən 

önəmlisi kommersiya və əlbəttə ki, bank kreditidir.  

Kommersiya kreditini müəssisə mal - material tədarük etdikdə, yaxud 

malgöndərən təşkilatda istehsalat ehtiyatları yaratdıqda ala bilər. Bu növ kredit 

əksər kiçik müəssisələr üçün maliyyələşmənin əsas mənbəyidir. Kapitalın cəlb 

edilməsinin bütün digər hallarında  olduğu kimi, kommersiya krediti alan müəssisə 



 

 

asılılıq probleminə xüsusi diqqət yetirməlidir. Çünki malgöndərən müəssisəyə 

əlverişsiz qiymətlər və yaxud daha aşağı keyfiyyətli mal “sırıya” və tələb edə bilər 

ki, müəssisə onun rəqibləri ilə işgüzar əlaqələri kəssin, həmçinin digər qeyri - 

münasib şərtləri yerinə yetirsin 

Bütün dünyada istehsal - kommersiya tipli müəssisələr qısa müddətli və 

uzunmüddətli kredit ehtiyatlarının mənbəyi kimi ən çox kommersiya banklarından 

istifadə edirlər.  

Müəssisələrin istehsal və sosial ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəldilən bank 

kreditləşməsi kreditin mahiyyətini və məzmununu əks etdirən prinsiplərə- 

qaytarılma, ödənişlilik və müddətlilik prinsiplərinə ciddi əməl olunmaqla həyata 

keçirilir. 

Bank kreditini həmin əməliyyatların aparılmasına respublikanın Milli Bankı 

tərəfindən lisenziyası olan ixtisaslaşdırılmış kredit maliyyə təşkilatları verirlər. 

Kredit münasibətlərini ya kredit müqaviləsi və yaxud da kredit sazişi tənzimləyir. 

Бундан башга амортизасийа фондларынын ролу ясас фондларын садя 

тякраристещсалынын малиййяляшдирилмясиля мящдудлашмыш. Амортизасийа 

айырмалары щесаблашма щесабына тядриcян топланыр, амма ясас фондларын 

бярпасы цчцн бир дяфяйя хярcлянир. Амортизасийа щесабында топланан вясаитляр 

кющнялмиш ясас фондларын йенилянмяси моментиня гядяр мцвяггяти сярбяст олур 

вя эениш тякраристелсащын ялавя мянбяйи кими хидмят едир. 

Мцасир практика амортизасийайа ясас фондларын тякраристещсалынын мягсяди 

мянбяйи кими дейил, даща чох тамбяйярли мобил малиййя ресурсу кими бахыр ки, 

бу да бир тяряфдян пул ресурсларынын щярякятинин идаря олунмасынын мцасир 

консепсийасына cаваб верир вя маневретмек щесабына идаряетмя еффектлийини 

йцксялдир, диэяр тяряфдян ися – тякраристещсал сферасында малиййянин нязарят 

функсийасыны мящдудлашдырыр. 

К. Маркс гейд едир ки: «Йыьым мянбяйи кими амортизасийа фондунун 

истифадясиня имкан верян бир нечя щал мювcуддур: 

- елми-техники тяряггинин тясири алтында… ишя салынан ясас фогндларын 



 

 

дяйяриндя кющнялмиш оланларын дяйяри иля мцгайисядя азалма баш верир. 

Буна эюря дя юдямя тялябатынын цзяриндя вясаит артыглыьы йараныр; 

- йухарыда эюстярилян амиллярин тясири алтында кющнялмиш ясас фондлар, бир 

гайда олараг, йцксяк истещсал эцcцня малик техники cящяьдян даща 

мцкяммял ямяк васитяляри иля дяйишдирилир; 

… ясас истещсал фондларынын щяcминин артмасы заманы йыьым цчцн истифадя 
олунан амортизасийа пайы да артыр.» 

Беляликля, верилмиш bu категорийанын мащиййяти онда тящазцр едир ки, ясас 

фондларын амортизасийасы тякcя садя тякрар истещсалын дейил, ейни замана 

мцяййян гядяр эениш тякраристещсалын да мянбяйидир. 

Щесаб етмяк олар ки, тясяррцфатчылыьын базар методларына кечид шяраитиндя 

тякраристещсал хярcляринин малиййяляшдирилмяси цчцн ясас вясаитлярин сцрятлян-

дирилмиш амортизасийасы кими малиййя ресурсу мянбяйи даща чох ящямиййят кясб 

едир. Хцсусиля сцрятляндирилмиш амотизасийа илк нювбядя эениш тякаристещсалын 

тялябатынын малиййяляшдирилмясиня йюнялдилир, о йалныз ясас вясаитлярин тякрар-

истещсалы цчцн онун cидди мягсядли истифадяси шяраитиндя бюйцк ящямиййятя малик 

олур. Тяясцф ки, Азярбайcанда мювcуд мцщасибат цчоту системи вя 

щесабатларда мцяссисянин пул фондларынын истифадясиня эцcлц нязарят олунмасына 

бахылмыр. Диэяр тяряфдян, cидди мягсядли истифадя принсипи мцяссисянин малиййя 

ресурсларынын сямяряли истифадяси мясялясиндян иряли эялян мягсядля мцяййян 

дяряcядя зиддиййятлидир: неcя ки малиййя ресурсларынын идаря едилмясиндя мане 

етмя габилиййяти фондларын cидди мягсядли истифадя едилмяси иля мцяййян 

дяряcядя зиддиййят тяшкил едир. 

Лакин, бизим фикримизcя, верилмиш зиддиййят арадан  галдырыла биляр, яэяр 

малиййянин нязарят функсийасына бираз башга буcаг алтында бахыларса: хцсусиля 

мцссисянин пул фондларынын сямяряли истифадяси йериня вурьунун нязарят тяряфя 

кечирилмяси. 

Сцрятляндирилми амортизасийа иля йанашы, истифадя сащяси ганунла мящдуд-

лашдырылмыш олан ясас фондларын йенидян гиймятляндирилмяси мясяляси сон илляр 

бюйцк ящямиййят дашымаьа башламышдыр.  



 

 

Йенидянгиймятляндирмянин мягсяди – ясас активлярин йенилянмяси цчцн 

зярури пул вясаитляри фондунун формалашмасына шяраит йарадылмасы, ямлакын 

гиймятляндирилмяси вя кющнялмянин щесабланмасы цчцн башланьыc дяйяр базасы-

нын йениляшмясидир.Бцтцн ясас вясаитляр, о cцмлядян, фяалиййят эюстярян, 

ештийатда олан, битмямиш иншаатда олан, арендайа вя йа мцвяггяти истифадяйя 

верилмиш олан, силинмяйя щазырланан амма формал актла силинмямиш вясаитляр 

йенидянгиймятляндиряйя мяруз  галыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, смцрятляндирилмиш амортизасийа вя йенидянгий-

мятляндирмяйя  мцяссисянин малиййя ресурсларынын йарадылма мянбяи кими 

бахмаг чятин ки, мцмкцндцр, ня гядяр ки, бу даща чох малиййя ресурс-

ларынынясас мянбяинин – цмуми эялирин ейни вахтда ихтисары иля малиййя ресурс-

ларынын айры нювц кими амортизасийанын йалныз артма амилляридир. 

Йени тясяррцфатчылыг ясасларына кечидля ялагядар, базар механизминин ак-

тивляшмяси бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатында мцяссисялярин малиййя ресурсларынын 

йарадылмасы мянбяляри арасында гейри-материал активлярин амортизасийасы даща 

бюйцк рол ойнайаcагдыр. (бах схем 2) 

Сзем 2. Дювриййядянкянар активлярин амортизасийасынын формалашмасы 

 

Дювриййядянкянар активлярин 
амортизасийасы 

Ясас вясаитлярин 
амортизасийасы 

Гейри-материал 
активляринамортизасийасы 

Гейри-материал активлярин 
файдалы истифадя мцддятинин 
мцяййянляшдирилмяси цчцн 

онларын 
мянявикющнялмясинин 

цчоту 

Йенидянгиймятляндирмя-
дян сонра дяйярин бярпасы 

Йцксялдижи коофи-
сентляринистифадяси 



 

 

Сон вахтлара гядяр материал тябияти олмайан активлярин мювcудлуьундан 

эялир ялдя едилмяси имканы юз юзлцйцндя ещтимал олунмурду. Базар мцна-

сибятляри шяраитиндя сащибкарлыг субйектляри интеллектуал мцлкиййят базарынын 

субйектляри кими, юз-юзлцйцндя мал сайылан интеллектуал ишляринин мящсулларынын 

щцгугларыны юз адларына гейд етмяк цчцн реал имкан ялдя етдиляр.  

Мцяссисянин малиййя ресурсларынын йарадылмасынын диэяр мянбяляриня ба-

хаг. 

Тякрар истещсалын тямин олунмасы цчцн хцсуси малиййя ресурслары иля йанашы 

мцяссися онлары малиййя базарындан да мобилизасийа едя биляр. 

Профессор В.М. Радионов халг тясяррцфаты цчцн малиййя базарынын ящямий-

йятиндян данышаркян онун ашаьыдакы функсийаларыны айырыр: «… малиййя 

ресурсларынын фасилясиз йарадылмасы, онларын олдугcа сямяряли инвестисийалашды-

рылмасы вя мягсядйюнлц истифадяси». 

Малиййя базарынын структурасы капитал щярякятинин гаршылыглы ялагядя олан 

ики сегментини юзцндя бирляшдирир – гиймятли каьызлар базары вя ссуда капиталы 

базары. 

Бундан башга, малиййя базарыны илкин вя икипнcи дяряcяли олмагла икийя 

бюлмяк олар. 

Илкин малиййя базарынын мягсяди истещсала инвестисийалар вя диэяр нюв хярcляр 

цчцн зярури олан ялавя малиййя ресурсларынын cялб олунмасыдыр. Яэяр яманят-

чиляр емитентин эяляcяйини оптимист гиймятляндирярся, онда онлар бурахылмыш 

гиймятли каьызлары тез алырлар. 

Икинcи дярняcяли малиййя базарлары ялавя малиййя ресурсларынын cялб 

олунмасы цчцн дейил, тясяррцфатчылыг субйектляри арасында мювcуд оланын 

йенидянбюлэцсц цчцндцр. 

Малиййя ресурсларынын сярбяст щярякятини тямин етмякля, малиййя базарлары 

тякрар истещсал просесиндя мцщцм рол ойнайырлар. Яэяр ейни тясяррцфатчылыг 



 

 

субйекти щям вясаити яманятляшдирсяйди щям дякапиталы мобилизасийа етсяйди 

игтисадиййат малиййя базары олмадан да мювcуд ола билярди. Лакин, даща чох 

капиталын мобилизасийасы иля мяшьул олан базар субйектляри – гейри-малиййя 

институтлары, - реал активляря инвестисийалар цчцн даща чох вуясаит истифадя едирляр, 

няинки яманятляшдирирляр. Нязярдя тутулан инвестисийалар вя яманятлярин щяcми 

арасында ня гядяр чох фярг оларса, малиййя вя кредит ресурсларынын сон истещ-

лакчылары арасында яманятлярин бюлэцсц цчцн еффектив малиййя базарларынын 

мювcудлуьуна бир о гядяр чох зярурят йараныр. Сон инвестор вя сон яманят 

сащиби арасында эюрцш оптимал шяраитдя вя аз хярcля щяйата кечирилмялидир. 

Верилмиш щада сющбят яманятлярин онларын сащибляриндян истифадясиля бир-

баша ахынындан эедир. 

Игтисадиййатда малиййя васитячиляринин олмасы заманы ахынлар васитяли ола 

биляр. Васитячилик институтларына коммерсийа вя яманят банклары, сыьорта 

компанийалары, пенсийа фондлары вя кредит системинин диэяр елементляри дахилдир. 

Васитячиляр бирбаша тялябляри долайы тялябляря чевирмякля, сон ющдяликчи вя 

кредитор арасында аралыг щялгя тяшкил едир. 

Малиййя васитячиляри эениш хидмят спектри тягдим етмякля гысамцддятлиын 

сатышынын даща cялбедиcи олмасыны, тямин едяряк вясаитляри трансформасийа едир-

ляр. Сазишлярин масштабына гянаят едилмяси дя ящямиййятлидир, чцнки бюйцк 

щяcмли ямялиййатларда кредитор вя йа борc алан васитячийя хидмятиня эюря юдя-

мяляр заманы ендиримдян файдаланаcагдыр. 

Бундан башга васитячилярин айры-айры субйектляриня нисбятян борc алан 

щаггында даща там информасийа ялдя етмяк имканлары вардыр. 

Бир гайда олараг малиййя васитячиляри хидмятин дяйярини вя малиййя 

хидмятинин истещлакчыларынын гаршылашдыглары наращатчылыглары азалдмаг йолу иля 

базарын сямярялилийини йцксялдирляр. Лакин бу щямишя беля олмур. Васитячилийин 

чятинлик йаратмасы щаллары аз дейил вя бундан гачмаг лазымдыр. Секйурити-

зкасийа ликвид олмайан активлярин истифадяси вя онларын гысамцддятли транс-

формасийасы йолу иля бу проблемин щяллиня имкан верир. 



 

 

Секйуритизасийанын эениш йайылмасынын сябяби одур ки, онун тятбиги иля 

кредит цзря цмуми трансаксийа эеcикмяляри бир гайда олараг, банкын борc алан 

вя пул сащиби арасында вситячилик етмяси щадисясиня нисбятян аздыр. Рягабят 

гиймяти ашаьы салмайа мяcбур едир вя бу малиййя хидмяти серасыны дерегул-

йасийа едян факторлардан биридир. 

Беляликля, мцяссисяляр малиййя базарындан, кредит алмаг вя хцсуси гиймятли 

каьызлар емиссийа етмяк вя банклары илкин, базарда юз гцввяляри иля вя йа 

васитячиляр иля сатмаг йолу иля мащиййя ресурсларын мобилизасийа едя билярляр. 

Сящм чыхарылмасы васитясийля cялб олунан вясаитляр сящмдар (аксионер) 

капиталыны тяшкил едир. О мцяссися цчцн даща аз рисглидир, ня гядяр ки, уйьун 

малиййя ресурсуна (мянфйяят) малик дейил, сящмдар cямиййят дивиден юдянмяси 

цчцн мясулиййят дашымыр. Ейни заманда сящмдар капиталы олдугcа бащадыр, 

блел ки, сящмдарлар рисэя эирдикляри цчцн дивиденд вяйа сящм дяйяринин капитал 

формасында артмасы шяклиндя бюйцк мцкафат тяляб едирляр. 

Истиграз чыхарылмасы йолу иля cялб вясаитляр борc капиталыны тяшкил едир. Борc 

капиталы даща уcуздур, амма олдугcа рисглидир, неcя ки, истиграз сащибляри 

кредитор ролунда чыхыш едирляр вя мцяссисянин ифлас просесиня тяшяббцс едя 

билярляр. Хцсуси вя борc капиталынын дяйяри арасында беля гаршылыглы мцнасибят 

базар бипли инкишаф етмиш игтисадиййатлара (ядалятлидир) хасдыр. Йерли практикада 

башга ситуасийа йаранмышдыр ки, буна даща сонра бахылаcагдыр. Вя беляликля аз 

рисгли вя уcуз капиталы неcя ялдя етмяк проблеми галыр. 

Диссертасийанын нювбяти параграфы малиййя базарындан малиййя ресурсларынын 

cялб олунмасынын оптимал формасынын мцяййянляшдирилмяси мясялясиня щяср 

олунмушдур. Орада хцсусийля сющбят фирманын капитал структурасындан, хцсуси 

вя борc вясаитлярини арасында гаршылыглы мцнасибятлярин идаря олунмасындан вя 

сящмдар cямиййятин гиймятли каьызлар портфелинин пассив щиссясинин формалаш-

дырылмасы гайдаларындан эедир. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3Сящмдар cямиййятляринdəmaliyyə resursların yaradılması mənbəələri və 

дивиденд сийасятинин формалашмасы проблемляри. 

Сящмдар cямиййятин дивиденд сийасятинин ишлянмясиндя щяр шейдян яввял 



 

 

дивиденд анлайышына айдынлыг эятирмяси зяруридир. Бир чох сящмдарлар цчцн бу 

анлайыш садя вя изащ тялябл  етмяйян анлайыш кими эялир. Лакин мцтяхяссислярин 

тякcя дивидендин мащиййятинин дейил, ейни заманда сящмдар cямиййятин 

малиййя проблемляринин щяллиндя онларын имканларыны да билмяси зяруридир. 

Сящмдар cямиййятлярдя малиййянин идаря едилмясиндя эетдикcя ящямиййяти 

артан вя бюйцк проблемлярдян бири онларын сящмдарларла гаршлыглы мцнасибят-

дядир. Йерли практика цчцн гаршыда фактики дивиденд юдяниши материаллары яса-

сында мцяссися цчцн ян ялверишли дивиденд сийасятинин сечилмяси иля баьлы эяляcяк 

идаряетмя гярарларынын гиймятляндирилмясиня имкан верян тяклифлярин ишлянмяси 

(щазырланмасы) кими мцщцм мясяля дайаныр. 

Дивиденд сийасятинин формалашдырылмасында нязяря алмаг лазымдыр ки, 

классик «сящм гиймяти дивиденддян бирбаша асылыдыр вя яксиня алтернатив малиййя 

гойулушларынын фаиз дяряcяси иля баьлыдыр» формулу игтисади бющран шяраитиндя 

практики олараг йарарсыздыр. Дивиденд мябляьляри вя онларын юдяниш гайдалары 

сящмдарлар вя инвесторлар цчцн щяля ки, сящмлярин реал  гиймятинин, малиййя 

вязиййятинин гиймяфтляндирилмясинин вя щямчинин сящмcар cямиййятин инкишаф 

перспективинин етибарлы эюстяриcиляри дейилдир. Сясмдар cямиййятин дивиденд 

юдямяляринин цмумигтисади вя малиййя эюстяриcиляриня тясири анализинин мюв-

cудлуьу бир чох мцяссися рящбярляринин дивиденд сийасятинин ишлянмясиня лазы-

мынcа диггят йетирмямясиня эятириб чыхарыр. 

Cядвял 1-дя «Х» мцяссисянин 19хх-20хх-cи иллярдя дивиденд юдямяляринин 

анализинин нятиcяляри щаггында мялумат верилмишдир. 

 

 

 

Cядвял 1. 

«Х» мцяссисянин дивиденд юдямяляри 



 

 

Эюстяриcиляр  19хх-cи ил хххх-cи ил хххх-cи ил 
бюйцмя 
темпи, % 

1. Баланс мянфяяти     

2. Халис мянфяят     

3. Сящм сайы     

4. Дивиденд юдяниши     

5. Сящмдар сайы     

6. Орта ямяк щаггы     

7. Сящм башына дивиденд     

8. Сящм базар гиймяти     

9. Сящм башына мянфяят 
онун базар гиймятиня 
нисбяти, % 

    

10. Инкишафа йюнялдилмиш 
вясаит 

    

11. Дивиденд юдямяси цчцн 
ещтийат фонду 

    

12. Рцблцк дивиденд юдямя 
мябляьи, пайы %  

    

 

Беляликля, дивиденд юдяниши практикасынын анализи эюстярир ки, «Х» 

мцяссисянин щал-щазырда фактики олараг щяр щансы бир дивиденд сийасяти йохдур. 

Обйектив олараг, мцяссисянин ишиня тясир эюстярян чохсайлы субйектив амилляр 

мейдана чыхаран игтисадиййатын бющран тясири вя сийаси  рисглярин мювcудлуьу 

дивиденд сийасятинин там шякилдя формалашдырылмасына имкан вермир. 

Кифайят гядяр бюйцк мянфяят ялдя едилмяси вя игтисади бющрандан чыхма 

дяряcясиня эюря сящмдарлар эетдикcя даща тякидля дивиденд юдянилмясиня юз 

ирадларыны билдиряcякдир. Дивиденд мябляьинин бюйцклцйцнцн дягиг (айдын) 



 

 

шякилдя ясасландырылмасы, цзцн дювр ярзиндя вахты-вахтында ялдя едиляcяйиня 

зяманят верилмяси кими  шяртлярин айдынлашдырылмасы зяруряти  йараныр. Бцтцн 

бунлар сящмдарлар цчцн айдын олан дивиденд сийасятинин онларын щцгугларын 

тапдамадан ишлянмясини тяляб едир.  

Сящмдар cямиййятлярдя дивидендин юдянилмя гайдасы щяр шейдян яввял 

«сящмдар cямиййятляри щаггында» Азярбайcан Республикасы Гануну иля тян-

зимлянир. Мювcуд ганунвериcилийя эюря сящмдар cямиййятляр бу вя йа диэяр 

дивиденд сийасятини сечмякля йалныз сящмдарлары эялирля тямин етмяк чярчивя-

синдян кянара чыхан мясяляляри щялл едяcяк вязиййятдядир. 

Дивиденд сящмдар cямиййятин идаря олунмасы иля бирбаша ялагялидир. Цстцн-

лцк тяшкил едян сящмдарлар групунун марагларындан щярякят едяряк, дивиденд 

юдямя гайдасыны дяйишмякля сящмдар cямиййяти идаряетмянин характерини 

дяйишя, стратеcи инкишафын йени мясялялярини гойа, сящм гиймятинин вя цмуми 

мцяссися капиталынын дяйяринин йцксялмясини тямин едя биляр вя с. 

Мянфяят бюлэцсцндя фяал иштирак етмякля дивидендляр йалныз бюлэц дейил, 

ейни заманда стимуллашдырыcы функсийаны да йериня йетирир. Бундан башга, 

дивидендин сявиййясиня вя онун юдяниш стабиллийиня эюря сящмдарлар вя потенсиал 

инвесторлар сящмдар cямиййятин малиййя-игтисади вязиййяти вя онун инкишаф 

переспективляри щаггында мцщакимя йцрцдя билярляр. Дивидендляр гиймят 

эюстяриcиси кими, башга мцяссисялярля дивидендин мцгайисяли гиймятляндирилмяси 

цчцн зярури олан ашаьыдакы эюстяриcилярин щесабланмасына имкан верир: 

- сящм башынак дивиденд; 

- сящм башына дивидендин онун базар дяйяриня нисбяти; 

- мянфяятин йыьыма вя истещлака бюлэц нормасы. 

Беляликля, гейд етмяк олар ки, дивиденд ашаьыдакы функсийалары йериня 

йетирир: 

- сящмдарларын эялир мянбяи; 

- сящмдар cямиййятин малиййя саьламлыьынын мцгайисяли гиймятляндирил-



 

 

мяси эюстяриcиси; 

- сящмдарларын вя инвесторларын стимуллашдырылмасы. 

Дивидендин юдянмяси мянбяйи биридир – мцяссисянин cари илдяки халис 

мянфяяти. Ганунун бу тяляби кечян илки дивидендин юдянмясиндя мцяййян 

чятинлик йарадыр. Имтийазлы сящмляря  дивиденд юдянмяси цчцн хцсуси тяйинатлы 

фондлар йарадыла биляр. Лакин онларын мянбяйи йенядя халис мянфяятдир. 

Малиййя мянбяйинин мювcудлуьу вясаитин мювcудлуьуна зяманят вермир: 

мянбя ола биляр, амма мцяссисянин щесаблашма щесабында вясаит олмайада 

биляр. 

Мцяссися мящсул сатышындан эялири онун  йцклянмяси иля мцяййянляшдирир, 

алыcылара щесаблашма сянядляринин юдянилмясини йцклянмиш мящсуллара эюря 

тягдим едир, она эюря дя баланс цзря мянфяятин мювcудлуьу дивидендлрдян 

данышмаздан яввял, щеч вахт cари истещсал тялябатынын тямин олунмасы цчцн пул 

вясаитляринин мювcуд олмасы мянасына эялмир. Она эюря дя идаря щеййяти тяря-

финдян гойулмуш аралыг дивидендлярин юдянилмяси тарихи практикада щяр шейдян 

яввял юдямяляря башлама тарихидир, щансыки щесаблашма щесабына вясаитлярин 

дахил олма юлчцсцня эюря щяйата кечириля биляр. 

Бтцн дивиденд юдянилмяси просеси мащиййяти етибари иля йубана биляр, яэяр 

мцяссисянин бцдcя вя йа диэяр мцяссисяляр гаршысында кредиторборcлары бюйцк 

оларса. 

Ганунларда вя йа мцяссисянин дахили сянядляриндя (низамнамясиндя) ня 

ади ня дя имтийазлы сящмляр цчцн аралыг дивидендляринин дяряcясиня ил ярзиндя 

йаранаcаг вязиййятя эюря мцяййянляшдирилмяси мцмкцн олмайан шей кими 

бахылмыр. Бу дяряcяляр щяр дяфя даря щеййяти мцяййянляшдирир. 

Ялбятдя ки, идаря щейяти онларын апаратындан тяк башына сярянcам веря 

билмяз, лазыми щесаблашма материалларыны мцяссисянин иcрачы органлары тягдим 

едир. Бир гайда олараг бцтцн сящмляр (имтийазлы вя акди) цчцн аралыг дивиденд-

лярин дяряcяси ейнидир, беля ки, имтийазлы сящмляр цчцн хцсуси дивиденд юдянил-

мяси йалныз иллик дивидендляря аиддир. 



 

 

Аралыг дивидендлярин юдянмяси гярары идаря щейяти, иллик дивидендлярин 

юдянилмяси ися йалныз сящмдарларын цмуми йыьынcаьы тяряфиндян верился дя 

обйектив олараг еля алыныр ки, аралыг дивидендлярин юдянилмяси иля ялагядар идаря 

щйятин гярары цчцн щятта онлар истямяся дя цмуми йыьынcаьында яввялcядян 

гябул едилмиш иллик дивидендлярин юдянилмяси щаггында гярарын олмасы зяруридир. 

Бу она эюря беля алыныр ки, иллик дивидендлярин щяcми юдянилян аралыг диви-

дендлярдян аз ола билмяз. Уйьун олараг, яэяр квартал ярзиндя щятта минимал 

щяcмдя аралыг дивиденд юдянмишся онда артыг иллик дивиденд сыфра бярабяр ола 

билмяз. 

Хцсусиля йухарыда эюстярилян сябябин тясири иля сящмдар cямиййятлярин 

ря9щбярляри аралыг дивидендлярин юдянилмясиня олдугcа истяксиз йанашырлар. О ки 

галды имтийазлы сящмляр цчцн дивидендляря, сящмдар cямиййятляр мювcуд 

ганунвериcилийи эюря имтийазлы сящмляря дивиденд юдямяк цчцн хцсуси фонд 

йарада билярляр. 

Беля ки, имкан «сящмдар cямиййятляр щаггында» ганунун х маддясиндя 

нязярдя тутулмушдур. Мцяссисяляр юз истяйи иля низамнамяляриндя беля бир 

фондун йарадылыб йарадылмамасы мясялясиня баха билярляр. 

Изащ едилянляри нязяря алараг, сящмдар cямиййятлярдя малиййянин идаря 

олунмасында дивидендлярин ролуну эцcляндирмяк мягсядиля имтийазлы  сящмляр 

цчцн олдуу кими ади сящмляря дивиденд юдянилмяси цчцн дя хцсуси фондун 

йарадылмасы ющдялийиня ганунла бахылмасы лазымдыр. 

Дивиденд сийасятинин сечилмясиня дювлятин верэи сийасяти бюйцк тясир 

эюстярир. Мясялян, сящмдар cямиййятлярин гиймятли каьызлары цчцн эялирляря 

йцксяк верэилярин гойулмасы заманы даща чох ямяк щаггы юдянилмяси даща 

сярфялидир. 

Анализ эюстярир ки (cядвял 1), щал-щазырда практикада хцсусиля бу щадися 

баш верир. Ямяк щаггынын инкишаф динамик дивиденд юдямя артышыны эеридя 

гойур. 



 

 

Дивидендляря йцксяк верэилярин гойулмасы дивидендин бир щиссясинин ямяк 

щаггы шяклиндя юдянилмясини стимуллашдырыр, лакин бу щалда сящмдар cямиййятдя 

чалышмайан сящмдарларын мянафейиня зяряр вурулур. Бу мараглара риайят 

олунмасы цчцн ямяк щаггынын юдянилмяси заманы cямиййятин рящбянлийи тез-тез 

тамамиля лигитим олмайан методлары ахтарыр вя тятбиг едир. 

Сящмдарлар цчцн щесабланан дивиденд мябляьи цмуми гябул олунмуш 

гайд иля верэиляндирилир. Бу гайда ондан ибарятдир ки, физики шяхсляр цчцн диви-

дендляр эялир сай1ылыр вя бу эялирляря уйьун эялир верэиси дяряcяси иля верэилян-

дирилирляр. Яэяр сящмдакр онун эялириня ялавя едиляcяк дивиденд мябляьини-

тяcрцби-конструктор ишляри вя йа дювриййя вясаитляринин тамамланмасы да дахил 

олмагла мцяссисянин техники инкишафына йюнялдярся онда о эялир верэисиндян 

азад олаcагдыр. 

Щцгуги шяхс – сящмдарлара мяхсус олан диэяр мцяссисялярин сящмляри цчцн 

олунан дивидендляр сатышдан кянар эялирлярдир. Буна эюря дя ганунла мцяййян 

олунмушдур ки, сящмляр цчцн алынан дивидендляр 10% верэи дяряcяси иля 

верэиляндириляcякдир. Бурада «икигат вергигойма»йа йол верилдийи цчцн бу верэи 

дяряcясини имтийазлы саймаг мцмкцн дейилдир. 

Сящмдар cямиййятляр мянфяят верэиси юдядикдян сонра онларын сярянcа-

мында галан халис мянфяятдян дивиденд юдяйирляр, сонра ися дивиденд алыcылары 

(щцгуги шяхс) йенидян мянфяятя эюря верэи юдяйирляр.  

Яэяр щцгуги шяхс – дивиденд алыcысы ону истещсалын инкишафына йюнялдирся 

вязиййят тамамиля абсурд алыныр. Беля чыхыр ки, щансы сящмдар cямиййятдя 

дивиденд истещсалын инкишафына йюнялдилмишся онлар верэидян азаддыр, амма 

дивиденди алан сящмдар cямиййятдя бу дивидендляр дя щямчинин сящмдар 

cямиййятдя истещсалын инкишафына йюнялдийи щалда мянфяят верэисиня табедир. 

Бу уйьунсузлуг ганунвериcиликля арадан галдырылмалыдыр. Сящмдар cямий-

йятдя истещсалын инкишафына йюнялдилмиш дивидендляр онларын щара ялавя едилмя-

синдян асылы олмайараг мянфяят верэисиня табе олмамалыдыр. Ясас мясяля: 

щарада вя ня мягсядля дивидендлярин истифадя едилмясидир. 



 

 

Диэяр бир проблем ися кичик сящмдарларын cямиййятин идарясиндя иштирак едя 

билмядийи цчцн дивиденд сийасятинин мцяййянляшдирилмясиндя рол ойнамамасы 

вя буна эюря дя онларын мянафейинин горунмамасыдыр. Щал-щазырда мцясси-

сялярин юдядикляри дивидендлярин мябляьи олдугcа аздыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, кичик сящмдарларын игтисади мараьы бюйцк щяcмли 

сящмдарларын мараьындан мащиййятcя фярглянир. Онлар щямишя дивидендлярдян 

ялдя едяcякляри эялирляри сащиб олдуглары сящмлярин сатышындан ялдя едяcякляри 

эялирля мцгайися едирляр. 

Дивидендляр ящямиййятли эялир цнсцрц кими, йалныз бьюйцк сящм пакетиня 

малик ири сящмдарлар цчцн мараглыдыр. Нятиcядя, ичик сящмдарлар кеч вя йа тез 

юз сящмлярини ялдян чыхарырлар, бу ися идаряетмя щцгугунун вя эялирлярин 

сящмдар cямиййятин сящмляринин бир нечя ири сащибкарын ялиндя консентраси-

йасына эятириб чыхарыр.  

Сящм эялири ики цнсцрдян йарана биляр – дивиденд юдямяляри вя онларын курс 

фярдинин артмасындан. Бу ики цнсцр арасында башлыcа фярг ондан ибарятдир ки, 

онлардан бири реал диэяри ися потенсиал олараг мювcуддур. Щесаб етмяк олар ки, 

курс гиймятинин артмасы мцяййян мянада сящмдарлара юдяняcяк дивиденд-

лярдян асылыдыр. Лакин заман кечдикcя сящмин курс гиймятинин артмасы онун 

дцшмяси иля явяз олуна биляр. Бунун нятиcясиндя даща яввялcя ялдя олунмуш 

бцтцн ямлак итя биляр. Айдындыр ки, сящмдарларын бюйцк яксяриййяти эялирляринин 

тяхиря салынмасы иля разы дейил, буна эюря дя реал эялирин ялдя едилмясиня щямишя 

цстцнлцк верилир. Бу щямн ящалинин бюйцк яксяриййятинин ашаьы щяйат сявиййяси 

иля дя изащ олунур. 

Сящмдар cямиййятин идаря олунмасында практики олараг иштирак етмяйян 

кичик сящмдарлар цчцн дивиденд гиймятли (истиграз вя йа ялавя сящм) каьыз 

формасында алынмасы бир алтернатив ола биляр. бу щалда сящмдар дивидендляря 

эюря эялирини сахлайыр, лакин, бунунла cямиййятин идарясиндяки формал щцгугла-

рыны итирир. 

Сящмдар cямиййятляр дивиденд сийасятляринин ишлянмяси заманы юз низамна-



 

 

мяляриндя дивидендлярин бир щиссясинин гиймятли каьыз кими юдянилмясиня йер 

веря билярляр. Беля комбинасийа едилмиш метод cямиййятин сящмдарларына юз 

щцгугларыны сатмагда бюйцк имканлар йарадыр. 

Яксяр кичик сащибкарлар цчцн идаряетмя мясяляляриндя пассивлик онда йара-

ныр ки, cямиййятдя дивидендляр олмур вя йа чох аз олур вя онларын йаранмасы вя 

йа артмасы переспективи кифайят гядяр гейри-реалдыр. Бу шяритдя чохсайлы кичик 

сящмдарларын сящмляринин консолидасийасы бюйцк практики мараг йарадыр. Бу-

рада йалныз малиййя дейил щм дя сийаси мягсядляр гойулур. 

Бирляшмя формалары мцхтялиф ола биляр. Азярбайъан Республикасы мцлки 

мяcяллясиндя гейри-коммерсийа тяшкилатларынын мцхтялиф нювляриня бахылмышдыр: 

иcтимаи бирликляр, фондлар, дярняк, ассосиасийалар, иттифаглар. 

Фикримизcя, сящмдар cямиййятин идаря олунмасында кичик сящмдарларын 

щцгугунун тяминин зяманяти цчцн ян уйьун гейри-коммерсийа тяшкилаты 

формасы мцлки мяcяллянин «Х» маддясиндя нязярдя тутулмуш дярняклярдир. 

Дярнякляр, мцлкиййятчилярин (сящм сащибляринин) ибаряетмя, сосиал-мядяни 

вя йа диэяр гейри-коммерсийа характерли функсийалары щяйата кечирилмяси цчцн 

(вя онлар тяряфиндян там вя йа гисмян малиййяляшдирилян) йарадылан тяшкилатлар 

кими таныныр. Беля дярнякляр кичик сящм сащибляринин етимады ясасында, онларын  

адына вя онларын мараьыны нязяря алмагла сящмдарларын йыьынcаьында консоли-

дасийа едилмиш сящм пакетини оператив шякилдя идаря едяcякдир. 

Ганунвериcилийя эюря дярнякляр онлара тящким олунмуш ямлакы юзэянинки-

ляшдирмяк вя йа она сяряcам вермяк щцгугуна малик дейилдир. Бу кичик 

сящмдарлара онларын сящмляринин горунмасы цчцн зяманят верир. 

Дярняляр кичик сящмдарларын консолидасийа олунмуш сящм пакетиня малик 

олмагла сящмдар cямийятин идаря щейятинин тяркибиндя юз тямсилчисиня олмасы 

щцгугуна малик олаcагдыр. Бу кичик сящмдарларын малиййя ресурсларынын 

щярякяти цзяриндя нязарятини ящямиййятли дяряcядя эцcляндирир, сямяряли олмайан 

инвестисийа лайищялярини вя сящмдар капиталынын диэяр мцмкцн йайын-



 

 

дырылмаларынын юнляйир. 

Сящмдар cямиййятинин консолидасийа олунмуш сящм пакети сащибляриня 

ганунвериcиликдя нязярдя тутулмуш бцтцн щцгуглар cядвял 2-дя тягдим едил-

мишдир. 

Cядвял 2. 

Низамнам капиталында иштиракындан асылы олараг мцяййян сящм  
сайысына малик олан сящмдарлара верилян щцгуглар 

Низамнамя 
капиталында 
иштиракы, % 

Сящмдарын щцгугу 

1% 
Cямиййятин сящмдар рейестриндя нязярдя тутулмуш 
мялуматларла таныш олмаг, cямиййятин идаря щейятиня 
гаршы мящкямяйя иддиа иля мцваcият етмяк 

2% 
Сящмдарларын цмуми йыьынcаьынын эцндялийиня ики тяклиф, 
cямиййятин идаря щейятиня вя тяфтиш комисийасына намизяд 
иряли сцрмя 

10% 

Сящмдарларын нювбядянкянар цмуми йыьынcаьынын 
чаьрылмасы тяляби, сящмдарларын цмуми йыьынcаьынын 
иштиракчылары сийащысы иля таныш олмаг, cямиййятин малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин йохланылмасы тяляби 

25%+1 сящм 

Низамнамянин дяйишдирилмяси мясяляси иля баьлы 
сащмдарларын цмуми йыьынcаьынын гярарыны блокада 
етмяк, cямиййятин реорганизасийа вя йа ликвидасийасы, ири 
мцгавилялярин баьланмасы 

30%+1 сящм 
Баш тутмайан сящмдарларын цмуми йыьыcаьынын явязиня 
йени йыьынcаьын кечирилмяси 

50%+1 сящм 
Сящмдарларын цмуми йыьынcаьынын кечирилмяси, 
сящмдарларын цмуми йыьынcаьында лазыми гярарларын 
алынмасы 

75%+1 сящм 
Сящмдар cямиййят цзяриндя там нязарят, йяни, 
cямиййятин низамнамянин дяйишдирилмяси иля баьлы 
гярарларын гябул едилмяси, реорганизасийа вя ликвидлик, ири 



 

 

мцгвилялярин баьланмасы имканы 

 

 

Cядвял 2-дян эюрцнцр ки, сящм пакетинин бюйцклцйцндян аслы олараг кичик 

сящмдарлара юз щцгугларыны эенишлятмяси цчцн зяманят вериля биляр. Яэяр 

онларын сящм пакети низамнамя капиталында 75%-и ашарса нлар сящмдар cя 

миййят цзяриндя там нязарятя малик ола билярляр. 

Cядвял 3. 

Дивиденд юдямя методларынын характеристикасы 

Методу
н ады 

Ясас принсипи 
Методун 
цстцнлцйц 

Методун 
чашмамазлыь

ы 
Гейд 

1. 
Мянфяятин 
даима 
бюлэцсц 
методу 

«Дивиденд 
чыхышы» эюс-
тяриcисинин 
даимилийиня ямял 
етмя 

Садялийи (Халис 
мянфяятин 
азалмасы 
заманы) 
сящм пайына 
дивиденд 
мябляьинин 
азалмасы 
сящм кур-
сунун дцш-
мясиня эя-
тириб чыхарыр 

Нязяриййячиляри
н 
чякиндирмясиня 
бахмайараг 
практикада 
метод олдугcа 
чох ишлянир 

2. Сабит 
дивиденд 
юдянмяси 
методу 

Сящм курсунун 
динамикасындан 
асылы олараг узун 
мцддят ярзиндя 
сящмляря 
дивиденд юдян-
мясинин даи-
милийиня ямял 
олунмасы. Диви-

1. Садялик 
2. Сящмин 
курс дяйяринин 
дальалан-
масынын ара-
дан галды-
рылмасы  

Яэяр 
мянфяят чох 
дцшярся, са-
бит дивиденд 
юдямяси 
мцяссисянин 
ликвидлийини 
позур 

 



 

 

денд юдямя-
ляриндя 
мцнтязямлик 

3. Зяманят 
верилмиш 
минимум 
вя «Ялавя» 
дивиденд 
юдянмяси 
методу 

1. Мцнтязям 
сабит дивиденд 
мябляьинин юдян-
мясинин даими-
лийиня ямял олун-
масы 
2. Мцяссисяни
н фяалиййятинин 
мцвяффягий-
йятлилийиндян асылы 
олараг нюв-
бядянкянар 
«ялавя» 
дивидендлярин 
юдянмяси 

Сящмин курс 
дяйяринин 
дальалан-
масынын 
арадан 
галдырылмасы 

«Ялавя» 
дивидендя 
чох тез-тез 
юдянмяси 
заманы 
эюз__ олмасы 
вя сящм 
курсунун 
сабит тутул-
масындакы 
лазыми рол 
ойнамасыны 
дайандырмас
ы 

«Ялавя» 
дивидендляр 
тез-тез юдя-
нилмямялидир. 

4. 
Сящмлярля 
дивиденд 
юдянмяси 
методу 

Сящмдар наьд 
пул дивиденди йе-
риня ялавя сящм 
алырлар 

1. Малиййя 
дайаныглыьы 
олмамасы 
заманы 
ликвидлик 
проблеминин 
щяллини 
йцнэцлляшдирир 
2. Бцтцн 
бюлцшди-
рилмямиш мян-
фяят инкишафа 
йюнялир 
3. Вясаит 
мянбяляринин 
структурунда 
бюйцк сяр-
бястликля 
маневр етмяк 
имканы йа-
раныр 
4. Бюлцнцб 
верилян 
сящмлярля йцк-
сяк 

Бязи 
инвесторлар 
пула 
цстцнлцк 
веряряк 
сящмляри 
сатмаьа 
башлайырлар 

Яэяр бу 
сящмляр 
истянилян 
заман пула 
чевиря билмяк 
цчцн кифайят 
гядяр 
ликвиддирся, 
сящм алмаг 
сящмдарларын 
яксяриййятини 
мямнун едир 



 

 

идарячилярин 
ялавя стимул-
лашдырылмасы 
имканы йа-
раныр 

5. 
Дивиденд 
юдя-
мясиндя 
гарышыг 
метод –
гиймятли 
каьызла вя 
пулла  

Сящмдарлар диви-
дендин бир щисся-
сини сящм кими, 
диэяр щиссясини ися 
наьд шяклиндя 
алырлар 

1. Диэяр 
методларын 
цстцнлцкляри 
сахланыр 
2. Дивиден
д сийасятинин 
щяйата ке-
чирилмясиндя 
йени имканлар 
йараныр 
3. Диэяр 
методларын 
бцтцн цстцн-
лцкляринин 
истифадясиндя 
маневретмя 
имканы ____ 
4. Гарышыг 
дивиденд 
юдямяси сящ-
мдарларын щц-
гугларыны 
эенишляндирир 

Дивидендляри
н идаря 
едилмяси 
методу 
чятинляшир 

Сящмдарларын 
мараьыны там 
нязяря алдыьы 
цчцн методун 
практики ящя-
миййяти артыр 

 

Сящмдар cямиййятин дивиденд юдямя методларынын характеризя едян топлу 

материал ъядвял 3-дя верилмишдир. 

Сящмдар cямиййят цчцн ян ялверишли дивиденд сийасятинин  сечилмяси иля баьлы 

ясас проблемин тядгиги эюстярди ки, тювсиййя олунан бу вя йа диэяр дивиденд 

юдямя методуну сечмяздян яввял мцяссисянин игтисади вя малиййя вязиййятинин 

тящлил едилмяси лазымдыр. Малиййя-игтисади вязиййятин неcя гиймятляндирил-

мясиндян асылы олараг сящмдар cямиййятин рящбярлийи сярбяст шяилдя адекват 

дивиденд сийасятини сечмяли вя cямиййятин низамнамя вя дахили идаряетмя 

сянядляриндя ганунла мцяййян олунмуш гайдада зярури ялавя вя дяйишикликляри 

щяйата кечирмялидир. 



 

 

Fəsil 3. Bazar münasibətləri şəraitində maliyyə resurslarından istifadənin 
səmərəliyinin artırılması yolları. 
3.1 İqtisadi inteqrasiya şəraitində maliyyə resurslarının istifadə edilməsi prosesində 

dövlətin maliyyə siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. 

Maliyyə siyasəti termini adətən maliyyə menecmenti ilə məşğul olan 

iqtisadçılar tərəfindən tətbiq edilir. 

Maliyyə siyasətinin məqsədi – dövlətin mövcud sosial münasibətlər 

sisteminin möhkəmləndirilməsi və maliyyə vəsaiti ilə təmin edilməsidir. 

Maliyyə siyasəti – dövlətin maliyyə ehtiyatlarının toplanması, bölüşdürül-

məsi, yenidən bölüşdürülməsi və istifadəsi ilə əlaqədar həyata keçirldiyi tədbirlərin 

məcmusudur. Maliyyə siyasəti ictimai fəaliyyətin bütün tərəflərini əhatə edir. 

Hər bir cəmiyyətdə dövlət öz vəzifə və məqsədlərini yerinə yetirmək, 

müəyyən nailiyyələr qazanmaq üçün maliyyədən istifadə edir. Bu məqsədlərə nail 

olunmasında maliyyə siyasəti mühüm rol oynayır. Maliyyə siyasəti iqtisadi 

mənafelərə aktiv təsir vasitəsidir. 

Maliyyə siyasəti aşağıdakı həlqələrdən ibarətdir: 

1. Maliyyənin elmi cəhətdən əsaslandırılmış inkişaf konsepsiyasınını 

hazırlanması; 

Bu konsepsiya iqtisadi qanunların tələblərinin öyrənilməsi, təsərrüfatların in-

kişafının hərtərəfli təhlili, əhalinin tələbatının, istehsal münasibətlərinin və məh-

suldar qüvvələrinin inkişafının perspektivlərinin müəyyən edilməsi əsasında 

formalaşır. 

2. Maliyyədən cari dövrdə və perspektivdlə istifadə olunmasının əsas 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsi. 

Bu zaman maliyyə siyasətində irəli gələn məqsədə çatmaq yolları əsas 

götürülür, beynəlxalq amillər və maliyyə ehtiyatlarının mümkün olacaq artımı 

nəzərə alınır. 



 

 

3. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün praktiki fəaliyyətin həyata 

keçirilməsi. 

Qarşıya qoyulan məqsədlərin xarakterindən və həll olunması metodlarından 

asılı olaraq maliyyə siyasəti 2 yerə bölünür: 

1. Maliyyəstrategiyası 

2. Maliyyətaktikası 

Maliyyəstrategiyasıiqtisadi, siyasivəsosialstrategiyailəmüəyyənolunan, iri-

miqyaslıvəzifələrinhəllininəzərdətutan, gələcəküçünnəzərdətutulmuşuzunmüd-

dətlimaliyyəsiyasətikursudur. Maliyyəstrategiyasınınhazırlanmasıgedişin-

dəmaliyyənininkişafınınəsasmeylləriproqnozlaşdırılır, onlardanistifadəkonsep-

siyalarıyaradılır, maliyyəmünasibətlərinintəşkiliprinsiplərimüəyyənedilir. 

Maliyyəsiyasətininformalaşmasızamanıuzunmüddətliməqsədlərinseçilməsiv

əməqsədliproqramlarıntərtibisosialiqtisadiinkişafınəsasistiqamətlərindəmaliyyəehti

yatlarınıntəmərküzləşməsiüçünzəruridir. 

Maliyyətaktikasıcəmiyyətininkişafınınmüəyənmərhələsindəqarşıyaçıxanməs

ələlərinmaliyyəəlaqələrinintəşkiliqaydalarınındəyişirilməsi. 

Maliyyəehtiyatlarınınyenidənqruplaşdırılmasıyoluiləhəlledilməsiməqsədinidaşıyır. 

Maliyyəstrategiyasınınnisbtisabitliyişəraitindəmaliyyətaktikasıçevikolmalıdır. 

Çünkisosialamilvəiqtisadişəraithəmişədəyişkəndir. 

Maliyyəsiyasətininiqtisadiinkişafısosialtərəqqiyəfəaltəsirimkanınamalikolma

sıüçündərinelmiəsaslandırmalartələbolunur. 

Ancaqmaliyyəsiyasətinimüəyyənedənbütünamillərinelmicəhətdənöyrənilməsihəmi

nsiyasətinnisbimüstəqillikdənobyektiviqtisadiqanunlaratabeolmayansiyasətəçevril

məyəcəyinətəminatverəbilər. 

Maliyyəsiyasətimaliyyəehtiyatlarındansəmərəliistifadəyəvəonunhəcmininartı

rılmasınayönəldilməlidir. 

Maliyyəvəsaitininsərfindənəldəedilənartımmaliyyəsiyasətininhazırlanmasıvəhəyata



 

 

keçirilməsiprosesindəmaliyyəehtiyatlarındanistifadəninsəmərəliliyininartırılmasını

nnəzərəalınmamasıvəsaitlərindağınıqyayılmasına, 

cəmiyyətinsosialtələbatınınödənilməsiüçünistifadəolunanmənbələrininazaldılmasın

agətiribçıxarır. 

Maliyyəsiyasətinihazırlayarkənkonkrettarixişəraitnəzərəalınmalıdır. 

Nəzərdətutulmuşvəhəyatakeçirilmişxərclərinmaliyyəehtiyatlarınınhəcmindənasılılı

ğıaksiomkimibütünsəviyyələrdənolantəsərrüfatsubyektləritərəfindənqəbuledilməlid

ir. 

Maliyyəsiyasətiqarşısındaqoyulantələblərinbiridəonunhazırlanmasıvəhəyatak

eçirilməsiprosesinəkompleksyanaşılmasınariayətedilməsidir. Yəni, 

maliyyəsiyasətininbütünhəlqələrivasitəsiləhəyatakeçiriləntədbirlərinrazılaşdırılmas

ı, bir-birinəuyğunlaşdırılması, 

onlarıninkişafınmüəyyənmərhələsininaparıcıvəzifələrininhəllinəyönəldilməsi, 

iqtisadisiyasətinəsastərkibhissələri – maliyyə, kredit, əməkhaqqı, 

qiymətqoymasiyasətininçıxqarşılıqlıəlaqəsinitəminetməkistiqamətindəyönəldilməsi

. 

Maliyyəsiyasətiməhsuldarqüvvələrininkişafıvəölkəərazisiüzrəsəmərə-

liyerləşdiriləmsindəmühümroloynayır. Oməqsədliproqramlarınmaliyyəehtiyat-

larıilətəminolunmasına, vəsaitləriniqtisadiyyatınaparıcısahələrinəcəmləşməsinə, 

istehsalınsəmərəliliyininartmasıüçünstimulunyaranmasına, 

bütünregionlarınmütənasibinkişafetməsinəvəyerlixammaldanistifadəyəsəbəbolur. 

Sonzamandardövlətinhəyatakeçirdiyimaliyyəsiyasətikeçidiqtisadiyyatındaola

niqtisadiyyatınmaliyyətənzimlənməsininproblemlərinədairnəşrlərinsayıgetdikcəartı

r. Lakinbuməsələdənəzərifikirlərinvahidliyiəldəolunmamışdır. 

Beləliklə, 

Qərbingörkəmliiqtisadçılarımaliyyəsiyasətiiləbağlıdəqiqtərifverməmişlər. Məsələn: 

StenliFişer, RudigerDornbus, 

RiçardŞmalenzimaliyyəsiyasətinimüstəqilanlayışkimiayırmamışlar. 



 

 

Eynizamandaonlarbumövzununtədqiqinəfiskalsiyasətanlayışınıgenişləndirməkləya

naşırlar. Onlaryazırlarki, 

fiskalsiyasətdövlətinözgəlirvəxərcləriiləbağlıqəbuletdiyiqərarlarıözündətəcəssümet

dirir. 

Analojiolaraqbəhsolunanproblemləridigərəcnəbiiqtisadiməktəblərindədənəzərdənk

eçirirlər. 

ƏsasənR.KemrbellMakkonellvəL.StenliVryudövləttərəfindəninflyasiyasızmilliməh

sulunvətamməşğulluğuntəminolunmasınayönəldiləndövlətxərcvəvergitutumlarının

qaydayasalınmasıdəyişikliklərinimüəyyənedənmaliyyə-

büdcəvəfiskalsiyasətlərininanlayışlarınıeyniqəbuledirlər. Şübhəsiz, 

bucürşərhmaliyyəsiyasətininmahiyyətinindərkolunmasındabirsıraqeyri-

müəyyənliklərəsəbəbolur. 

Maliyyəehtiyatlarınınonlarınbölüşdürülməsivədövləttərəfindənfunksiyalarınınhəyat

akeçirilməsiüçünondanistifadəedilməsininsabitləşdirilməsiüzrədövləttədbirlərininm

ahiyyətininəzərdətutaraqistehsalmünasibətlərininvəistehsalqüvvələrinininkişafınam

aliyyəsiyasətinintəsirinineffektliyivəsosialistiqamətliliyidövlətinictimai-

siyasiquruluşuvəobyektiviqtisadiinkişafqanunauyğunluqlarıiləmüəyyənolunur. 

Lakinbufikirlərmarksistməktəbindəfiskalsiyasətdedikdə, 

burjuadövlətininmaliyyətədbirlərianlayışıaltındamüəyyənsosial-

iqtisadiməqsədlərənailolunmasıüçündövlətgəlirvəxərclərinitənzimlənməsikimibaşa

düşülməsiyanlışolar. Buzamanqeydolunurki, 

buradaburjuadövlətininiqtisadifunksiyalarınınmaliyyəaspektiözəksinitapır. 

MaliyyəsiyasətininmahiyyətiniaçmaqüçünRusiyaiqtisadçılarınınfikirləriböyü

krolamalikdir.ProfessorV.V.Lavrovmaliyyəsiyasətinitəhliledərkən, 

onunistehsalanəzarətvəuçotla, əməyinkəmiyyətivəəmtəələrin (malvəxidmətlərin) 

bölüşdürülməsiiləəlaqəsiniqeydetmişdir. 

DigəriqtsiadçıLevçukistehsalartımındamaliyyəsiyasətininböyükrolunuvurğulayarkə

nqeydetmişdirki, 

busiyasətmaliyyəehtiyatlarındanistifadəsivəbölüşdürülməsinindemokratikvəmərkəz



 

 

ləşdirilmişşəkildəidarəedilməsiniözündəbirləşdirməlidir. 

S.Pavlovdabusahədəmaraqlıfikirləryürütmüşdür. 

Odövləttənzimlənməsiişindəkreditvəmaliyyəanlayışlarınınayrılmazlığındanirəligəli

rvəmaliyyə-kreditsiyasətinindövlətinhəqiqimaliyyəiqtisadivəziyyətininmaliyyə-

kreditsistemininyenidənqurulmasınınistiqamətvəmetodları, 

habeləiqtisadiyyatınislahatlaşdırılmasıproblemininhəllinədairyeniyanaşmalariləəla

qələndirir. Şeremetyevisəbuməsələni «SSRİ-ninmaliyyəsi» 

əsərindətamtəhliletmişdir. Onuntərkibindəkiikimənaverir: 

- Maliyyədənistifadəsahəsindədövlətinfəaliyyətininəsasistiqamətlərikimi; 

- Maliyyəninmərkəzləşdirilmiqdəqiqifadəsikimi; 

Maliyyəsiyasətiikincihalda, 

dövlətiniqtisadiyyatınındaxilindəbaşverənmaliyyəproseslərininəticələndirir. 

Beləliklə, 

maliyyəsiyasətininyuxarıdakışərhləraşağıdakıəsasməqsədləriiləsübutedilir. 

1. Maliyyəehtiyatlarınınistifadəsinineffektivliyininvəhəcmininartımı; 

2. İqtisadiyyatınyenidənqurulmasıvəsağlamlaşdırılması. 

İkinciqrupistehsalsahələrininümumihəcmdəpayınınartırılması, ÜDM-axərclərin 

(sərflərin) azaldılması, pultədavülününnövbəliliyinintəminolunmasıvəs. 

3. Kəndtəsərrüfatıvədigərsənayesahələrinininkişafıəsasındaəhalininhəyatsəv

iyyəsininyüksəldilməsinənailolunması; 

Digəriqtisadçılarmaliyyəsiyasətininhəyatakeçirilməsininbaşqaməqsədlərinid

əayırmışlır. Beləki: 

- inflyasiyatempininaşağısalınması; 

- iqtisaditsikllərinhamarlaşdırılmasıvəs. 

Yuxarıdaqeydolunanlarınəzərəalaraqbeləqənaətəgəlməkolarki, 

maliyyəsiyasətidedikdə, 



 

 

vətəndaşlarınhəyatsəviyyəsininyüksəldilməsiməqsədiləmaliyyəehtiyatlarınındövlət

tərəfindəntənzimlənməsibaşadüşülür. 

Beləliklə, 

maliyyəsiyasətininqarşısınaqoyulanməsələlərdənnəticəçıxaranqabaqcıliqtsiadçılaro

nu 3 formayabölürlər: 

- iqtisadiartımsiyasəti; 

- sabitləşdirməsiyasəti; 

- işgüzarfəallığınməhdudlaşdırılmasısiyasəti. 

BirincidəməşğulluğunsəviyyəsininqaldırılmasınavəÜDM-

unfaktikihəcmininyüksəldilməsinəyönəldilmişmaliyyətədbirlərsisteminəzərdətutul

ur. Bustimullaşdırmışmaliyyəsiyasətinədaxildir: 

- dövlətxərclərininartırılması; 

- vergiyüklərininazaldılması. 

Başqasözlədesək, hal-hazırlabalanslaşdırılmışbüdcəvarsa, 

onlamaliyyəsiyasətienməvədepressiyamüddətindəbüdcəkəsiriistiqamətindəhərəkəte

tməlidir. 

Beləliklə, maliyyəsiyasətiningerçəkləşdirilməsi 3 mərhələdəaparılır: 

1. 

maliyyəninelmicəhətdənəsaslandırılmqşinkişafkonsepsiyalarınınişlənibhazırlanmas

ı; 

2.  

gəcəcəkvəcaridövrüçünmaliyyədənistifadəninəsasistiqamətlərininmüəyyənedilməsi

, yənimaliyyəsiyasətininstrategiyavətaktikasınınişlənibhazırlanması; 



 

 

3. 

qarşıyaqoyulanməqsədlərəçatmaqüçünistiqamətləndirilmişpraktikihərəkətlərin 

(addımların) fərdiolması. 

Təbiidirki, maliyyəsiyasətininiqtisadiyyatabirbaşatəsiriüçüncümər-

hələdəbaşlayır, lakinikimərhələnintərkibiiləmüəyyənedilir.  

Ammabumexanizmqisməndoğrudur. Beləki, 

maliyyətənzimlənməsininbütünimkanlarınınəzərəalmır. 

 

 

 

3.2 Təsərufat subyektlərinin maliyyə resurslarından səmərəli istifadə edilməsinin 

perspektivləri. 

 

Maliyyə ehtiyatları ilkin formada müəssisə təşkil edilən anda nizamnamə 

fondunun təsis edilməsi ilə yaranır. Yaradılan təsərrüfat subyektlərinin təşkilati - 

hüquqi statusundan asılı olaraq nizamnamə kapitalının mənbələri kimi 

səhmdarların kapitalı, kooperativ üzvlərinin pay haqları və ayrılmaları, sahə 

mənsubiyyətinə görə baş idarənin maliyyə təxsisatları, bank kreditləri və büdcə 

vəsaitləri çıxış edirlər. Nizamnamə fondunun həcmi məbləğcə nə qədər çox olarsa, 

müəssisənin investisiya və pul vəsaitlərindən operativ istifadə imkanları bir o qədər 

geniş olar. 

Hər bir müəssisənin əsas məqsədlərindən biri öz daxili maliyyəehtiyatlarını 

artırmaqdan ibarətdir, çünki onun səmərəli fəaliyyəti məhz bu ehtiyatların 

mövcudluğundan asılıdır. Təsərrüfat subyektlərinin sərəncamında olan və 

təsərrüfatdaxili(işçilərin əmək haqqı, sosial müdafiənin gücləndirilməsi, maddi 

həvəsləndirmə tədbirləri və s.), təsərrüfatdan kənar (vergi və sığortaödəmələri, 

kreditlərin qaytarılması, mal - materiala görə kreditorborclarının ödənilməsi və s.) 

maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, elmi - texniki tərəqqinin 

nailiyyətlərindən bəhrələnməklə təkrar istehsalın genişləndirilməsi və, 



 

 

ümumiyyətlə, həmin təsərrüfatsubyektinin əmtəə bazarında imicini artırmaq 

məqsədilə digər zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün pul gəlirləri və 

daxilolmalarmüəssisənin maliyyə ehtiyatlarını təşkil edir. 

Maliyyə ehtiyatları ilkin formada müəssisə təşkil edilən anda nizamnamə 

fondunun təsis edilməsi ilə yaranır. Yaradılan təsərrüfatsubyektlərinin təşkilati - 

hüquqi statusundan asılı olaraq nizamnamə kapitalının mənbələri kimi 

səhmdarların kapitalı, kooperativüzvlərinin pay haqları və ayrılmaları, sahə 

mənsubiyyətinə görə başidarənin maliyyə təxsisatları, bank kreditləri və büdcə 

vəsaitləri çıxış edirlər. Nizamnamə fondunun həcmi məbləğcə nə qədər çoxolarsa, 

müəssisənin investisiya və pul vəsaitlərindən operativ istifadə imkanları bir o qədər 

geniş olar. 

Fəaliyyətdə olan müəssisələrin daxili maliyyə ehtiyatları əsas etibarilə hazır 

məhsulun (görüləm işlərin, göstərilən xidmətlərin) satışından əldə edilən 

mənfəətdən və əsas vəsaitlərin amortizasiyasıayırmalarından ibarətdir. 

Müəssisədə maliyyə ehtiyatlarının toplanması və artırılması nəqədər zəruri 

şərtdirsə, onlardan düzgün və səmərəli istifadə etməkbir o qədər vacib amildir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə ehtiyatlarından istifadənin istiqamətləri 

geniş və çoxşaxəlidir. Bu istiqamətlər arasında vergi və məcburi sığorta ödənişləri, 

istifadəolunmuş bank kreditlərinə görə faiz ödəmələri, alınmış 

xammalmaterialların dəyərinin ödənilməsi öncül yer tuturlar. 

Digərvacibistiqamətləribeləqruplaşdırmaqolar: 

* əsaslıkapitalqoyuluşlarınınmaliyyələşdirilməsi; 

* qiymətlikağızlardaolanmaliyyəehtiyatlarınıninvestisiyalaşdırılması 

* sosial təyinatlı xüsusi pul fondlarının formalaşdırılmasınayönəldilən 

maliyyə ehtiyatları. 

Əsaslı kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi. Kapital qoyuluşu yeni 

tikililərin və fəaliyyət göstərən müəssislərin yenidən qurulmasına və 

yeniləşdirilməsinə, yeni texniki vasitələrlə təchiz edilməsinə, istehsal güclərinin 

saz və işlək vəziyyətdə saxlanılmasına sərfedilən xərclərdir. Azərbaycan 

Respublikasının “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Qanunda (13 yanvar 1995-ci il) 



 

 

qeyd edilir ki, əsasfondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, habelə maddi 

istehsalın digər formada inkişafına investisiya yönəldilməsi kapital qoyuluşları 

şəklində həyata keçirilir. 

Əsaslı kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsinin əsas mənbələri 

aşağıdakılardır: 

* müəssisənin xüsusi (təsərrüfatdaxili) maliyyə ehtiyatları; 

* müəssisənin borc aldığı və cəlb etdiyi maliyyə vəsaitləri; 

* müəssisənin daxil olduğu birliyin mərkəzləşdirilmiş fondununvəsaiti; 

* dövlət büdcəsinin vəsaiti (ümumdövlət əhəmiyyətli məhsul buraxan 

müəssisələrdə). 

Müəssisələrdə maliyyə menecmentinin düzgün təşkili ən sərfəlişərtlərlə 

əlavə maliyyə ehtiyatlarını cəlb etməyə, onları daha böyüksəmərə ilə investisiya 

qoyuluşuna yönəltməyə, maliyyə bazarındaqiymətli kağızlar alqı - satqısı edərək 

faydalı əməliyyatlar həyatakeçirməyə imkan verir. 

İnvestisiya məqsədləri üçün pul vəsaitlərinin cəlb edilməsinin 

əsasüsullarından biri də qiymətli kağızların buraxılışıdır. Qiymətli kağızların 

(istiqrazların, səhmlərin) buraxılması, onların maliyyə bazarında satılması, eləcədə 

bazardan digər qiymətli kağızların alınmasımüasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

müəssisələrin əsas fəaliyyətnövlərindən, maliyyə ehtiyatlarının mühüm istifadə 

istiqamətlərindən biridir. Əlavə maliyyə ehtiyatlarının cəlb edilməsi üsulu 

kimiqiymətli kağızların buraxılması və satılması zamanı müəssisə rəhbərləri və 

menecerləri vacib bir məsələni - məhz hansı növ qiymətlikağızın və hansı şərtlərlə 

daha çox mənfəət gətirəcəyini - əvvəlcədənmarketinq araşdırmaları aparmaq yolu 

ilə həll etməlidirlər. 

Hər bir müəssisə ixtiyarlıdır ki, təsərrüfat ilinin nəticəsinə görəonun 

sərəncamında qalan xalis mənfəətdən xüsusi təyinatlı fondlara(“Sosial sahə fondu”, 

“İstehlak fondu”, “Kadr hazırlığı fondu”)müəyyən həcmdə ayrılmalar aparmaqla 

həmin fondları formalaşdırsın. Bu fondların vəsaiti yeni əmlakın yaradılmasına 

səbəb olmayan,yalnız sosial sahənin (kapital qoyuluşundan başqa) inkişafına 

yönəldilən tədbirlərin maliyyələşdirilməsi, işçilərin həvəsləndirilməsi, onlara 



 

 

maddi yardım göstərilməsi, mütəxəssis kadrların hazırlanmasıvə ixtisaslarının 

artırılması kimi tədbirlərin həyata keçirilməsinə sərfedilir. Göstərilən fondlara 

mənfəətdən ayrılmalarının konkret həcmihər bir müəssisənin idarəetmə orqanları 

tərəfindən müəyyən edilir vəfondların istifadə olunmamış qalığı növbəti ilə keçir. 

Мцяссисянин малиййя ресурсларынын идаря едилмясинин сямярялилийи анализи пул 

ресурсларынын щярякятинин анализи иля мящдудлашмыр. Йухарыда сыраланмыш 

методлар йалныз сон дюврлярдя йерли практикада щамы тяряфиндян истифадя 

едилмяйя башланмышдыр. Диэяр тяряфдян идаря етмянин сямярялилийи анализиня 

мцяссисянин малиййя ресурсларынын истифадя олунмасынын сямярялилийи  анализи дя 

дахылдир. Азярбайcан шяраитиндя малиййянин ишляйиши нязяр нюгтясиндян мцясси-

сянин пул ресурсларынын (пул ахынларынын) щярякятинин вя мцяссисянин малиййя-

тясяррцфат фяалиййятинин нятиcялярини вя онун малиййя вязиййятини якс етдирян бир 

сыра эюстяриcилярин комплекс анализи иля таныш олмаг (ясасланмаг) 

лазымдыр.Верилмиш (щазырки) аспектдя биз мцяссисянин дювриййя вясаитляриня 

инвестисийалашщырылан малиййя ресурсларынын истифадясинин сямярялилийи мясялясиня 

хцсуси дигят веряcяйик.Профессор Д.С. Молйаковун фикринcя, дювриййя 

вясаитляриня инвестисийалашдырылан малиййя ресурсларынын истифадя олунмасынын 

сямярялилик дяряcяси ашаьыдакы эюстяриcилярин кюмяйи иля гиймятляндириля биляр: 

1) эцн олараг дювриййя сцряти вя дювриййя сцряти ямсалы; 

2) дювриййя вясаитляриня гойулан щяр бир маната дцшян бурахылан цмуми 

вя йа ямтяялик мал (йцклямя ямсалы); 

3) рентабелкик; 

4) хцсуси  вясаитлярин мцщафизяси (мцщафизя ямсалы). 

Рентабеллик эюстяриcиляри, мянфяят ялдя олунмасына гойулан вясаитя 

дцшянмянфяят нормасыны якс етдирмякля, малиййя ресурсларынын 

инвестисийалашдырылмасы моментиндян мянфяят формасында сон нятиcянин 

ялдя олунмасына гядяр ки аралыгдакы сямярялилик  амиллярини олдугcа там 

шякилдя якс етдирир. Бурада ясас истигамятвериcи гойулан малиййя  

ресурсларына дцшян мянфяят нормасыдыр.Мцяссисянин малиййя 

ресурсларынын идаря едилмясинин сямярялилийи сон нятиcядя сямярялилийин 

аралыг эюстяриcиляри иля шяртляндийиня эюря, мцяссисянин  малиййя-



 

 

тясяррцфат фяалиййятинин ашаьыдакы эюстяриcиляриня бахылмасы зяруридир. 

Мцяссисянин малиййя ресурсларынын истифадя олунмасынын сямярялилийинин 

гиймятляндирилмяси цчцн, cялб олунма мянбяйиндян: хцсуси вя йа борc 

асылы олмайараг онун малик олдуьу бцтцн ресурсларын истифадя 

олунмасынын бцтювлцкдя ясас вя дювриййя капиталынын идаря олунмасынын 

сямярялилийини якс етдирян игтисади рентабеллик (ИР) олдугcа бюйцк  

ящямиййятя маликдир. Игтисади рентабеллик цмуми мянфяятин активулярин 

орта иллик дяйяриня нисбяти кими щесабланыр: 

100%
дяйяри иллик орта Активлярин

Мянфяят
ИР ×=  

Бурада активлярин орта иллик дяйяри, активлярин илин яввялиндяки вя сонундакы 

цмуми дяйяринин йарысы иля кварталлара эюря активлярин аралыг дяйярляри 

cяминин дюрдя илдяки квартал сайына) бюлцнмяси иля  тапылыр. 

«Х» мцяссисяси цчцн кечян  илин нятиcяляриня эюря ИР: 

?%ИР =

⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
=  

Бу мцяссисянин яввялки илдяки фяалиййят нятиcяляриня эюря зяряр етмиш  вя ИР 

мянфи олмушдур. 

?%ИР −=

⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅−
=  

Мцяссисянин игтисади рентабеллийи артма мейли эюстяырир ки, бу да мцяййян 

дяряcядя фяалиййят дюврцнцн (тсикл) мцхтялиф мярщяляляриндя онун 

малиййя ресурсларынын идпаря олунмасынын сямярялилийинин артмасыны 

эюстярир. 

Мцяссисянин малиййя ресурсларынын истифадя олунмасынын сямярялилийинин 

тамамлайыcылары бир сыра хцсуси рентабеллик эюстяриcиляри иля характеризя 

олунур. Онларын ян мцщцмц – мцяссисянин хцсуси вясаитляринин 

рентабелли (ХВР) эюстяриcисидир: 



 

 

100%
 капиталХцсуси

Мянфяят
ХВР ×=  

Анализ олунан «Х» мцяссисяси цчцн бу эюстяриcи 2000-cи илдя бюйцмяйя доьру 

мейл етмишдир ки, бу да кямийятcя онун хцсуси малиййя ресурсларынын 

истифадя олунмасынын сямярялилийинин артмасыны якс етдирир: ?-cи илин 

нятиcяляриня эюря прогнозлашдырылан 

?%,(2000)*ХВР = фактики олараг ися ?%,
-----

-----
ХВР(2000) =×100  

олмушдур. 

Мянфяятин сатылан малларын (малларын, хидмятлярин) майа дяйяриня нисбяти кими 

мцяййян олунан сатышларын рентабеллийи сямярялилийин мцщцм эюстяри-

cисидир. Кечян илин нятиcяляриня эюря «Х» мцяссисясинин сатышларынын 

рентабеллийи 22% олмушдур ки, бу да тяхминян бизим реэионун сектор 

орталамасы сявиййясиня уйьундур. 

Рентабеллик анализинин дювриййя анализи иля комплекс шякилдя кечирилмяси 

зяруридир. Чцнки, игтисади  рентабеллийин идаря олунмасы просесиндя 

вясаитлярин дювриййяси вя рентабеллийи гаршылыглы асылыдыр, бу мянада ки, 

сатышларын минимал рентабеллийи щесабына вясаитлярин дювриййя сцрятинин 

йавашландырылмасы щесабына мал ващидиня дцшян мянфяятин артырылмасы 

вариантлары мцмкцндцр. Эцн олараг дювриййянин мцддяти эюстяриcиси 

ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

Р

ДС
Д о

о

⋅

=  

Бурада,    Со – верилмиш периодун сонунда вя йа период ярзиндя орта щесабла 

мовюуc  дювриййя вясаитляри; 

  Д – верилмиш периоддакы эцн сайы; 

  Р – бу период ярзиндяки малларын майа дяйяри иля щяcми. 

56эцн
----

365----
До =

×
=  

Дювриййя (суряти) ямпсалы ашаьыдакы дцстурла мцяййян олунур: 



 

 

6,5
----

----

С

Р
К

о
о ===  

Бцтцн дювриййя вясаитляри цзря щесабланан фактики дювриййя сцряти кечмиш 

щесабат периодунун фактики мялуматлары иля мцгайися олунур. 

Нормаллашдырылан дювриййя сцрятинин план эюстяриcиляри дя щесабланыр вя бу 

дювр (период)-ун фактики мялуматлары иля мцгайися олунур.  

Мцгайися цчцн гейд едяк ки, «Х» мцяссисясинин дяряcяк  иля аид дювриййя сцряти 

эюстяриcиси: 

103эцн
----

365----
До =

×
=  

3,5
----

----
К о ==  

Дювриййя вясаитляринин дювриййя сцряти йавашлайа вя йа сцрятляня биляр. Дювриййя 

вясаитляринин дювриййя сцрятинин артмасы нятиcяляриндя, йяни, дювриййя 

вясаитляринин дювриййянин айры-айры вя бцтцн мярщяляляриндя кечирдийи 

мцддятин азалмасы, бу вясаитляря тялябаты азалдыр, онларын дювриййядян азад 

олмасы баш верир. Дювриййя сцрятинин йавашламасы дювриййяйя ялавя вясаит 

cялб олунмасы иля мцшайят олунур. Гейд едяк ки, профессор Д.С. Молйаков 

тяряфиндян мцяссисянин вясаитляринин истифадя олунмасынын сямярялилийинин 

гиймятляндирилмяси цчцн тяклиф олунмуш методика бу диссертасийанын 

ирялидяки фясилдя гейд олунмуш методларла мцгайисядя мащиййятcя даща 

садя вя реаллыьа даща йахындыр вя бунунла бярабяр бюйцк практики 

ящямиййятя маликдир. 

Беляликля биз, фяалиййят дюврцнцн бцтцн мярщяляляриндя: онларын истещсал 

фондларына инвестисийалашдырылмасы моментиндян, йяни онларын дяйяр 

формасынын дяйишмяси нятиcясиндя хцсуси олараг малиййя ресурсу олмаьы 

дайандырдыьы вахтдан онларын мцяссисянин щесаблашма щесабына дахил олан 

мал (иш, хидмят) сатышындан эялирин тяркибиндя мянфяят артымы шяклиндя ялдя 

олунмасы, йяни, вясаитин дяйяр формасынын дяйишмяси нятиcясиндя йенидян 

эялирляр вя дахилолмалар формасыны гябул етдийи вахтда гядярки моментя 

гядяр. Малиййя ресурсларынын идаря едилмясинин сямярялилийиня бахдыг. Гейд 



 

 

етмяк лазымдыр ки, фяалиййят дюврцнцн айры-айры мярщяляляриндя, хцсусийля 

дяйярин пул формасына кечдийи мярщялядя малиййя ресурсларынын истифадя 

едилмясинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси cящдляринин мянасы олмазды, 

чцнки, малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийи бцтцн  тякрар истещсал 

просесинин нятиcясидир. 

Йягин ки, сющбят хцсуси вя йа cялб олунмуш малиййя мянбяляри (беля эюстяриcиляр 

йухарыда верилмишдир) щесабына йарадылакн вясаитлярин истифадя олунмасынын 

сямярялилийи щаггында вя йахуд да мцяссисянин малиййя ресурсларынын башга 

емитентлярин гиймятли каьызларына инвестисийалашдырылмасынын сямярялилийи 

щаггында эедя биляр, лакин бу  айры бир тядгигатын предметидир. 

Щазырки  параграфын нятиcяси кими гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисянин ма-

лиййя ресурсларынын идаря едилмясинин сямярялилийинин анализи иля ялагядар тяклиф 

олунмуш методлар ясасландырылмыш идаряетмя гярарларынын алынмасына шяраит 

йарадыр, вя ейни заманда мцяссисянин юзцнцн фяалиййят стратеэийасынын, сек-

торал хцсусиййятляринин вя тяшкилати-щцгуги формасындан  асылы олараг малиййя 

ишинин тяшкили хцсусиййятляринин нязяря алынмасыны да тяляб едир. 

 

3.3 Beynəlxalq maliyyə fəaliyyətinin maliyyə resurslarına təsiri və səmərəliliyinin 

artırılması yolları. 

 

İqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olan  maliyyə siyasəti həyata keçirilərkən 

beynəlxalq təsirlərin əhatə dairəsi nəzərə alınmalıdır. Maliyyə təkcə ölkə daxilində 

deyil, həm də beynəlxalq miqyasda iqtisadi proseslərin  ən mühüm aspektini təşkil 

edir. Beynəlxalq münasibətlər sistemi uzun bir  inkişaf yolu keçmiş və bütün  

ölkələr maliyyə - iqtisadiyyat  münasibətlərinə bu sistem vasitəsilə daxil olmuşlar. 

Siyasi və  iqtisadi qloballaşması  şəraitində beynəlxalq maliyyyənin  genişlənmə 

prosesi daha da sürətlənmişdir. Maliyyə ehtiyatlarının hərəkət yolundakı müxtəlif 

maneələr tədricən  aradan qaldırılmışdır.  Adətən bu münasibətlər  müxtəlif 

formalarda  özünü göstərir. Buraya əsasən valyuta, kredit və investisiya 

münasibətlərini aid etmək olar. Valyuta bütün iqtisadi münasibətlərdə  əsasən 



 

 

ödəniş vasitəsi kimi çıxış edir. Beynəlxalq maliyyə münasibətlərini çox zaman 

valyuta münasibətləri kimi xarakterizə edirlər. 

Beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin  mühüm formalarından biri  kredit 

münasibətləridir.  Bu münasibətlər qaytarılması  və faizin  ödənməsi  məcburi olan 

borc kapitalının valyuta  və əmtəə ehtiyatlarının  təqdimi ilə bağlı beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlər sahəsindəki fəaliyyəti  olmaqla yanaşı bu sahədə kreditorlar 

və borclular qismində xüsusi banklar, dövlət idarələri və hökumət, beynəlxalq və 

regional valyuta kredit təşkilatları çıxış edir.  

Maliyyə siyasəti təkcə bir dövlətin daxilində qapanıb qalanda bir çox amillə 

maliyyənin  rolunu mürəkkəbləşdirir və aparılan siyasət lazımi nəticəni vermir.  

Hal-hazırda çoxlu sayda  regional və beynəlxalq  maliyyə təşkilatları  fəaliyyət 

göstərir. Beynəlxalq maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsində ən mühüm yeri 

Beynəlxalq Valyuta Fondu tutur. Mahiyyətcə pul vəsaitlərinin beynəlxalq 

hərəkətinin təmin olunmasına  və milli valyutaların beynəlxalq nüfuzunun 

qorunmasına xidmət edən bu siyasət beynəlxalq təşkilatların və dövlətlərin maliyyə 

- pul münasibətləri  sahəsində apardıqları siyasət  maliyyə və valyuta siyasəti kimi  

qiymətləndirilir. Bu zaman aparılan valyuta siyasəti milli valyuta sistemi, dünya 

valyuta sistemi və beynəlxalq valyuta sistemi çərçivəsində həyata keçirilir.  

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminin məcmusu kimi tarixən ilk dəfə 

milli valyuta sistemi yaradılıb. Bu sistem iqtisadi əlaqələrin və milli 

qanunvericiliyin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun möhkəmləndirilməsi 

əsasında meydana gəlmiş valyuta münasibətlərinin təşkilinin hüquqi formasıdır. 

Milli valyuta sistemi pul-kredit sisteminin tərkib hissəsi olsa da, öz fəaliyyət 

xarakterinə görə ölkə sərhədlərindən kənara çıxır. Bu sistemin özünəməxsusluğunu 

səciyyələndirən amil milli iqtisadiyyatın və ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin 

inkişaf səviyyəsidir. Bir qayda olaraq milli valyuta sisteminin əsas prinsipləri 

ölkənin qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilir. Bu sistemin əsas elementləri milli 

valyutanın dönərlilik səviyyəsi, onun kursu, beynəlxalq alıcılıq qabiliyyəti, valyuta 

məhdudiyyətlərinin olub-olmaması, bynəlxalq kredit vəsaitləri və onlardan istifadə 



 

 

qaydalarının ölkənin beynəlxalq hesablaşmalarının müəyyənləşdirilməsi, ölkənin 

valyuta münasibətlərini tənzimləyən və onlara xidmət edən milli orqanlar aid 

edilir. 

Bu sistem dünya təsərrüfatının inkişafı əsasında meydana gələn, dövlətlərarası 

razılaşmalar və konvensiyalarla təsdiq edilən beynəlxalq valyuta münasibətlərinin 

təşkili forması olub, yəni dünya valyuta sistemi ilə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərir. 

Ancaq dünya valyuta sistemi milli valyuta sistemindən özünün bəzi 

elementləri ilə fərqlənir. Dünya valyuta sisteminin elementlərinə əsasən valyuta 

ehtiyatları,beynəlxalq hesablaşmalar üçün pul vahidləri, valyutaların qarşılıqlı 

dönərliliyi, valyutaların nisbətlərinin müəyyən olunmuş vahid rejimi, valyuta 

kurslarının müəyyəmləşdirilməsi, valyuta məhdudiyyətlərinin dövlətlərarası 

tənzimlənməsi, beynəlxalq kredit vəsaitlərindən və beynəlxalq hesablaşmaların 

əsas formalarından istifadənin müəyyən olunuş vahid qaydaları və valyuta 

tənzimlənməsini həyata keçirən beynəlxalq təşkilatlar daxildir. 

Dövlətin valyuta tənzimlənməsi dedikdə ilk növbədə, valyutaya 

məhdudiyyətlər və limit qoyulması başa düşülür. Valyuta münasibətlərini 

tənzimləmək üçün dövlətin əsas vəzifələri, iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 

olunması, valyutanın sabitliyinin qorunması onun dəyərinin möhkəmləndirilməsi, 

ixracın stimullaşdırılmsı, ölkənin valyuta ehtiyatlarının artırılması kimi məsələlər 

öz həllini tapması nəzərdə tutulur. 

İnteqrasiya şəraitində müasir praktikada valyuta tənzimlənməsinin bir neçə 

metodundan istifadə olunur. Valyuta tənzimlənməsinin liberallaşdırılması zamanı 

valyutanın bir hissəsi ixracatçıların sərəncamında qalır, qalan hissəsi isə məcburi 

qaydada Mərkəzi Banka satılır. 

Qeyri – liberal valyuta tənzimlənməsidə isə ixracatçıların əldə etdikləri xarici 

valyutanı Milli Bank məcburi qaydada və bazar qiymətinə, ya da hökumətin 

müəyyənləşdirdiyi qiymətə satın alır. 



 

 

Valyuta məhdudiyyəti zamanı hesab sahibinin razılığı ilə bu hesablara 

məhdudlaşdırma rejimi tətbiq edilir və onlar xüsusi təyinatlı hesablara aid edilir. 

Ölkə daxilində olan hüquqi və fiziki şəxslər bu rejimin tələblərinə uyğun olaraq 

valyuta vəsaitlərindən istifadə edirlər. Bundan başqa, valyuta kursuna və kapitalın 

hərəkətinə təsir göstərmək üçün isə bu hesablar üzrə faiz dərəcələri müxtəlif 

səviyyələrdə saxlanılır. 

Maliyyə, cari ticarət və qeyri-ticarət əməliyyatları tədiyyə balansı üzrə valyuta 

məhdudiyyətlərində öz əksini tapmalıdır. Bu məhdudiyyətlər ticarətin ümumi 

cəminə və səviyyəsinə bilavasitə təsir göstərməklə yanaşı eyni zamanda cari 

əməliyyatlarla bağlı bəzi məhdudiyyət formalarına da rast gəlmək mümkündür. 

Bu məhdudyyət formalarına isə aşağıdakıları aid etmək olar: əcnəbi 

ixracatçıların ölkədə satdığı əmtəənin hesabına əldə etdikləri vəsaitlərə sahib 

olmaq hüquqlarının qismən məhdudlaşdırılması, ixracatçıların xarici valyuta 

satmalarına məhdudiyyət qoyulması və bəzi idxal mallarının haqqının xarici 

valyuta ilə ödənilməsinin qarşısının alınması və xarici valyutanın ölkədən 

çıxarılmasının məhdudlaşdırılması. 

Adətən valyuta məhdudiyyətlərini maliyyə və gömrük orqanları tənzimləyir. 

Valyuta siyasətini və valyuta məhdudiyyətlərini gerçəkləşdirən əsas dövlət 

qurumlarından biri gömrük orqanıdır. Bu orqan ümumiqtisadi tənzimlənmənin və 

iqtisadi inkişafın baçlıca aləti kimi çıxış edir. 

Göründüyü kimi milli iqtisadi inkişafın təmin edilməsində beynəlxalq maliyyə 

münasibətlərinin və milli valyuta sisteminin rolu çox böyükdür. Ona görə də milli 

iqtisadi inkişaf modelinin formalaşmasında bu amillər də nəzərə alınmalıdır. 

Dünya təcrübəsində milli iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün əsasən aşağıdakı 

iqtisadi modellərdən birini seçmək məqsədəmüvafiq hesab edilir: qapalı milli 

iqtisadiyyat, inkişaf etmiş dövlətin yardımından istifadə etməklə qurulan milli 

iqtisadiyyat və bazar prinsipləri əsasında formalaşan milli iqtisadiyyat. 



 

 

Bu modellərdə hər hansı birini seçməmişdən əvvəl milli qanunauyğunluqları 

və xüsusiyyətləri nəzərə alaraq müasir şərait uyğun milli iqtisadiyyatın və milli 

bazarın formalaşmasının daha mükəmməl optimal modelinin nəzəri cəhətdən 

işləyib hazırlamaq lazımdır. Fikrimizcə milli iqtisadiyyatın makroiqtisadi 

göstəricilərini təhlil edərək iqtisadi problemləri həll etməklə, iqtisadi prosesləri 

düzgün qiymətləndirməklə və iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin 

təcrübəsindən bəhrələnərək milli iqtisadi inkişaf modelini müəyyənləşdirmək olar. 

Yəni iqtisadiyyata dinamik bir sistem kimi baxmaqla yanaşı burada insan 

faktoruna, iqtisadi proseslərə və eyni zamanda dövlət müdaxiləsinin forma və 

üsullarına xüsusi diqqət  yetirmək də lazımdır. 

Fikrimizcə bazar iqtisadiyyatının göstərilən modellərində oxşarlıq olmaqla 

yanaşı onlar ümumi bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərirlər. Burada dövlətin 

iqtisadiyyata müdaxiləsi və sosial tələblərin ödənilməsi əsas götürülür. Ayrı-ayrı 

dövlətlərin seçdiyi milli iqtisadi modellər bazar iqtisadiyyatının fəaliyyətinə bu və 

ya digər formada öz müsbət və ya mənfi təsirini də göstərir. Makroiqtisadi 

səviyyədə tənzimləmə  bazarın bütün modellərində mövcuddur. Dünyada mövcud 

olan bazar modelləri və onların inkişaf tarixi şəraitindən, əhalinin adət 

ənənəsindən, təbii resurslardan, işçi qüvvəsindən və mövcud şəraitdən də asılıdır. 

Hal-hazırda bazar iqtisadiyyatında mövcud olan üç modelindən birinin 

seçilməsi və yaxud qarışıq modeldən istifadə edilməsi də mümkündür. Bu 

modellərə sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı (Almaniya), liberal model (ABŞ) və 

sosial demokrat modellərini (İsveç) aid etmək olar. 

Göstərilən modellər bir-birindən əsasən dövlətin sosial siyasətinə, mülkiyyət 

formalarına və dövlət tənzimlənməsi səviyyəsinə görə fərqlənirlər. 

Müasir şəraitdə bazar iqtisadiyyatının digər tiplərinin və modellərinin olması 

fikirləri də mövcuddur. İqtisadiyyatda Amerika, İsveç, Fransa, Çin, Yaponiya və 

Koreya modellərinin mövcud olması ilə yanaşı bu ölkələrin iqtisadiyyatı və onun 

inkişafı da biri-birindən köklü surətdə fərqlənirlər. Bu da təbii haldır. Hələ 1946-cı 



 

 

ildə məşğulluq haqqında qanun qəbul edən ABŞ senatı burada dövlətin ölkə 

iqtisadiyyatının vəziyyətinə görə məsuliyyət daşımasını müəyyənləşdirir. İstehsalın 

təmərküzləşməsi prosesi nəticəsində elmi-texniki tərəqqinin güclənməsi və eyni 

zamanda işçi qüvvəsinin tərkibində də dəyişikliklər baş verdi, nəticədə qeyri-

istehsal  sahələrində çalışan işçilərin sayı istehsalla məşğul olan işçilərin sayından 

xeyli artıq oldu. 

Sonrakı illərdə ABŞ iqtisadiyyatının sağlamlaşdırılması proqramı (1980) 

aşağıdakı vəzifələrin həllini qarşıya qoyurdu: vergilərin və şəxsi gəlir vergilərinin 

azaldılması, hökumət xərclərinin artırılmasının qarşısının alınması, sosial 

proqramların ixtisar edilməsi, infilyasiyanın tənzimlənməsindən dövlətin imtina 

etməsi. Nəticədə, 1986-cı ildəşəxsi gəlir vergisi 50% -dən 28%-ə, korporasiyaların 

gəlirlərindən vegilər 46%-dən 34%-ə endirildi və 6 milyon az gəlirli ABŞ 

vətəndaşı federal vergilərdən tamamilə azad edildi. İqtisadiyyatın köklü struktur 

dəyişikliyi nəticəsində 1983-cü ildən başlayan iqtisadi yüksəliş 1989-cu ilə qədər 

davam etdi. 

Bu illərdə ölkədə ÜMM və məhsul istehsalının həcmi 1979-cu ildəkindən 

28% çox oldu, 17 milyondan çox yeni iş yeri yaradıldı. İşsizlik ən aşağı səviyyəyə 

düşərək bütün işçi qüvvəsinin cəmi 5 faizini təşkil edirdi. 

ABŞ iqtisadiyyatında uzunmüddətli yüksəlişdən sonra 1989-1992-ci illərdə 

istehsalın artım sürəti kəskin azalmağa başladı. ÜMM-un orta illik artımı 1982-

1988-ci illərdə 3.8% təşkil etdiyi halda göstərilən üç ildə bu artım 1%-ə yaxın oldu. 

1990-cu ilin əvvəlində dövlətin büdcə kəsiri 290 milyard dollar dövlət borcu isə ən 

yüksək həddə çatdı və nəticədə ABŞ böyük borclu ölkəyə çevrilməklə yanaşı 

investisiya xərclərinin kəskin azalması baş verdi. Daha sonra 1993-cü ildə iqtisadi 

inkişafı təmin etmək məqsədilə uzunmüddətli investisiya proqramının həyata 

keçirilməsinə 140 milyard dollar vəsait ayrıldı. Nəticədə ölkədə işsizliyin və 

infilyasiyanın səviyyəsi xeyli aşağı düşmüş, yeni iş yerləri yaranmış və dövlətin 

büdcə kəsiri kəskin azalmışdır. Göründüyü kimi ayrı-ayrı illərdə və müxtəlif 

şəraitdə ABŞ-da aparılan çevik iqtisadi siyasət ölkənin iqtisadi inkişafını təmin 



 

 

etməklə yanaşı eyni zamanda tətbiq olunan iqtisadi modelin düzgün seçildiyi bir 

daha sübut olundu. 

XXİ-əsrdə dünya iqtisadiyyatında aparıcı yerlərdən birini tutan Yaponiya son 

illərdə iqtisadi inkişaf səviyəsinə görə dünyada beynəlxalq əhəmiyyətli maliyyə 

mərkəzinə çevrilməkdədir. Hal-hazırda Yaponiyanın xalis maliyyə aktivlərinin 

ümumi həcmi 129 milyard dollara çatmışdır. 1995-ci ildə dünyada yapon 

kreditlərinin xüsusi çəkisi 53% olmuşdur. 

Hələ 1983-1991-ci illədə Amrikanın yüksək texnologiyaya malik şirkətlərinə 

qoyulan xarici investisiyaların üçdə ikisindən çoxu Yaponiyanın payına düşürdü. 

1981-ci ildə Yaponiya “Gələcək nəsil sənayesinin baza texnologiyası” adlı üç 

hissədən ibarət olan geniş bir proqram irəli sürülmüşdü. Bu proqrqm yeni 

materiallar-yüksək keyfiyyətli şəxsi məhsullar, elektrik keçirən polimerlər, 

plasmaslar istehsalı, biotexnologiyanın inkişaf etdirilməsi və yeni elektron 

cihazlarının hazırlanmasını nəzərdə tuturdu. Dünyada 90-cı illərin əvvəllərində 

müəyyən proqram üzrə istehsal əməliyyatı yerinə yetirən 610 min mexanizmdən 

385 mini Yaponiyada istehsal olunmuşdur. İqtisadi inkişaf baxımından 

fövqəldövlətə çevrilən Yaponiyanın dünya təsərrüfat sistemində təsiri getdikcə 

artmaqdadır. Dünyada istehsal olunan ümumi məhsulun 40%-ə yaxını və dünya 

üzrə məhsul ixracatının 20%-dən çoxu bu iki dövlətin Yaponiyanın və ABŞ-nın 

payına düşür. 

Yaponiyanın iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün 80-cı illərin əvvəllərində 

yeni sənaye sahələrinin inkişafı öz müsbət nəticəsini verməkdədir. 

Yapon bazar iqtisadi modelinin əsas cəhətlərinə milli iqtisadiyyata dövlət 

müdaxiləsinin yüksək səviyyəsi, özünü müdafiənin möhkəmləndirilməsi və 

inkişafının 5 illik planının tərtibi, qəbul edilən qərarlarda fəhlələrin iştirakının 

təmin edilməsi, müəssisədə çalışan işçilərin və rəhbərlərinin əmək haqlarının 

arasındakı fərqin minimum həddinin müəyyən edilməsi və nəhayət dövlət 

tərəfindən sosial bərabərliyin təmin edilməsini daima gücləndirmək sosial 



 

 

vəzifələrin həllin isə koorparasiyaların və təşkilatların üzərinə qoymağa aid etmək 

olar. 

Bir-birindən tamamilə fərqli Amerika və Yapon bazar iqtisadiyyatı 

modellərinin müqayisəsindən göründüyü kimi iqtisadi inkişaf modelinin seçimi 

üçün həlli vacib digər faktorlar da nəzərə alınmalıdır. Milli iqtisadi inkişaf 

modelinin seçimi ilə yanaşı bazar münasibətləri sisteminin inkişafı üçün eyni 

zamanda təbii resursların səviyyəsi, qeoqrafik vəziyyət, milli adət və ənənə, tarixi 

inkişaf səviyyəsi və cəmiyyətin sosial inkişaf meyillərinin istiqaməti də mühüm 

əhəmiyyətə malikdir.  

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi yəni makro-iqtisadi səviyyədə 

tənzimləmədə tənzimləmənin iqtisadi metodlarından istifadə daha səmərəlidir. 

Buraya pul-kredit, büdcə-vergi, maliyyə, valyuta və investisiyanı aid etmək olar. 

Məsələn ABŞ-da tənzimləmə büdcə-vergi sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. İsveç 

modeli sosial-iqtisadi siyasətin və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə seçilir. 

Burada əsasən məşğulluq, kadr hazırlığı və əmək bazarına aid olan sahələrə 

üstünlük verilir. 

Fikrimizcə milli iqtisadi modelin əsasını istehsalın sürətli inkişaf olmalıdır. 

Bu məqsədə çatmaq üçün isə dövlətin maliyyə ehtiyyatları, dövlət büdcəsinin əsas 

hissəsi istehsal yönümlü müəssisələrə və investisiya qoyuluşuna yönəldilən 

vəsaitləri artırmaq lazımdır. 

İstehsal nəticəsində məhsulun sərbəst bazarda satışından əldə edilən pul 

vəsaiti gəlir bölgüsündə tarazlığı qorumaqla yanaşı tələb və təklifin ödənilməsi və 

eyni zamanda inflyasiyanın qarşısını ala bilər. Bu ancaq bazarda sağlam rəqabət 

mühitində mümkündür. Belə halda qiymətlər dəyişmədən sərbəst və uzunmüddət 

qala bilər. Sərbəst bazarlarda pul kütləsinin həcmi ilə  bazara çıxarılan hazır 

məhsulun dəyəri bir-birini tarazlayır.Nəhayət, yuxarıda qeyd olunanlardan belə bir 

qənaətə gəlmək olar ki, iqtisadi inkişfın səviyyəsi və iqtisadiyyatın  bazar 



 

 

prinsipləri əsasında formalaşması ilk növbədə beynəlxalq maliyyə  

münasibətlərinin  vəziyyətindən xeyli asılıdır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NƏTİCƏ  

 

Bazar iqtisadiyyatının normal fəaliyyətinin təmin olunmasında mühüm 

amillərdən biri də maliyyə resurslarının mövcudluğudur. Maliyyə münasibətlərii 

ilə bazar münasibətləri arasında qarşılıqlı əlaqə alqı-satqı prosesi və ekvivalent 

mübadilə zamanı  maliyyə münasibətlərinin meydana gəlməsi fikri ilə əlaqədardır. 

Maliyyə münasibətləri isə birinci növbədə maliyyə əməliyyatları ilə bağlı olan və 

əslində onların əsasını təşkil edən ictimai-iqtisadi münasibətlərlə üzvi surətdə 

əlaqədardır. Həmin münasibətləri obyektiv surətdə yaradanlar ictimai həyatvn 

müxtəlif dairələrində çalışan iştirakçılar – əməli fəaliyyət göstərnlər – onlar 

gündəlik, ardıcıl və qarşılıqlı əlaqələridir. Bazar iqtisadiyyatın sistemində maliyyə 

münasibətlərinin hədləri ictimai istehsalın çərçivəsindən kənara çıxır və ictimai 



 

 

həyatın digər sahələrini də əhatə edir. İctimai həyatın müəyyən tərəfinə müdaxilə 

edən və o dairədə özünəməxsus xüsusiyyətləri əks etdirən maliyyə münasibətləri, 

əksər hallarda özünü pul formasında təzahür etdirir. Maliyyə münasibətlərinin 

mühüm əlamətlərindən biri kimi onu xatırlatmaq yerinə düşər ki, maliyyə 

münasibətləri əksər hallarda maliyyə resursları adlanan bir formanı qəbul edən – 

pul gəlirləri və yığımlarının formalaşması, yaranması ilə əlaqədardır. Onu da etiraf 

etməliyik ki, əməli həyatımızda maliyyə sisteminin maliyyə resursları formasını 

qəbul edən pul vəsaitlərinin mütləq hərəkəti ilə müşayiət olunur və yerinə yetirilir. 

Deməli, maliyyə resursları maliyyə münasibətlərinin maddi daşıyıcısı rolunu 

oynayır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aparılan iqtisadi islahatların əsasən əlbəttə 

ki, iqtisadi stimullaşdırma sistemi təşkil edir. Bu islahatlar müəssisələrə iqtisadi 

azadlıq və maliyyə müstəqilliyi verməlidir və eyni zamanda onların məsuliyyəti də 

artmalıdır. Bazar mexanizminin real olaraq işə düşməsinin əsas vasitəlirdən biri də 

ayrı-ayrı təsərrüfatların subyektlərin həqiqi bazara xas olan əmtəə-pul 

münasibətlərinə uyğunlaşdırılmasıdır.  

Hazırda respublikamızda bir sıra səhmdar cəmiyyətləri, icarə, kooperativ və 

s. müəssisələr yaradılmışdır. Əgər bu qurumlar maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərini 

bazara uyğunlaşdıra bilməsələr, onda lazımi müsbət nəticə əldə edə bilməyəcəklər. 

Bazar iqtisadiyyatının ən mühüm tələblərindən biri də geniş və tam nəzarət oluna 

bilən maliyyə bazarının mövcudluğudur. Maddi ehtiyatların alınıb-satıldığı 

bazarlar iqtisadi ədəbiyyatda real aktivlər bazarı, pul vəsaitlərinin iqtisadi 

münasibətlərinin iştirakçıları arasında bölgüsünü təmin edən bazarlar isə maliyyə 

bazarları adlandırılır. Maliyyə bazarı olduqca geniş anlayışlardır. Ona görə ki, o 

təkcə milli iqtisadiyyatın maliyyə tərəflərini deyil, həmçinin kredit münasibətlərini 

müxtəlif formalarını əhatə edir. Bütün bu müxtəlif formaları diqqətlə təhlil etsək 

ümumi şəkildə maliyyə bazarını iki yerə bölmək olar: birincisi, bank kreditləri 

bazarı, ikincisi, qiymətli kağızlar bazarı. Bank kreditləri bazarı kredit idarələri 

tərəfindən verilən ödənişli və qaytarılan ssudalar üzrə meydana çıxan münasibətləri 

əhatə edir. Bu ssudalar xüsusi sənədlərin tərtibindən asıl olmayaraq sərbəst surətdə 



 

 

satıla, alına və ödənilə bilər. Bank kreditlərinin inkişaf nəticəsində xeyli 

genişlənmiş və maliyyə bazarından qoparaq müstəqil fəaliyyət sahzəsinə 

çevrilmişdir. Bu sahə ilə indi müstəqil maliyyə sahəsi olan bank işi sferası məşğul 

olur. 

Bazar iqtisadyiyatının formalaşması maliyyə bazarı olmadan səmərə verə 

bilməz. Buna görə də hazırda ölkədə maliyyə bazarının formalaşması olduqca 

zəruridir. Bunun üçün ilk növbədə lazımi hüquqi baza yaradılmalıdır. Bir tərəfdən 

daxili qanunvericilik sistemi işlənməli, sadə, keçici veksellər, investisiya və 

maliyyə şirkətləri, investisiya və çek fondları, diler və broker fondları haqqında 

müvafiq qanunvericilik aktların fond birjalarının iş qaydaları qiymətli kağızlarla 

işin lisenziyalaşdırılması qaydaları haqqında sənədlər qəbul olunmalıdır. 
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REFERAT 

 

Mövzunun aktuallığı:Müəssisələrdə fəaliyyət göstərən iqtisadi cəhətdən 

dayanıqlı maliyyə potensialının formalaşması, müəssisənin öncül istiqamətləri üzrə 

onların səmərəli bölüşdürülməsi və istifadəsi ilə müəyyən olunur. İnkişaf etmiş 

ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, maliyyə potensialının təşəkkülü məsələsi zəngin 

məzmuna malik olan mürəkkəb, sistemli bir problemdir. Bu problemin tərkib 

hissələri kimi hər şeydən əvvəl maliyyə resurslarının əmələgəlmə və reallaşma 

mexanizmlərinin aşkarlanması, maliyyə resurslarının strukturunun 

optimallaşdırılması vəzifələrinin müəyyən edilməsi və onların həlli istiqamətlərinin 

üzə çıxarılması çıxış edir. 



 

 

 Maliyyə resurslarının formalaşması və ondan səmərəli istifadə olunması hər 

bir müəssisənin inkişafının (likvidlik və dayanıqlıq göstəricilərinin yüksək olması) 

və müəssisənin böyük müəssisələr arasında səmərəli inteqrasiyasının təmin 

olunmasının, ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin vaxtında həllinin əsas amilidir. 

Bu baxımdan qeyd olunan problemin bütövlükdə, həm də onun ayrı-ayrı tərkib 

hissələri üzrə həlli məsələsi daim diqqət mərkəzində durur. 

 Bununla yanaşı, xüsusilə keçid iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə resurslarının 

formalaşması, inkişafı və istifadəsi özündə müəssisənin iqtisadi mənafelərinin 

uzlaşdırılmasını əks etdirir. Belə bir qənaətə gələ bilərik ki, müasir şəraitdə 

müəssisələrin maliyyə potensialının formalaşması ilə bağlı problemlərin 

aşkarlanaraq həll olunması mühüm istiqamətlərdən biri olmalıdır. Həmin 

problemlə bağlı aparılan tədqiqat göstərir ki, bu sahədə xeyli həllini gözləyən 

məsələlər vardır, belə ki hazırda mövcud olan mexanizmlər heç də həmişə 

müəssisənin malik olduğu iqtisadi resursları tam şəkildə maliyyə potensialı 

səviyyəsinə çatdırmağa və ondan axıradək səmərəli istifadə etməyə imkan vermir, 

müəssisənin maliyyə potensialının formalaşması və inkişafı üzrə qanunvericilik 

bazasının tez-tez dəyişməsi bu sahədə qeyri-stabillik üçün əlverişli şərait yaradır. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın real iqtisadi durumunun təhlili 

sübut edir ki, ölkənin maliyyə resurslarının təşəkkülü prosesində region 

büdcələrinin gəlirlərinin əsasını təşkil edən vergi potensialının üzə çıxarılması da 

xeyli vacibdir. Belə ki, ölkənin iqtisadi regionlarında vergi resurslarının səfərbərlik 

miqyası və şərtləri, onların real büdcə tələbatlarına uyğunluğu pul və kredit 

emissiyasına, pul dövriyyəsinin həcminə və sürətinə ciddi təsir göstərir. 

 Etiraf etmək lazımdır ki, maliyyə resurslarının formalaşması sahəsində olan 

problemlərin böyük bir qismi obyektiv xarakter daşıyır və bu sahə üzrə elmi 

biliklərin azlığı, qabaqcıl dünya təcrübəsinin ölkəmizdə istifadəsi mexanizmlərinin 

axıradək  yaradılmaması, bazar münasibətləri şəraitində dövlətin fəaliyyət 

təcrübəsinin məhdudluğu və s. ilə izah olunur. Lakin öz növbəsində məsələnin bu 

cür qoyuluşu yeni iqtisadi sistemin inkişaf parametrlərinin müəyyən edilməsi 



 

 

çərçivəsində maliyyə potensialının formalaşması problemi üzrə nəzəri tədqiqatların 

daha da genişləndirilməsini, bu əsasda elmi cəhətdən əsaslandırılmış praktiki 

tövsiyyələrin irəli sürülməsini keçid dövrünün makroiqtisadi vəzifəsi kimi xeyli 

aktuallaşdırır. 

        Mövzunun öyrənilmə səviyyəsi: Müəssisələrin maliyyə 

resurslarınınformalaşması üsulları, maliyyə potensialı ilə borc probleminin 

qarşılıqlı əlaqələri iqtisad elmi tərəfindən bu və ya digər səviyyədə tədqiq 

olunmuşdur. Uzaq xarici ölkə alimlərindən R.Bahl, S.Wallace, H.Baekgaard, R. 

Bergmann Barbara, V. Kapur, A. Klevmarken, T.Mirer, G. Orkutt, E. Symons, 

P.Krugman, J. Eaton, J. Sach və s. əsərlərində bu məsələlərin həllinə müəyyən yer 

vermişlər. Maliyyə və vergi potensialının formalaşdırılması, qiymətləndirilməsi və 

proqnozlaşdırılması məsələləri isə ümumiyyətlə bu tədqiqat işlərində kompleks və 

qarşılıqlı asılılıq halında araşdırılmamışdır. Rusiya alimlərindən S.Sutirin, L. 

Dukaniç, T. Yutkina, D. Çernik, A.Paçinok, V.Morozov, A.Vavilov və 

başqalarının əsərlərinin təhlili göstərir ki, onların tədqiqatlarında da maliyyə 

potensialının formalaşması və qiymətləndirilməsi istiqamətlərində, xarici borc 

sahəsində bir qisim elmi araşdırmalar, aparılsa da, ancaq ümumi iqtisadi baxımdan 

maliyyə və vergi potensialının reallaşdırılması imkanları tədqiq edilməmişdir. 

Azərbaycan iqtisadçılarından A.Nadirov, Z.Səmədzadə, Ş.Muradov, A.Ələsgərov, 

Ə.Nuriyev, S.Səfərov, Ş.Səmədzadə, Q.İmanov, A.Musayev, V.Novruzov, 

M.Həsənli, Ə.Əlirzayev, D.Bağırov, A.Abbasov, S.Məmmədov, M.Sadıqov və 

başqa alimlərin maliyyə resurslarının tədqiqinə dair elmi-tədqiqat əsərləri 

mövcuddur. İqtisadçılarımızın qeyd edilmiş problemlə bağlı elmi araşdırmalarını 

yüksək qiymətləndirməklə bərabər göstərmək istərdim ki, onların işlərində maliyyə 

potensialının iqtisadi kateqoriya kimi tədqiqi, onun qiymətləndirilməsi və 

proqnozlaşdırılması üsulları kifayət qədər açıqlanmamışdır.     

Beləliklə, bu sahədə mövcud elmi-tədqiqat işlərinin təhlili göstərir ki, xarici 

ölkə və respublikamızın alimlərinin tədqiqatlarında maliyyə və vergi potensialı 

məsələlərinin ancaq bəzi nəzəri aspektlərinə baxılmış, bu amillərin 



 

 

qiymətləndirilməsi üçün sistemli üsul təklif edilməmişdir. Bütün bunlar qarşıya 

qoyulmuş problemin aktuallığına və elmi yeniliyinə dəlalət edir.          

        Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri: Tədqiqatın əsas məqsədi maliyyə 

resurslarının təşəkkülünün nəzəri-metodiki aspektlərinin və konseptual bazasının 

tədqiqi əsasında müəssisələrin maliyyə potensialının formalaşması prosesində onun 

aşkarlanması, istifadəsi və proqnozlaşdırılması üçün sistemli metodikanın 

işlənməsi, likvidliyin və maliyyə dayanıqlılığın təhlili, maliyyə nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi, bütövlükdə müəssisənin maliyyə potensialının müəyyən 

olunması və qiymətləndirilməsi, maliyyə potensialının inkşafında mühüm rol 

oynayan borclanma prosesinin inkişaf istiqamətlərinin tədqiqi və böhran 

səviyyəsinin səciyyələndirilməsinin aparılmasıdır. 

 Dissertasiya işində qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı 

məsələlərin həlli məqsədəuyğun sayılmışdır: 

• Maliyyə resurslarının formalaşması və onun konseptual əsaslarının 

tədqiqi; 

• Müəssisələrin maliyyə  resurslarının metodoloji əsasları və onun idarə 

olunmasının strateji istiqamətləri; 

• Müəssisələrin maliyyə  resurslarının idarə  olunmasının metod və 

üsullarının təsnifatı; 

• Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin maliyyə nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi yolları; 

• Müəssisənin maliyyə  dayanıqlığının, likvidliyinin təhlili və 

səmərəliliyinin artırılması yolları 

• Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin maliyyə potensialı və 

qarşılıqlı borclar probleminin təhlili 

• Maliyyə potensialının formalaşması və dövlətin maliyyə siyasəti 

Tədqiqatın predmeti: Tədqiqatın predmetini müəssisələrin maliyyə 

resurslarının formalaşması və idarə olunmasının strateji istiqamətləri, 



 

 

maliyyə  resurslarının idarə  olunmasının metod və üsulları, maliyyə 

nəticələrinin qiymətləndirilməsi yolları, maliyyə dayanıqlığı və likvidliyinin 

təhlili, müəssisələrin maliyyə resurslarının probleminin təhlili təşkil edir. 

Tədqiqatın obyektini isə müəssisələrdə maliyyə resurslarının formalaşması 

problemləri təşkil edir. 

Tədqiqatın nəzəri-metodoloji əsasları: Tədqiqatın nəzəri-metodoloji əsaslarını 

problemlə bağlı fərman və sərəncamlar, Azərbaycan qanunvericilik və icra 

orqanlarının qərarları və normativ sənədləri, Azərbaycanın yaxın və uzaq xarici 

ölkələrin iqtisadçı alimlərinin maliyyə resurslarının formalaşması problemlərinə 

həsr olunmuş əsərləri, dövrü mətbuatın materialları təşkil edir. 

 Tədqiqat işinin informasiya bazası: Tədqiqatın informasiya bazasını 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika komitəsinin illik hesabatları, İqtisadi 

İnkişaf, Maliyyə və Vergilər nazirliklərinin materialları, qanunvericilik 

materialları, yerli və xarici ədəbiyyatlar və internet şəbəkəsində mövzuya uyğun 

mövcud informasiyalar təşkil edir.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi: Tədqiqatın elmi yeniliyi aşağıdakılardan ibarətdir. 

• Maliyyə resurslarının nəzəri – metodoloji əsasları, onun mahiyyəti və 

quruluşu araşdırılmış, bu vəsaitlərin idarə olunması və ondan səmərəli 

istifadə edilməsi məsələləri kompleks şəkildə tədqiq edilmişdir; 

• Müəssisələrin maliyyə  resurslarının metodoloji əsasları və onun idarə 

olunmasının strateji istiqamətləri tədqiq edilmişdir; 

• Müəssisələrin maliyyə  resurslarının idarə  olunmasının metod və üsulları 

təsnifləşdirilmişdir; 

• Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin maliyyə nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi yolları tədqiq edilmişdir; 

• Müəssisənin maliyyə  dayanıqlığının və  likvidliyinin təhlili və 

səmərəliliyinin artırılması yolları tədqiq edilmişdir; 



 

 

• Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin maliyyə resursları və 

qarşılıqlı borclar problemi təhlil edilmişdir; 

• Maliyyə resurslarının formalaşması və dövlətin maliyyə siyasəti tədqiq 

edilmişdir. 

Tədqiqat işinin nəzəri əhəmiyyəti: Nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 

araşdırmalar prosesində əldə edilmiş məntiqi ümumiləşdirmələr və nəzəri 

cəhətdən əsaslandırılmış elmi nəticələr, müasir şəraitdə müəssisələrdə 

maliyyə resusrslarının təşəkkülü, səmərəli istifadə imkanlarının 

aşkarlanması və formalaşması bazası kimi çıxış edə bilər. 

 Eyni zamanda dissertasiyada irəli sürülmüş elmi fikir və nəticədən 

“Müəssisələrin maliyyəsi” fənninin tədrisində istifadə etmək olar. 

          Tədqiqat işinin praktiki əhəmiyyəti: Dissertasiya işində xülasə edilən nəzəri-

metodik müddəalar və təcrübi tövsiyələr müəssisələrdə maliyyə resurslarının 

qiymətləndirməyə və proqnozunu həyata keçirməyə şərait yaradır.  

 Dissertasiya işinin quruluşu və həcmi:Dissertasiya giriş, 3 fəsil, nəticə və 

təkliflərdən, istifadə olunmuş 18 adda ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Tədqiqat 

işinin ümumi həcmi 100 səhifə olub,  9 mətndaxili cədvəl və 9 sxemdən ibarətdir.  

Təsərrüfatçılığın müxtəlif mülkiyyət və təşkilati formasından asılı olmayaraq 

hər bir müəssisə sabit və normal fəaliyyət göstərmək üçün zəruri həcmdə maliyyə 

resurslarına malik olmalıdır. Maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmək, cari xərcləri və 

istehsalat məsrəflərini ödəmək məqsədilə təsərrüfat subyektinin sərəncamında 

cəmləşən daxili aktivlərin, pul gəlirlərinin və kənardan cəlb olunan vəsaitlərin 

məcmusu maliyyə resursları kimi xarakterizə olunur.Müəssisə özünə məxsus 

maliyyə resurslarından istifadədə tam sərbəstdir, lakin o həmin vəsaitlərdən 

qənaətlə və səmərəli istifadə etməlidir ki, yüksək iqtisadi nəticələrə nail olsun. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Объективно существующие финансовые отношения имеют конкретные 

формы проявления, соответствующие характеру производственных 

отношений в обществе. В современных условиях формы финансовых 

отношений претерпевают серьезные изменения. Становление рынка и 

предпринимательства в Азербайджане предполагает не только 

разгосударствление экономики, развитие  конкуренции, либерализацию цен и 

внешнеэкономических связей предприятий, но и существенные изменения в 

организации финансов народного хозяйства, создание системы финансовых 

отношений, адекватной экономике рыночного типа. 



 

 

Финансы предприятий, будучи частью общей, системы денежных 

отношений, отражают распределительные отношения на уровне отдельных 

хозяйствующих субъектов. Финансовые ресурсы предприятия, 

соответственно, опосредуют эти распределительные отношения, являясь их 

материальным воплощением. В рамках современной концепции финансового 

менеджмента финансовые ресурсы выступают одновременно как объект и 

инструмент управления. 

Особый круг составляют проблемы рационального выбора источников 

финансирования инвестиций, определения эффективной политики 

управления структурой капитала предприятия, оценки эффективности 

управления финансовыми ресурсами предприятия,  адаптации принятых на 

Западе методов и приемов управления ими к условиям отечественного 

рынка. 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

The concrete forms of manifestation corresponding to character of relations 

of production in society have objectively existing financial relations. In modern 

conditions of a form of the financial relations undergo serious changes. Formation 

of the market and business in Azerbaijan assumes not only privatization of 

economy, competition development, liberalization of the prices and foreign 

economic relations of the enterprises, but also essential changes in the organization 

of finance of a national economy, creation of system of the financial relations, 

adequate economy of market type. 



 

 

Finance of the enterprises, being part of the general, systems of the monetary 

relations, reflect the distributive relations at the level of separate economic entities. 

Financial resources of the enterprise, respectively, mediate these distributive 

relations, being their material embodiment. Within the modern concept of financial 

management financial resources act at the same time as object and the instrument 

of management. 

The special circle is made by problems of a rational choice of sources of 

financing of investments, definitions of effective policy of management of 

structure of the capital of the enterprise, an assessment of effective management of 

financial resources of the enterprise, the adaptation accepted in the west of 

methods and methods of management of them to conditions of the domestic 

market. 

 

 

 

 

 

Xanlarov Faiq Eynulla oğlunun“Müəssisələrin maliyyə  

resurslarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri” 

mövzusunda yazdığı dissertasiya işinə 

RƏY 

Müəssisələrdə fəaliyyət göstərən iqtisadi cəhətdən dayanıqlı maliyyə 

potensialının formalaşması, müəssisənin öncül istiqamətləri üzrə onların səmərəli 

bölüşdürülməsi və istifadəsi ilə müəyyən olunur. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi 

sübut edir ki, maliyyə potensialının təşəkkülü məsələsi zəngin məzmuna malik 

olan mürəkkəb, sistemli bir problemdir. Bu problemin tərkib hissələri kimi hər 



 

 

şeydən əvvəl maliyyə resurslarının əmələgəlmə və reallaşma mexanizmlərinin 

aşkarlanması, maliyyə resurslarının strukturunun optimallaşdırılması vəzifələrinin 

müəyyən edilməsi və onların həlli istiqamətlərinin üzə çıxarılması çıxış edir. 

 Maliyyə resurslarının formalaşması və ondan səmərəli istifadə olunması hər 

bir müəssisənin inkişafının (likvidlik və dayanıqlıq göstəricilərinin yüksək olması) 

və müəssisənin böyük müəssisələr arasında səmərəli inteqrasiyasının təmin 

olunmasının, ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin vaxtında həllinin əsas amilidir. 

Bu baxımdan qeyd olunan problemin bütövlükdə, həm də onun ayrı-ayrı tərkib 

hissələri üzrə həlli məsələsi daim diqqət mərkəzində durur. Yerinə yetirilən 

dissertasiya işi giriş, üç fəsil, nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından 

ibarətdir. Girişdə mövzunun aktuallıgı elmi əsaslarla subut olunmuşdur.İqtisadi 

ədəbiyyatlardan və faktiki materiallardan bacarıqla istifadə edərək 

F.E.Xanlarovun“Müəssisələrin maliyyəresurslarından istifadənin səmərəliliyinin 

artırılması istiqamətləri” mövzusunda mövzusunda mühüm elmi və praktiki 

əhəmiyyətli maqistr işi yazmışdır. Bütün bunları nəzərə alaraq maqistr işini 

müdafiəyə buraxmaq olar 

 

 Elmi rəhbər:                                                            i.e.n prof. A.M.Kərimov 

Xanlarov Faiq Eynulla oğlunun“Müəssisələrin maliyyə  

resurslarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri” 

mövzusunda yazdığı dissertasiya işinə 

RƏY 

Maliyyə resurslarının formalaşması və ondan səmərəli istifadə olunması hər 

bir müəssisənin inkişafının (likvidlik və dayanıqlıq göstəricilərinin yüksək olması) 

və müəssisənin böyük müəssisələr arasında səmərəli inteqrasiyasının təmin 

olunmasının, ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin vaxtında həllinin əsas amilidir. 



 

 

Bu baxımdan qeyd olunan problemin bütövlükdə, həm də onun ayrı-ayrı tərkib 

hissələri üzrə həlli məsələsi daim diqqət mərkəzində durur. 

 Bununla yanaşı, xüsusilə keçid iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə resurslarının 

formalaşması, inkişafı və istifadəsi özündə müəssisənin iqtisadi mənafelərinin 

uzlaşdırılmasını əks etdirir. Belə bir qənaətə gələ bilərik ki, müasir şəraitdə 

müəssisələrin maliyyə potensialının formalaşması ilə bağlı problemlərin 

aşkarlanaraq həll olunması mühüm istiqamətlərdən biri olmalıdır. Həmin 

problemlə bağlı aparılan tədqiqat göstərir ki, bu sahədə xeyli həllini gözləyən 

məsələlər vardır, belə ki hazırda mövcud olan mexanizmlər heç də həmişə 

müəssisənin malik olduğu iqtisadi resursları tam şəkildə maliyyə potensialı 

səviyyəsinə çatdırmağa və ondan axıradək səmərəli istifadə etməyə imkan vermir, 

müəssisənin maliyyə potensialının formalaşması və inkişafı üzrə qanunvericilik 

bazasının tez-tez dəyişməsi bu sahədə qeyri-stabillik üçün əlverişli şərait yaradır. İ

 İşin sonunda müasir şəraitdə maliyyə resurslarının idarə olunması 

istiqamətləri göstərilib. Mövcud iqtisadi ədəbiyyatlardan bacarıqla istifadə 

edərəkF.E.Xanlarov müasir tələblərə cavab verən maqistr işi yerinə yetirmişdir. 

Qoyulan məqsədə nail olmasını nəzərə alaraq onun maqistr işini müdafiəyə 

buraxmaq olar. 

 

Rəyçi:       i.e.n. dos. S.A.Abbasov 

 


