
 
 

 
 
 

 
 

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ  
STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ: 

HESABATLILIQ VƏ ŞƏFFAFLIQ PROBLEMLƏRİ 
 

(BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİK KONFRANS) 
Bakı, 21-23 sentyabr 2017-ci il 

 
 

*** 
 

STRATEGİC ROADMAP OF THE  
AZERBAİJAN’S ECONOMY: 

PROBLEMS OF REPORTİNG AND 
TRANSPARENCY 

 

 
(INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE) 

Baku, September 21-23, 2017 
 
 
 
 
 
 

1 
 



 
«... Ölkəmizdə maliyyə nəzarətinin, o cümlədən müstəqil auditin 

normativ hüquqi bazasının beynəlxalq təcrübə əsasında 
təkmilləşdirilməsi, bütövlükdə maliyyə və vergi intizamının 

möhkəmləndirilməsi maliyyə vəsaitlərindən istifadə olunmasında 
hesabatlılıq və şəffaflığın daha da artırılması üçün böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan iştirakçısı olduğunuz 

konfransda iqtisadi inkişafın mühüm amili kimi şəffaflığın 
artırılması və hesabatlılığın beynəlxalq standartlar əsasında 

yüksək səviyyədə qurulması ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi 
təqdirəlayiqdir.» 

 

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
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ÖN  SÖZ 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
ölkəmizdə uğurla reallaşdırılan dövlət quruculuğu siyasətinin əsas hədəflərindən biri olan 
iqtisadi inkişafın dayanıqlığını və davamlığını təmin edə biləcək mühüm bir sənəd kimi 
dəyərləndirilən “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsi”ndə 
nəzərdə tutulmuş kompleks tədbirlər sırasında hesabatlığın təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın 
artırılması xüsusi vurğulanmışdır. 

Bütün bunları nəzərə alaraq, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə 2017-ci ilin 21-23 sentyabr 
tarixlərində “Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlıq və şəffaflıq 
problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd demokratik cəmiyyətin mühüm amili kimi 
qiymətləndirilən şəffaflığın artırılması və hesabatlığın yüksək səviyyədə qurulması, 
korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsi, yeni hesabatvermə formalarının 
tətbiqi, mütərəqqi idarəetmə və nəzarət metodlarından istifadə edilməsi, prudensial nəzarət 
mexanizmlərinin yaradılması və riskəsaslı nəzarətə keçidin təmin edilməsi üzrə tövsiyyələrin 
hazırlanması təşkil edir. Bununla yanaşı konfransda maliyyə hesabatlığı sahəsində qabaqcıl 
təcrübənin tətbiqi istiqamətləri, Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektləri tərəfindən tətbiqinin stimullaşdırılması, korporativ idarəetmə 
standartlarının tətbiqinin gücləndirilməsi, büdcədənkənar vəsaitlərin idarə olunması və 
monitorinqi sisteminin təkmilləşdirilməsi, ilkin uçotun təşviqi və statistika infrastrukturunun 
yaxşılaşdırılması, maarifləndirmə və əməkdaşlıq sahəsində də təcrübə mübadiləsi və 
müzakirələr aparılacaqdır. 

Konfransda 15 ölkəni (Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya Federasiyası, Rumıniya, Litva, 
Latviya, Estoniya, Polşa, Moldova, Gürcüstan, Bolqarıstan, Ukrayna, Makedoniya, Belarus, 
Çernoqoriya) təmsil edən 65 qurumdan 150 nümayəndə iştirak edəcəkdir. Konfrans dövründə 
40-a yaxın məruzə və 100-dən artıq tezis dinləniləcəkdir. 

Konfransa təqdim edilmiş məruzə və tezislər Təşkilat Komitəsi tərəfindən diqqətlə 
araşdırılmış, konfransın materialları və tövsiyələri nəşrə hazırlanmışdır. 

Konfransda Plenar iclasla bərabər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) 
“Milli İqtisadiyyatın Yol Xəritəsi: iqtisadi perspektivlər, maliyyə mexanizmləri” və “Hesabatlıq 
və şəffaflığın strateji hədəflərin reallaşmasında rolu” mövzularında 2 bölmə iclasları 
keçiriləcəkdir. 

Konfransın tezis və materialları, habelə tövsiyələri əlavə olunur. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə 

 
“Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi:  

hesabatlılıq və şəffaflıq problemləri” mövzusunda beynəlxalq  
elmi-praktiki konfransın iştirakçılarının 

 
M Ü R A C İ Ə T İ 

 
Möhtərəm cənab Prezident! 
Biz, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə 21-23 sentyabr 2017-ci il tarixlərində “Azərbaycan 
iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq problemləri” mövzusunda 
keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktiki konfransın iştirakçıları, bu tədbirin keçirilməsinə 
göstərdiyiniz hərtərəfli diqqət və yardıma görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən 
edilmiş demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu və bazar prinsiplərinə əsaslanan 
sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti Sizin müdrik rəhbərliyiniz altında uğurla davam etdirilir. 
Bu siyasət Azərbaycan Respublikasının dünya təsərrüfat sisteminə uğurla inteqrasiya 
etməsinə möhkəm zəmin yaratmışdır. Bunun nəticəsində ölkənin iqtisadi qüdrətinin 
daha da artırılması, qeyri-neft sektorunun və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, 
regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi, istehsal və infrastrukturun 
müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması, xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması 
istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir. 

Son illər dünyada baş vermiş qlobal böhranın mənfi təsirlərinə baxmayaraq, 
Azərbaycan öz iqtisadi inkişaf tempini bərpa etməyə nail olmuş, irihəcmli valyuta 
ehtiyatları vasitəsilə iqtisadiyyatın yüksək maliyyə dayanıqlılığını təmin etmişdir. 

Bu baxımdan maliyyə-iqtisadi fəaliyyətdə şəffaflığı artırmaq və korrupsiyaya 
qarşı mübarizəni daim diqqət mərkəzində saxlamaq, büdcə vəsaitlərindən təyinatı 
üzrə istifadə olunmasını təmin etmək, xərclərin səmərəliliyini yüksəltmək barədə 
verdiyiniz tövsiyə və göstərişlər müasir şəraitdə son dərəcə böyük aktuallıq kəsb edir. 
Konfrans çərçivəsində Sizin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanınızla təsdiq edilmiş milli 
iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrində də ölkə 
iqtisadiyyatının dayanıqlı və hərtərəfli inkişafının mühüm amili kimi müəyyən edilmiş 
bir sıra məsələlər, o cümlədən şəffaflığın artırılması və hesabatlılığın yüksək 
səviyyədə qurulması, maliyyə hesabatlılığı sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, 
prudensial nəzarət mexanizmlərinin yaradılması və riskəsaslı nəzarətə keçidin təmin 
edilməsi, uçot və statistika infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, Mühasibat Uçotunun 
Beynəlxalq Standartlarının, korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqinin 
genişləndirilməsi, maarifləndirmə və əməkdaşlıq məsələləri üzrə təcrübə mübadiləsi 
və hərtərəfli müzakirələr aparılmışdır. 

Konfransın yekunu olaraq gəldiyimiz ümumi fikir bundan ibarətdir ki, 
Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən iqtisadi inkişafın dayanıqlılığını və davamlılığını 
təmin edə biləcək mühüm bir sənəd kimi dəyərləndirilən “Azərbaycan Respublikasının 
milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə hesabatlılıq və şəffaflıq ilə 
əlaqədar müəyyən edilmiş kompleks tədbirlər bu sahənin təkmilləşdirilməsinə və 
qabaqcıl təcrübəyə uyğun mexanizmlərin qurulmasına imkan verəcəkdir. 
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Möhtərəm cənab Prezident! 
Biz, “Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq 

problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın iştirakçıları Sizin bu 
sahədə müəyyən etdiyiniz tövsiyə və tapşırıqların və bütövlükdə “Strateji Yol 
Xəritəsi”nin həyata keçirilməsinin Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı istiqamətində 
qarşıya qoyulmuş məqsədlərin reallaşdırılmasında mühüm rol oynayacağına 
əminliyimizi ifadə edirik. 

 
 

Müraciət “Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol 
xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq problemləri" 

mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransda qəbul 
edilmişdir. 

 
Bakı şəhəri, 22 sentyabr 2017-ci il 
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QLOBAL DÜNYA İQTİSADİYYATINDA SARSINTILAR ŞƏRAİTİNDƏ   
AZƏRBAYCANIN DİNAMİK İNKİŞAF STRATEGİYASI BARƏDƏ 

 
Ziyad SƏMƏDZADƏ, 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin  
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 

       komitəsinin sədri, Azərbaycan İqtisadçılar  
İttifaqının sədri, Beynəlxalq İqtisadçılar  

İttifaqının vitse-prezidenti, akademik 
 

Hörmətli konfrans iştirakçıları! Hamınızı salamlayıram.  
Konfransımız müasir dövrün aktual problemlərindən birinə həsr olunub. Qloballaşma 

şəraitində audit institutunun yaxşılaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. 
Əminəm ki, konfransda çox maraqlı məruzələr, çıxışlar dinləniləcək, səmərəli fikir mübadiləsi 
aparılacaq, keyfiyyətli inkişafın vacib amillərindən biri hesab edilən şəffaflıq və korrupsiyaya 
qarşı mübarizəni daha səmərəli etmək üçün faydalı tövsiyələr hazırlanacaqdır. Bir daha 
konfransın işinə uğurlar arzulayır, dünyanın müxtəlif ölkələrindən Bakıya gələn qonaqları 
salamlayıram. 

Bu gün hər bir dövlətin normal fəaliyyəti daxili amillərlə yanaşı, qloballaşan dünyada baş 
verən prosesləri, qlobal riskləri qiymətləndirmək və müvafiq tədbirlər görmək məharətindən 
asılıdır. 

Bu baxımdan Azərbaycan-Macarıstan Biznes Forumunda Macarıstanın Baş naziri Viktor 
Orbanın belə bir fikrini qeyd etmək yerinə düşərdi: “Bəzi ölkələr bu gün çətinliklər yaşayır, öz 
milli maraqlarını aydın şəkildə vurğulaya, milli təsisatları qura bilmir, bununla da dost və 
tərəfdaş ölkələrdən məhrum olurlar. Digər ölkələrdən yardım istəyən ölkələr də var. Xanımlar 
və cənablar, bu ölkələrin gələcəyi yoxdur. Bütün bəşəriyyət bu gün çox çətin və mürəkkəb 
dövr yaşayır. Münaqişə regionlarına diqqət yetirsəniz, bu gün bunları hesablamaq üçün 
əlimizdəki barmaqlar çatmaz. Bu gün xəbərlərə baxanda görürük ki, dünyanın müxtəlif 
yerlərində insanlar əzab-əziyyət, iztirab içindədirlər. Çünki bəzi dövlətlərdə səriştəli rəhbərlik 
yoxdu”. 

Bəli, lideri olmayan dövlətin, xalqın taleyi həmişə sual altında olmuş və olacaq. 
Ətrafımızda baş verənlər bu deyilənləri bir daha təsdiq edir. 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə ikinci 
dəfə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev ağır vəziyyətdə olan Azərbaycanı xilas etdi. Çünki o, 
xalqın əsl lideri idi. 1994-cü ilin sentyabrında XX əsrin müqaviləsi adlandırılan “Əsrin 
müqaviləsi”imzalandı. Bununla da iri miqyaslı işlərə start verildi. 

Əsrin müqaviləsinin gerçəkləşməsi ölkənin siyasi, iqtisadi müstəqilliyinin qorunması 
üçün müstəsna rol oynadı. Dünyanın ən aparıcı transmilli şirkətləri tərəfindən ölkənin 
yanacaq kompleksinə milyard dollarlarla investisiya qoyuldu. Azərbaycan neftinin dünya 
bazarlarına çıxardılması üçün alternativ neft marşrutlarının -Bakı-Novorosiysk, Bakı-Supsa, 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərləri işə salındı. İxrac neftindan daxil olan gəlirlərin səmərəli istifadə 
olunması məqsədilə 1999-cu ildə Neft Fondu yaradıldı və onun şəffaflığının təmin olunması 
üçün sistemli tədbirlər görüldü. Qısa zaman kəsiyində iqtisadi tənəzzülün qarşısı alındı, 
dinamik inkişaf imkanları genişləndi. 

Ölkədə ictimai-siyasi sabitlik təmin edildi, gənc müstəqil dövlətin fundamental əsasları 
yaradıldı, yeni iqtisadi sistem fiormalaşdırıldı, inzibati-amirlik sisteminin əvəzinə azad bazar 
münasibətlərinin bərqarər olmasına xidmət edən iqtisadi islahatlar aparıldı ki, bütün bunlar da 
sosial-iqtisadi nəticələrin yaxşılaşnasına gətirib çıxardı.  

Son 15 ildə Azərbaycan dövlətinin uğurları o qədər miqyaslı, əzəmətlidir ki, bu 
nailiyyətlərə çoxsaylı dövlətlər neçə-neçə onilliklər ərzində nail ola bilməyiblər. Belə bir 
dinamik inkişafın ən başlıca səbəbi odur ki, Azərbaycan dövləti müstəqil, milli maraqlara 
cavab verən siyasət yeridir, ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik prinsiplərinə cavab verməyən 
tövsiyələrini qəbul etmir, özünün ilk növbədə, davamlı və keyfiyyətli inkişafını təmin etmək, 
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malik olduğu insan kapitalı, zəngin təbii resurslardan səmərəli istifadə etməklə inkişaf etmiş 
dövlətə çevrilmək siyasəti yeridir. Bu siyasətin uğurlarını dünyanın aparıcı ekspertləri, siyasi 
liderləri etiraf edirlər. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1996-2016-cı illərdə Azərbaycanda 
ÜDM-in artım sürəti MDB, dünya üzrə orta göstəricidən xeyli yüksək olmuşdur. 

Neftin satışından daxil olan gəlirlərin, qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafı nəticəsində 
ölkənin maliyyə resurslarının artımı təmin edilmişdir. Son illərdə qlobal maliyyə sarsıntılarına 
baxmayaraq, Azərbaycan dövləti özünün maliyyə resurslarını artırmış, ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişaf strategiyasında müəyyən edilmiş vəzifələrin həyata keçirilməsində heç bir maneə, 
sıxıntı hiss etməmişdir. Dövlət büdcəsinin parametrləri yaxşılaşmış, onun ümumi məhsulda 
xüsusi çəkisinin artması təmin edilmişdir. Əgər 20 il bundan əvvəl, maliyyə imkanlarımızın az 
olduğu üçün dövlət büdcəsinin xərcləri ümumi daxili məhsulun cəmi 13-14 faizini təşkil 
edirdisə, bu gün həmin rəqəm 34-35% təşkil edir. Bu kifayət qədər məqbul rəqəmdir və 
Azərbaycanın gələcək inkişaf perspektivlərinin müəyyən edilmiş hədəfləri ilə uyğunluq təşkil 
edir. 

1999-cu ildə dünyanın mütərəqqi təcrübəsinə əsaslanaraq Dövlət Neft Fondu yaradıldı. 
Onun şəffaflığı təmin edildi. Vəsaitləri ölkənin təxirəsalınmaz qlobal strateji əhəmiyyət kəsb 
edən layihələrinə yönəldildi. Müsbət meyillərdən biri də odur ki, qeyri-neft sektorunun üstün 
inkişafı ilə əlaqədar olaraq Dövlət Neft Fondundan edilən transfertlər azalır. Bu meylin 
davamlı olması üçün Azərbaycan hökuməti real sektorun üstün inkişafı, onun 
şaxələndirilməsi, şəffaflığın artırılması, kölgə iqtisadiyyatının azalması istiqamətində daha 
cəsarətli addımların atılmasını bir vəzifə kimi müəyyənləşdirmişdir. 

Dövlət-özəl sektor əməkdaşlığı, qarışıq iqtisadiyyatın üstünlüklərindən istifadə edilməsi, 
bu məsələdə optimallığa nail olmaq üçün beynəlxalq təcrübədə özünü doğrultmuş iqtisadi 
metod və mexanizmlərdən istifadə edilməsi genişlənir. Azərbaycan dövləti sahibkarlığı 
ölkənin strateji resursu kimi qiymətləndirir, onun inkişafı üçün sistemli tədbirlər həyata keçirir. 
Hazırda özəl sektor ÜDM-in 80%-ni ötür. Bizim fikrimizcə, bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. 
Onu da nəzərə almalıyıq ki, hər bir müstəqil dövlətdə dövlət sektoru – dövlət sahibkarlığı var 
və təbii ki, uzun bir dövrdə qalacaqdır. 

Bu gün respublikada innovasiyalı iqtisadiyyatın formalaşması, müasir sənaye 
strukturlarının, o cümlədən texnoparkların, sənaye məhələlərinin yaradılması ilə bağlı mühüm 
işlər görülür. 6 dekabr 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev tərəfindən fundamental bir sənəd – iqtisadiyyatın əsas sahələrini əhatə edən 
Azərbaycanın strateji yol xəritələri təsdiq edilmişdir. İslahatların dərinləşməsi, onun hüquqi 
əsaslarını möhkəmləndirmək məqsədilə ölkənin iqtisadi qanunvericiliyində zəruri 
təkmilləşdirmələr edilir. 

Azərbaycanın iqtisadi uğurlarının mühüm amillərindən birini xarici iqtisadi əlaqələrinin 
inkişafı, tədiyyə balansının müsbət saldosu təşkil edir. Artıq neçə illərdir ki, ixracın həcmi 
idxalın həcmini əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir. Təbii ki, burada neft amilinin rolu yüksəkdir, 
amma bu da müəyyən dövr üçün obyektiv zərurətdir. Heç şübhəsiz ki, yaxın gələcəkdə ixrac 
yönümlü istehsalın genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlər ixracın strukturunun xeyli 
dərəcədə təkmilləşməsini təmin edəcəkdir. 

Son illərdə qlobal dünya iqtisadiyyatında risklərin artması demək olar ki, tez-tez 
müşahidə olunur. Təbii ki, hər bir dövlət qlobal risklərə hazır olmalı, qabaqlayıcı tədbirlər 
görməlidir. Azərbaycan da bu risklərlə üzləşdi, dünya bazarında xam neftin qiymətinin 
dəfələrlə aşağı düşməsi ölkənin maliyyə resurslarının həcminə, büdcə gəlirlərinə təsir etdi. 
Amma dövlətimizin müəyyən etdiyi qabaqlayıcı tədbirlər iqtisadiyyatın dinamizminə, müəyyən 
edilmiş qlobal layihələrin həyata keçirilməsinə maneçilik törədə bilmədi. 

Hörmətli konfrans iştirakçıları! 
Bu inkar edilməz faktdır ki, neft dünya siyasətinin tərkib hissəsidir. Harada neft varsa, 

orada böyük siyasət var, ilk növbədə güclülərin marağı var. XIX əsrin sonu, XX əsrin 
əvvəllərində neftə sahib olmaq üçün dünya ölkələri arasında gizli və açıq mübarizələr 
başlandı və bu cür mübahisələr bu gün də davam edir. Bu bir inkar edilməz faktdır ki, son 
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illərdə Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr, dünyada tarazlığın pozulması, qarşıdurma 
hallarının səngiməməsinin mühüm səbəblərindən biri enerji resurslarına yiyələnməklə 
əlaqədardır. Bizim yaxın tarixə nəzər salaq: müstəqil Azərbaycan dövlətinə 1994-cü ildə 
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ərəfəsində nə qədər təhlükəli təzyiqlər oldu... Amma 
Azərbaycan bu təzyiqlərə baxmayaraq öz müstəqilliyini qorudu və bir daha bildirmək 
istəyirəm ki, böyük inkişaf yolu keçdi. 

Bəziləri ölkə iqtisadiyyatının neftdən çox asılı olduğu göstərirlər. Biz bu kimi fikirlərlə 
razılaşmırıq. İlk növbədə demək istəyirəm ki, xalqımızın böyük zəhməti hesabına yaradılmış 
yanacaq kompleksi bu gün və gələcəkdə də Azərbaycan dövlətinin inkişafı üçün vacibdir. Bu 
sirr deyil ki, yanacaq kompleksi hər bir ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini qorumağa xidmət edən 
strateji sahədir. Ölkələr var ki, yanacaq resursları yoxdur, amma güclü yanacaq kompleksi 
yaratmaq üçün bütün imkanlardan istifadə etməyə üstünlük verirlər ki, digər ölkələrdən 
iqtisadi cəhətdən asılılıqlarını azaltsınlar.   

Proqnoz hesablamalara görə, Azərbaycan hələ xeyli müddət dünyanın zəngin neft 
ehtiyatlarına malik olan bir regionu kimi qalacaqdır. Azərbaycan dövləti tarixin ona verdiyi bu 
şansdan uğurla istifadə edir. 2017-ci ilin sentyabrın 17-də Azərbaycanın paytaxtı Bakıda 
imzalanmış “XXI əsrin müqaviləsi” buna parlaq misaldır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqları üzrə yeni 
Sazişin imzalanması mərasimində demişdir: 

“Bu gün imzalanacaq kontraktın ölkəmiz üçün çox böyük əhəmiyyəti var. “Azəri-Çıraq-
Günəşli” neft yatağının işlənilməsi 2050-ci ilə qədər uzadılır. Yeni imzalanacaq kontrakt 
Azərbaycan üçün daha da əlverişlidir, baxmayaraq ki, 1994-cü ildə imzalanmış kontrakt da 
bizim maraqlarımızı tam təmin edirdi. Bu dəfə isə daha da yaxşı şərtlərlə kontrakt imzalanır. 
Bunun bir neçə əsas parametrlərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm: kontrakt imzalanandan 
sonra ölkəmizə xarici investorlar tərəfindən 3,6 milyard dollar həcmində bonus ödəniləcək; 
SOCAR-ın “AzAÇG” şirkəti podratçı kimi kontraktın icrasında iştirak edəcək; SOCAR-ın payı 
11,6 faizdən 25 faizə qaldırılır və Azərbaycana çatacaq mənfəət neftinin səviyyəsi 75 faiz 
təşkil edəcək. Bunlar əsas şərtlərdir. Əlbəttə ki, kontraktın bir çox müddəaları var. Əsas 
şərtlər artıq göstərir ki, Azərbaycanın gələcək inkişafı, maliyyə imkanlarımızın 
genişləndirilməsi üçün bu kontraktın çox böyük əhəmiyyəti var. 

Eyni zamanda, onu qeyd etməliyəm ki, 23 il ərzində kontraktın icrası da çox uğurlu idi. 
Bu illər ərzində “Azəri-Çıraq-Günəşli”dən 436 milyon ton neft hasil edilmişdir. Yaxşı 
xatırlayıram ki, 1994-cü ildə kontrakt imzalananda təxmin edilən neft ehtiyatları 511 milyon 
ton müəyyən olunmuşdu. Ancaq bugünkü məlumat, - əminəm ki, bu, son məlumat deyil, 
ehtiyatlar daha da artacaq, - onu göstərir ki, hələ də “Azəri-Çıraq-Günəşli”də hasil edilməmiş 
təxminən 500 milyon ton neft ehtiyatı vardır. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bu, ilkin 
hesablamalardır. Əminəm ki, kontraktın icrası müddətində bu rəqəm daha da artacaq”. 

Bütün bunlar bir mənalı şəkildə söyləməyə əsas verir ki, iqtisadi-siyasi ədəbiyyatlarda 
işlədilən “lənətə gəlmiş resurslar” (ресурсное проклятие), “holland sindromu” terminləri 
güclü neft-qaz sərvətlərinə malik olan respublikamıza şamil edilə bilməz. Post neft dövrü o 
demək deyildir ki, resurs amilinin, iqtisadi inkişafın yanacaq kompleksinin rolu, nüfuzu azalır. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra borclanma ilə əlaqədar olaraq bir neçə 
mərhələdən keçib. Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanın maliyyə vəsaiti yox idi. 
Ölkəmizə borc da vermirdilər, çünki siyasi, iqtisadi sabitlik təmin edilməmişdi, makroiqtisadi 
göstəricilərimiz aşağı və iqtisadiyyatın gəlirlilik dərəcəsi yox dərəcəsində idi. Ona görə də 
ölkədə investisiya mühitinin yaxşılaşması, özəl sektorun, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 
inkişafı ilə bağlı irimiqyaslı işlər görüldü. Bütün bunlar öz müsbət nəticəsini verdi. 
Azərbaycana investisiya axını başladı, təklif edilən layihələrin ən münasibini seçmək imkanı 
yarandı. Bu gün Azərbaycan artıq borc alan ölkədən borc verən ölkəyə çevrilib. 

Bu zalda əyləşən qonaqlarımız, həmkarlarımız yaxşı bilirlər ki, dünyanın hər yerində 
aktual iqtisadi-siyasi müzakirələrə səbəb olan məsələlərdən biri dövlətin borclanması ilə 
bağlıdır. 
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Xarici borcun həcminin ÜDM-ə nisbəti 20-21 faiz arasında tərəddüd edir (2015-ci ildə 
manatın devalvasiyasından sonra). Bu bir çox ölkələrdəki borclanmadan dəfələrlə azdır. Neft 
Fondunun və Mərkəzi Bankın kifayət qədər valyuta ehtiyatları vardır ki, bu da baş verə 
biləcək risklərin mənfi təsirini azaltmaq üçün kifayət qədər güclü mənbədir. Ona görə də əsas 
məsələ ondan ibarətdir ki, alınan borc vəsaitlərindən səmərəli istifadə edilməli, strateji, 
innovasiyalı, rəqabətədavamlı iqtisadiyyatın qurmasına xidmət edən layihələrə üstünlük 
verilməlidir. 

Bu prinsipial məsələ barədə dövlət başçısının mövqeyi müstəqil Azərbaycanın inkişafı 
üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edir.  

“Bəzi hallarda Azərbaycanda maliyyə sektorundakı müəyyən konservativ meyillər 
beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən tənqid edilirdi. Bəzən bizə tövsiyə olunurdu ki, 
inteqrasiya meyillərinə daha da sürətlə qoşulaq, beynəlxalq ticarət qurumlarına sürətlə 
inteqrasiya edək. Ancaq bizim mövqeyimiz bütün zamanlarda çox ehtiyatlı idi. Çünki 
Azərbaycan iqtisadiyyatı özünü təmin edən iqtisadiyyatdır. Bəzi başqa ölkələr kimi, biz xarici 
yardımlardan asılı deyilik. Bizim böyük, zəngin neft-qaz yataqlarımız, əlverişli coğrafi 
mövqeyimiz var. Artıq çox müasir və möhkəm enerji və nəqliyyat infrastrukturumuz var. Biz 
neft gəlirlərindən səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatımızı böyük dərəcədə şaxələndirə 
bilmişik və Azərbaycanda iqtisadi artım sürəti bunun bariz nümunəsidir. Ona görə biz 
beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinə həmişə öz mövqeyimizdən yanaşmışıq. Yenə də 
deyirəm, böhran onu göstərdi ki, bu, düzgün seçimdir, düzgün yoldur və əminəm ki, biz 
növbəti illərdə də bu yolla gedəcəyik”. 

Azərbaycan dövlətinin tarixində heç bir vaxt bu qədər irimiqyaslı iqtisadi, sosial layihələr 
həyata keçirilməyib. Azərbaycan iqtisadiyatına son illərdə cəlb olunan xarici investisiyaların 
həcmi neçə-neçə on milyard dollarla ölçülür. İndi onların quruluşunun da şaxələndirilməsi 
prosesləri gedir. Qeyri-neft sektoruna ayrılan investisiyaların həcmi artır. Belə bir dinamika, 
keyfiyyət dəyişikliyi ilk növbədə onu sübut edir ki, ölkəmizdə əlverişli investisiya mühiti artıq 
formalaşmışdır. Dünyanın ən nüfuzlu, tələbkar reytinq agentlikləri Azərbaycanın 
rəqabətqabiliyyətliliyini yüksək qiymətləndirirlər. Biz çalışırıq ki, bu hədəflər nəinki qorunsun, 
daha da yüksək olsun, investisiyalardan istifadənin səmərəlilik göstəriciləri yaxşılaşsın, özəl 
sektorun maliyyə imkanları genişlənsin. Hər bir layihəyə sistemli yanaşılsın, onun iqtisadi, 
sosial nəticələri qiymətləndirilsin. 

Ümumiyyətlə, bir sıra məsələlər var ki, onlar həmişə diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 
Onlardan biri dövlətin iqtisadiyyatda rolu, tənzimləmə məsələsidir. Qlobal dünya 
iqtisadiyyatında baş verən ziddiyyətli proseslər, iri dövlətlərin bir çox hallarda ÜTT-nin 
tələblərinə riayət etməməsi, beynəlxalq sazişlərin pozulması onu göstərir ki, dövlət 
iqtisadiyyatın tənzimləməsində öz rolunu azaltmamalıdır. Bazar prinsipləri 
fetişləşdirilməməlidir, açıq iqtisadiyyatın həddi olmalıdır. Vaşinqton konsensusuna ilk 
növbədə milli maraqların qorunması baxımından yanaşılmalıdır. Qlobal risklərin artdığı 
şəraitdə daxili tələbatın stimullaşdırılmasına diqqət artırılmalıdır. 

Son 15 ildə isə ölkə iqtisadiyyatının neft sənayesi ilə yanaşı, dayanıqlı inkişafının təmin 
edilməsi üçün aparılan dövlət siyasəti, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət 
Proqramlarının icrası ölkədə qeyri-neft sahələrinin, xüsusilə, emal sənayesinin dinamik 
inkişafı üçün zəmin yaradıb. Hazırda yeni məhsul növlərinin istehsalı, innovasiya xarakterli 
texnologiyaların tətbiqi, yeni müasir müəssisələrin istifadəyə verilməsi sənayenin inkişaf 
imkanlarını xeyli genişləndirib ki, bu da ixrac potensialının artırılması, keyfiyyətli həyat 
göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün möhkəm əsaslar deməkdir. 

Bəzən belə fikir səsləndirilir ki, azad bazar münasibətləri şəraitində heç bir sənaye 
siyasətinə ehtiyac yoxdur. Guya, bazar hər şeyi həll edir. Dünya maliyyə böhranı, qlobal 
iqtisadi sarsıntılar göstərdi ki, bu kimi köhnəlmiş nəzəriyyələr, baxışlar bugünkü qloballaşan 
dünyada öz effektini vermir. Ona görə də Azərbaycan dövləti müstəqilliyini qorumaq, iqtisadi 
təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təkmil sənaye siyasətinin həyata keçirilməsini ön plana 
çəkmişdir. 
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Təbii ki, həyata keçirilən müvafiq proqramlara uyğun olaraq növbəti illərdə yerli xammal 
resursları bazasına əsaslanan yeni müəssisələr işə salınacaq, iqtisadiyyatın strukturunun 
şaxələnməsi istiqamətində ciddi addımlar atılacaq, müasir maşınqayırma zavodları tikilib 
istifadəyə veriləcək, texnoparkların yaradılması, regionlarda kənd təsərrüfatı, onun 
xammalına əsaslanan emal müəssisələrinin işə salınması və digər bu kimi tədbirlər 
sənayenin strukturunun təkmilləşdirilməsi prosesini sürətləndirəcəkdir. 

Dünya təcrübəsi sübut edir ki, sənayenin keyfiyyətli inkişafı yeni iş yerləri, yüksək 
əməkhaqqı, ixtisaslı kadrların rolunun artması, cəmiyyətin keyfiyyətli inkişafı deməkdir ki, 
bütün bunlar da bir daha sübut edir ki, səmərəli sənaye siyasəti milli iqtisadiyyatımızın qlobal 
risklərə daha davamlı olmasının vacib prinsiplərindən biridir. Ona görə də Azərbaycan dövləti 
rəqabətədavamlı məhsul istehsalını artırmaq, innovasiyalı iqtisadiyyat qurmaq, yeni bazarlara 
çıxmaq, bütövlükdə, biznesin idarə edilməsi, investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, 
yeni iqtisadi təfəkkürün formalaşması kimi məsələlərə daha çox diqqət verilməsini zəruri 
hesab edir.  

Bununla yanaşı, ölkəmizin iqtisadiyyatının dinamik və keyfiyyətli inkişafını təmin edəcək 
aşağıdakı strateji hədəfləri qeyd etmək istərdim: 

Azərbaycan özünün ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək iqtidarına malikdir; 
Azərbaycan özünün enerji təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı, Avropanın enerji 

təhlükəsizliyini təmin etmək vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə öz dəstəyini verir; 
Azərbaycan qaz, enerji ixrac edən dövlətə çevrilir; 
Azərbaycan Qədim İpək Yolunun bərpası layihəsində fəal iştirak edən dövlətdir. Bu 

dünya miqyaslı nəqliyyat dəhlizində Azərbaycanın fəal iştirakı ölkəmiz üçün daimi kapital, 
daimi gəlir mənbəyi, daimi siyasi nüfuzdur. 

Müasir Azərbaycan dövlətlətinin məqsədi müstəqil iqtisadi siyasət yeritməklə güclü 
iqtisadiyyat yaratmaq, ölkənin strateji resursu sayılan insan kapitalından səmərəli istifadə 
etmək, əhalinin keyfiyyətli həyat səviyyəsinə nail olmaqdır. Azərbaycan dövləti, xalqımız bu 
şərəfli və məsuliyyətli məqsədi həyata keçirmək üçün bütün imkanlara malikdir. 

 
 
 

ŞƏFFAFLIĞIN VƏ HESABATLILIĞIN İNVESTİSİYALARIN  
CƏLB  EDİLMƏSİNDƏ ƏHƏMİYYƏTİ 

 
Şahmar MÖVSÜMOV, 

Azərbaycan Respublikası Dövlət  
Neft Fondunun icraçı direktoru 

 
Giriş. Xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi Azərbaycan hökumətinin 

müəyyən etdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 
sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
strateji yol xəritələrində müəyyən edilmiş prioritetlərə uyğun olaraq ölkədə güclü qeyri-neft 
sektorunun, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi prioritet vəzifə olaraq 
müəyyən edilmişdir. Qeyri-neft sektorunun formalaşmasında xarici və daxili investisiyaların 
rolunun böyük olduğunu nəzərə alaraq, mövcud müəssisələrin fəaliyyətlərinin 
genişlənməsinə, habelə yeni, o cümlədən birgə  müəssisələrə xarici və  daxili kapitalın cəlb 
edilməsi ilk növbədə iqtisadi subyektlərin fəaliyyətində şəffaflıq və hesabatlılıq üzrə 
beynəlxalq standartların tam şəkildə tətbiqini tələb edir. Bu baxımdan şəffaflıq və hesabatlılıq 
müasir iqtisadiyyatın effektivliyi və sosial rifahın stimullaşdırılması baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Şəffaflıq dövlətin icra hakimiyyəti strukturlarının cəmiyyət qarşısında 
məsuliyyət və hesabatlığını təmin etməklə bərabər, iqtisadiyyatın inkişafı üçün zəruri 
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investisiya mühitinin formalaşmasında mühüm şərtdir. Şəffaflıq və hesabatlılıq sayəsində 
müəssisələrin fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsinə şərait yaranır, məlumatlara əlçatanlılıq 
təmin edilir. Şəffaflıq və hesabatlılıq prinsiplərinə riayət edən ölkələrdə daha müsbət iqtisadi 
nəticələrə nail olunur.  

1995-2015-ci illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilmiş cəmi investisiyalar 
184,1 milyard manat təşkil etmişdir ki, bundan 93,4 milyardı daxili investisiyaların, 90,7 
milyardı isə xarici investisiyaların payına düşmüşdür. Bu xarici investisiyaların ABŞ dolları ilə 
ifadədə ümumi həcmi 106,2 milyard təşkil etmişdir ki, bunun da 26,2 milyardı maliyyə 
kreditlərinə, 69 milyardı birbaşa, 5 milyardı portfel və 6 milyardı digər investisiyalara 
yönəldilmişdir. Müasir dövrün çağırışları, qarşıda duran prioritetlər iqtisadiyyatda xarici 
investisiyaların, o cümlədən mövcud və yeni müəssisələrin fəaliyyətini canlandıra biləcək 
birgə investisiyaların payının artırılmasını tələb edir.  

Korporativ idarəetmədə şəffaflıq və hesabatlılığın rolu. Şəffaflıq və hesabatlılıq 
maraqlı tərəflər, payçılar və potensial investorlara kapitalın yerləşdirilməsi, müqavilə 
razılaşmalarında və maliyyə fəaliyyətinin monitorinqi ilə bağlı əsaslandırılmış qərarların qəbul 
edilməsində əsas rol oynayır. Şəffaflıq və hesabatlılıq sağlam korporativ idarəetmənin başlıca 
elementləridir.  

Beynəlxalq şəffaflıq konsepsiyasına uyğun olaraq,  iqtisadi subyektlər qarşısında 
şəffaflıq və hesabatlılıq ilə bağlı öhdəliklər mövcuddur ki, müəssisə və yaxud şirkətlər öz 
fəaliyyətləri, xüsusilə də maliyyə nəticələri barədə məlumatları ictimaiyyətə əlçatan etməli, bu 
məlumatların maraqlı tərəflərə açıqlanmasını təmin etməlidirlər. Eyni zamanda, müasir 
dövrün iqtisadi qanunları və normaları, habelə beynəlxalq audit standartları daha da 
ciddiləşib ki, bu da korporativ idarəçiliyin daha mürəkkəb və dinamik olmasına, payçılar və 
digər maraqlı tərəflərin şəffaflıq və hesabatlılığa uyğun fəaliyyət göstərmələrini zəruri  edir.  

Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə müəssisə və şirkətlərdə korporativ idarəçilik prinsiplərinin, 
o cümlədən şəffaflıq və hesabatlılıq ilə bağlı normaların tətbiqi qanunla müəyyən edilir. Buna 
misal olaraq, 2002-ci ildə ABŞ Konqresi tərəfindən qəbul edilmiş Sarbanes-Oxley aktını misal 
göstərmək olar ki, bu qanun  investorları korporasiyalarda baş verə biləcək  qeyri-qanuni 
mühasibat zərərlərindən qoruyur. Bu aktın icrası çərçivəsində korporasiyalarda maliyyə 
hesabatlılığın inkişaf etməsi, şəffaflığın qorunması üçün ciddi islahatlar həyata keçirilmişdir 
və bu akt bütün emitentlərə tətbiq olunur. Sarbanes-Oksley Aktında irəli sürülən korporativ 
idarəçilik prinsiplərinə əsasən, təşkilatlar maraqlı tərəflər qarşısında hesabatlılığı təmin etmək 
məqsədilə idarəçilərin rolları və vəzifələrini aydınalaşdırmalı və ictimaiyyətə açıqlamalıdırlar.  

Hesabatlılığın əsas məqsədi müəssisələrin fəaliyyəti üzərində nəzarətin təmin edilməsi, 
bununla da investorların etimadını artırmaqdan ibarətdir. Hesabatlılıq şirkətin maliyyə 
resurslarının menecer heyəti tərəfindən səmərəli və optimal şəkildə, eləcə də fərdi maraqlara 
xidmət etmədən ən uyğun hədəflərə çatmaq üçün istifadə olunmasına zəmanət verir. 
İnvestisiyalar ölkə iqtisadiyyatına kapital cəlb etməklə yanaşı, həm də tərəflər arasında 
uzunmüddətli əlaqələrin yaranmasına və qorunub saxlanmasına, habelə Azərbaycanda yerli 
şirkətlərin texniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə imkan yaradır. 

Şəffaflıq və hesabatlılıq standartları. İnvestorlar investisiya ilə bağlı qərar verərkən 
korporativ idarəçilik məsələlərinə daha böyük önəm verməyə meyl göstərirlər. İnvestorlar 
şirkətdə korporativ idarəçiliyin zəif təşkilini bir risk hesab etdiyi halda həmin şirkətin 
investisiya kapitalını cəlb etmək üçün korporativ idarəçilik standartlarının təkmilləşdirməsi 
mütləq xarakter daşıyır. Hazırda ölkələrin böyük əksəriyyəti öz qanunlar və tənzimləmə 
qaydalarını şəffaflıq və hesabatlılıq standartlarının ehtiva olunması istiqamətində yeniləyir, 
şirkətlər isə öz etibarlılığını nümayiş etdirmək və fəaliyyət standartlarını təkmilləşdirmək 
məqsədilə öz korporativ idarəçiliyi və şəffaflıq və hesabatlılıq fəaliyyətinin yoxlanmasına 
könüllü tərzdə imkan yaradır. Şəffaflıq və hesabatlılıq standartı aşağıdakı beş prinsipə 
əsaslanır: 

• Həqiqilik- açıqlanan məlumat vəziyyəti düzgün şəkildə təsvir etməlidir.  
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• Dolğunluq- açıqlanan məlumat investorlara əsaslı qərar vermək üçün kifayət 
etməlidir. Məlumat həm maliyyə, həm də qeyri-maliyyə məsələlərini işıqlandırmalıdır.  

• Məlumatların əsaslılığı- investisiya qərarlarının verilməsi üçün açıqlanan məlumat 
əsaslı olmalıdır. 

• Aktuallıq- açıqlanan məlumat investorlara mümkün qədər çevik reaksiya 
göstərməyə imkan vermək üçün aktual olmalıdır.  

• Əlçatanlıq- açıqlanan məlumat investorlara rahat şəkildə əlçatan olmalıdır.  
Qiymətli kağızlar bazarının inkişafında şəffaflıq və hesabatlılığın rolu. Beynəlxalq 

maliyyə bazarlarında müşahidə edilən yüksək volatillik fonunda şəffaflıq, məlumat açıqlığı və 
müvafiq maliyyə hesabatlılıq standartlarının tətbiqi investorlara daha çevik və əsaslı qərarlar 
qəbul etmək imkanı verir. Kapital bazarlarında volatilliyin güclənməsi və investorların 
gələcəyə inamın güclənməsinə olan ehtiyac keyfiyyətli korporativ idarəetməyə, müasir 
standartlara uyğun maliyyə hesabatlılığına və şəffaflığın genişlənməsinə tələbatı daha da 
artırır. 

Xarici investisiyalar təsnifatı üzrə - investorların məqsədlərinə əsasən birbaşa 
(şirkətlərin idarə olunmasında iştirak üçün), portfel (gəlir əldə edilməsi məqsədilə qiymətli 
kağızlara sahib olmaq üçün) və digər investisiyalara habelə, investisiya obyektlərinə əsasən 
maddi, qeyri-maddi və maliyyə bazarı aktivlərinə investisiyalara ayrılır ki, bu investisiyalar ilk 
növbədə ölkədə zəruri investisiya mühitinin yaradılmasını, o cümlədən beynəlxalq şəffaflıq və 
hesabatlılıq standartlarının tətbiqini tələb edir.  

İnvestorlar üçün ən əhəmiyyətli məsələ yerli şirkət və təşkilatlar barədə ətraflı (maliyyə 
durumu, imici, reytinqi, rəqabətqabiliyyətliyi və s.) məlumat əldə etməkdir. İnvestorlar 
tərəfindən ilk növbədə biznesini daha şəffaf şəkildə aparan, fəaliyyəti barədə tam və dolğun 
məlumatları təqdim edən, cəlb edilən vəsaitlərin istifadəsi haqqında məlumatları açıqlayan 
şirkətin qiymətli kağızlarına üstünlük verilir. Xarici investorların inamının gücləndirilməsi yerli 
şirkət və təşkilatların şəffaflıq və hesabatlıq göstəricilərinin aparıcı beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırılmasını tələb edir. Bu baxımdan, uzunmüddətli və effektiv əlaqələrin təmin 
edilməsində xarici tərəfdaş barədə ətraflı məlumatın, o cümlədən maliyyə vəziyyəti, bazarda 
iştirakı, ölkədəki işgüzar imici və onun ödəmə qabiliyyətliliyi barədə məlumatların olması 
vacib əhəmiyyət kəsb edir. Məlumatların şəffaflığının davamlı şəkildə təmin edilməsi 
aşağıdakı  iki məqsədə xidmət edir: 

- qiymətli kağızların likvidliyi təmin edilir; 
- gələcəkdə vəsaitlərin cəlb edilməsini asanlaşdırır. 
Hər bir investor üçün likvidlik amili investisiya qərarının qəbul edilməsində mühüm rol 

oynayır. Xüsusilə portfel investorları investisiya qərarını qəbul edərkən əldə edəcəkləri 
qiymətli kağızların ikinci bazarda sərbəst satılması imkanlarına böyük diqqət yetirirlər. Bu 
məqsədlə, şirkətlərin fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi ilk növbədə aşağıdakı meyarların 
tətbiqini tələb edir: 

• Beynəlxalq mühasibatlıq metodlarının tətbiqi; 
• Müəssisələrə dair məlumatların, o cümlədən hesabat və audit rəylərinin  

ictimaiyyətə tam  və vaxtında açıqlanması; 
• İdarə heyətində və yaxud qərarvermə səlahiyyətinə malik payçılar arasında maraq 

münaqişəsi yarandığı hallar barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması.  
Hal-hazırda beynəlxalq təcrübədə müəssisələr fəaliyyətlərini beynəlxalq mühasibat 

uçotu standartlarına uyğun qururlar ki, bunların sırasında Beynəlxalq Mühasibat Uçotu 
Standartları, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları, İctimai Sektor üçün Mühasibat 
Uçotunun Beynəlxalq Standartları Azərbaycanda da tətbiq edilir.  

Şirkətlərin şəffaflıq və hesabatlılıq fəaliyyəti. Beləliklə, şirkətlər tərəfindən şəffaflığın 
və hesabatlılığın təmin edilməsi ilk növbədə onların maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabatının 
müstəqil beynəlxalq nüfuzlu auditor tərəfindən yoxlanılması yolu ilə təmin edilir. Beynəlxalq 
investorların, habelə ictimaiyyətin şirkət haqqında məlumatlar ilə bağlı tələblərinin ödənilməsi 
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və şəffaf təşkilat imicinin qorunması məqsədilə şirkət tərəfindən həyata keçirilən layihələr, 
gəlir və xərclər, maliyyə fəaliyyəti və digər məsələlər barədə məlumatlar pres-relizlər 
vasitəsilə yayılır. Şəffaflığın və hesabatlığın təmin olunması məqsədilə şirkətlər fəaliyyətləri 
barədə beynəlxalq standartlara (məs., International Accounting Standards - IAS, Generally 
Accepted Accounting Principles - GAAP) uyğun rüblük məlumatları və illik hesabatları, digər 
zəruri informasiyaları mətbuatda və rəsmi internet səhifələrində aydın başa düşülən şəkildə 
və yerli və ingilis dilində olmaq şərtilə mütəmadi olaraq dərc etdirir,  fəaliyyəti ilə bağlı dəqiq 
məlumatların çatdırılması məqsədi ilə ən azı ildə bir dəfə olmaqla mətbuat konfransı təşkil 
edir, şirkətə daxil olan müxtəlif şifahi və yazılı sorğuları qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 
vaxt çərçivəsində cavablandırır.  

Şəfaflıq və hesabatlılığın  Dövlət Neft Fondunun investisiya fəaliyyətində rolu. 
Şəffaflıq və hesabatlılıq Neft Fondunun investisiya fəaliyyətində mühüm rol oynayır. Neft  
Fondu tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Fondun 
investisiya siyasəti çərçivəsində  beynəlxalq maliyyə qurumlarının, kommersiya təşkilatlarının 
və digər qurumların borc öhdəliklərinə, qiymətli kağızlarına və ya təsisatlardakı depozitlərinə, 
habelə beynəlxalq nüfuzlu səhm bazarı indekslərinə daxil olan səhmlərə, daşınmaz əmlak və 
s. aktivlərə investisiyalar yatırılır ki, bu investisiyalardan daxilolmalar Fondun gəlirlərinin 
formalaşmasında mühüm yer tutur. Fond tərəfindən investisiya aktivləri seçilərkən, ilk olaraq 
emitentlərin hesabatları təhlil edilir, onların investisiya reytinqləri, korporativ idarəetmə 
standartlarının tətbiqi vəziyyəti öyrənilir və bununla əlaqədar Fondun investisiya seçimində 
emitentin fəaliyyətində şəffaflıq və hesabatlılıq prinsiplərinin tətbiqi səviyyəsi xüsusi önəm 
daşıyır.  

Zəruri investisiya mühitinin yaradılması. İnvestisiyaların tələb olunan həcm və 
keyfiyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasında investisiya mühitinin 
daha da yaxşılaşdırılması qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. Burada hökumətin prioritet 
vəzifəsi ölkədə biznes-mühitinin şəffaflaşdırılması, o cümlədən lisenziya və müvafiq 
sənədlərin əldə olunmasında insan faktorunun minimuma endirilməsi, habelə şirkət və 
təşkilatların fəaliyyətində hesabatlılığın artırılması ilə şirkət təsisçiləri barədə məlumatların 
dərc olunmasının təmin edilməsindən ibarətdir.  

İnvestisiya mühiti bir sıra göstəricilər ilə ölçülür ki, bu istiqamətdə mühüm nailiyyətlər 
əldə edilmişdir. Son dövrdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi islahatlar çərçivəsində ölkədə investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində mühüm addımlar atılmış, bu da ölkənin müvafiq reytinq göstəricilərinin 
yüksəlməsinə şərait yaratmışdır. Belə ki, Doing business 2017" hesabatında Azərbaycan 65-
ci pillədə qərarlaşıb. Hesabata əsasən, Azərbaycan dünyada 3 və daha çox islahat aparan 
29 ölkədən biridir. Belə ki, "Xarici ticarətin aparılması" göstəricisi üzrə beynəlxalq ticarət 
zamanı idxal və ixrac bəyannamələrinin elektron qaydada verilməsi sisteminin tətbiq 
edilməsi, "Vergilərin ödənilməsi" göstəricisi üzrə nəqliyyat vasitələrinə tutulan vergi üzrə 
sadələşdirilmənin aparılması və "Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma" meyarı üzrə yeni 
qoşulmalar prosesi zamanı yeni istifadəçilərin qoşulma nöqtələrinin müəyyən edilməsi üçün 
sərf olunan vaxta qənaət edən məlumat bazasının yaradılması hesabatda mühüm islahatlar 
kimi vurğulanıb.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəhbərliyi ilə ötən il ərzində həyata keçirilən 
uğurlu islahatlar nəticəsində Azərbaycan hesabatda bir sıra göstəricilər üzrə mövqeyini daha 
da yaxşılaşdırıb. Belə ki, ölkəmiz "Biznesə başlama" göstəricisi üzrə 5-ci (əvvəlki hesabatda 
7-ci), "Kiçik investorların maraqlarının qorunması" göstəricisi üzrə 32-ci (əvvəlki hesabatda 
36-cı), "Xarici ticarətin aparılması" göstəricisi üzrə 83-cü (əvvəlki hesabatda 94-cü) və 
"Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma" göstəricisi üzrə 105-ci (əvvəlki hesabatda 110-cu) 
pilləyə yüksəlib. Bundan başqa, "Doing Business 2017" hesabatının "Biznesə başlama" 
göstəricisi üzrə Azərbaycan biznesin qeydiyyatını sadələşdirməklə dünyada ilk beşliyə daxil 
olub və ən yaxşı təcrübəyə malik ölkələrdən biri kimi qeyd edilib. Bundan başqa, "Əmlakın 
qeydiyyatı" (22), "Kiçik investorların maraqlarının qorunması" (32), "Vergilərin ödənilməsi" 
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(40), "Müqavilələrin icrasının təmin edilməsi" (44) indikatorları üzrə Azərbaycan öz 
mövqelərini yaxşılaşdıraraq, 190 ölkə arasında ilk 50-likdə qərarlaşıb. 

Dünya İqtisadi Forumunun "Qlobal Rəqabət Qabiliyyətliliyi İndeksi 2016-2017" 
hesabatında  Azərbaycan 138 ölkə arasında 37-ci yerdə qərarlaşmışdır. Ölkəmiz artıq 8 ildir 
ki, sözügedən hesabatda MDB ölkələri arasında 1-ci yerdə qərarlaşır. Hesabatda 
Azərbaycan "əmək bazarının səmərəliliyi" göstəricisi üzrə 26-cı, "makroiqtisadi sabitlik" 
göstəricisi üzrə isə 39-cu yerdədir. 

 Yekun olaraq qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin peşəkar idarəçilik qabiliyyəti və gərgin fəaliyyətinin nəticəsi olaraq bu gün ölkədə 
yaradılmış əlverişli investisiya mühiti ölkənin qeyri-neft sektoruna xarici və daxili 
investisiyaların cəlb edilməsinə zəruri şərait yaratmışdır. Bu şəraitdə Azərbaycan müstəqil 
inkişaf yolunu inamla davam etdirir və regionun stabillik və firəvanlıq məkanına 
çevrilməkdədir.  
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1. What is Transparency 
Transparency is the extent to which investors have ready access to required financial 

information about a company, such as price levels, market depth and audited financial 
reports. Transparency helps reduce price volatility, because all the market participants can 
base decisions of value on the same data.  

Companies also have a strong motivation to provide disclosure, as transparency is 
generally rewarded through the stock's performance. 

Transparency of financial information is reflected in the financial 
statements, meaning these statements are user friendly and clear, everything is properly 
disclosed and easily understandable.  

Because investors decide which companies to invest in based on financial reports, 
those reports should be as transparent as possible. 

2. Importance of Transparency 
A strong indicator of future growth is how a business invests its money. When an 

investor cannot find concrete information stating where a company's money is invested, the 
investor is less likely to invest in the business.  

Opaque financial statements may hide a company's debt level, and the business could 
be facing insolvency.  

Transparency shows investors how much risk they are exposed to with a security, 
helping investors make more educated decisions on where to put their money. 
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Transparent markets are desirable, because they lead to greater efficiency. Laws and 
regulations exist in most countries, encouraging or mandating transparency. 

3. Achieving Transparency 
High levels of auditing and cross checking are done after preparing financial 

information, for the purpose of reducing the number of errors and the risk of fraud.  
Besides making the financial information reader friendly, the preparers need to insure 

that all figures are correctly recorded and no entries are omitted, which could affect 
transparency. 

4. Legal Framework on Transparency 
The Statutory Audit Directive 2006/43/EC introduced a mandatory requirement for 

annual transparency reporting by auditors of European Union companies with securities 
admitted to trading on a EU regulated market. 

The transparency report prepared by these companies reflects the way in which the 
entity is organized in terms of its quality control systems and its application of the EU 
directive requirements. 

In Romania, the 2006 EU Directive was transposed by means of the Government 
Emergency Ordinance no. 90/2008. 

Article 46 of this law, entitled “Transparency Report” requires that all auditors and audit 
firms carrying out the statutory audit of public interest entities to publish, on their own 
website, within 3 months since the end of every financial year, a transparency report. 

This report should provide information about: 
- the legal structure and the shareholders of the audit firm, 
- the network and the legal and structural arrangements in the network, 
- the governance structure, 
- the internal quality control system, 
- the last independent quality assurance review, 
- the continuing education of statutory auditors, 
- independence practices, 
- a list of PIEs for which statutory audits have been provided during the preceding 

financial year, 
- audit fees and partners’ remuneration. 
As part of the audit reform, the Regulation of the European Parliament and of the 

Council on specific requirements regarding statutory audit of public interest entities No 
537/2014 was issued on 16 April 2014, replacing and adding to the provisions in Directive 
2006/43. 

This regulation brings forth enhanced audit firm transparency requirements. 
The legislation carries over the existing EU requirement for audit firms to publish an 

annual transparency report but adds some additional disclosure requirements:  
• A description of the firm’s policy concerning the rotation of key audit partners and staff  
• Financial information, showing in particular the firm’s total turnover (i.e., annual gross 

revenue) divided into audit fees paid by PIEs, audit fees paid by other entities and fees for 
non-audit services  

When the firm is a member of a network:  
• The name of each firm that is a member of the network;  
• The countries in which each firm that is a member of the network is qualified as a 

statutory auditor or has its registered office, central administration or place of business; and  
• The total turnover of the audit firms that are members of the network.  
The EU regulation also requires an audit firm to provide annually to its competent 

authority a list of the public interest entities it audits, broken down by the revenue they 
generate.  

As a member of the European Union, Romania is currently working at a draft law 
implementing the provisions of the EU regulation. This law is being prepared by the Minister 
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of Public Finances and the Chamber of Financial Auditors of Romania brings its contribution 
by attending consultative meeting and sending its comments and suggestions.  

5. Conclusions 
The expectation for transparency has extended beyond personal interactions and is 

now a reality in business.  
Across all industries, transparency has never been more important to a successful 

business model. Withholding or cleverly reshaping information is no longer a viable option for 
this new era of consumers who are savvier than any generation before them and for whom 
skepticism seems to be a default setting.  

In order to build brand loyalty, companies need to first build trust. 
The concept of “need to know” has undergone a significant shift in recent years. With 

the entire universe of information only a click away and social media platforms keeping 
everyone constantly connected, transparency will soon become a “reality” and will come 
natural, being more and more difficult to hide data, information and knowledge, in general. 

Therefore, instead of being scared by transparency, businesses should embrace it as 
way to improve service and increase customer loyalty. 

Given the auditors’ societal role, they can essentially influence an entity’s transparency, 
not only by means of the transparency report required by the law, but also by: 

- correctly reflecting and recording the entity’s transactions and performance, 
- presenting fairly the going concern and business risks, 
- accurately acting with objectivity and independence all throughout the audit activity. 
 
 

 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ANTİKORRUPSİYA SİYASƏTİ 
 

Kamran ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunun müavini,  
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş  

İdarəsinin rəisi, II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri  
 
Müasir cəmiyyətdə korrupsiya geniş bir məfhuma çevrilərək cəmiyyətin hər sahəsində 

inkişafa və irəliləyişə mane olan amilləri özündə ehtiva edir. Belə olan halda milyonlarla 
insanın həyatına mənfi təsir edən, demokratiya və qanunun aliliyinə zərbə vuran, iqtisadi və 
sosial sabitliyi təhlükə altına alan, mütəşəkkil cinayətkarlıq, terrorçuluq və digər təhlükələr 
üçün münbit şəraitə yol açan bu sosial bəlanın hər bir təzahürünün cavabsız qoyulması 
mümkün deyil. Məhz buna görə korrupsiyaya qarşı mübarizə Azərbaycan Respublikasının 
dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir, məzmununa görə çoxşaxəlidir, kompleks 
yanaşmanı və cəmiyyətimizin bütün üzvlərinin səylərinin birləşdirilməsini nəzərdə tutur. 
Törətdiyi təhlükə və nəticələrindən asılı olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə üsuluna görə 
fərqlənir, bu prosesdə preventiv və cəzaverici tədbirlərin bir-birini tamamlamasını nəzərdə 
tutur. 

Sözügedən üsullardan söz açmazdan əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, korrupsiyaya qarşı 
mübarizənin bünövrəsini məhz siyasi iradə təşkil edir. Cənab Prezident İlham Əliyev 
korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair möhkəm siyasi iradəsini ortaya qoymuş, onun bu 
sahədəki görüşləri  2004-cü ildən etibarən qəbul edilmiş bir sıra Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
üzrə Milli Fəaliyyət Planları, Dövlət Proqramı və Strategiyalarında, strateji yönümlü 
çıxışlarında öz əksini tapmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2016-
cı ilin aprel ayında qəbul edilmiş Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üzrə ən son 
Milli Fəaliyyət Planı, həmçinin bu ilin iyun ayının 2-də “Azərbaycan Respublikasında biznes 
mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da 
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yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncam bu iradənin ən son 
təzahürlərindəndir.  

Bununla əlaqədar xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, 2007-ci ildə “Şəffaflığın 
artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə” üzrə dövlət strategiyasının qəbul edilməsi ilə 
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ölkə miqyasında həyata keçirilən fəaliyyətdə əsas 
ağırlıq mərkəzi prevensiya üzərində qurulmuşdur. Dövlətimizin bu sahədə qazandığı bir çox 
uğurlarından ən önəmlisi vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyaların tətbiqi sahəsində 
olmuşdur.  

Bu fəaliyyətin məsulu olan “ASAN Xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyəti nəticəsində ötən illər 
ərzində on milyonlarla insanın müraciətlərinin həll olunması ölkəmizdə korrupsiogen vəziyyəti 
inanılmaz dərəcədə dəyişmişdir. Hamıya məlum haldır ki, “ASAN Xidmət” mərkəzlərində ən 
yüksək səviyyədə xidmət göstərilir və bu xidmətin keyfiyyətini təbliğ etməyə lüzum görmürəm. 
Cənab Prezidentin səylərinin məhsulu olan bu mərkəzlərdə bürokratiya, süründürməçilik, 
rüşvət yoxdur, orada cəmləşən bütün qurumların nümayəndələri tərəfindən təmiz, şəffaf, 
mədəni xidmət göstərilir. İnqlabi xarakter daşıyan bu islahat bütün dünyaya onu göstərdi ki, 
Azərbaycanda dövlət sektoru korrupsiyaya qarşı tam dözümsüzlük şəraitində fəaliyyət 
göstərə bilər və bu fəaliyyət hansısa kompaniya çərçivəsində olan bir reklam üsulu deyil, 
norma şəklinə düşə bilər. Ürəkaçan haldır ki, Bakıda və bölgələrdə yeni “ASAN Xidmət” 
mərkəzləri açılır, “ASAN Radio”, “ASAN qatar” kimi yeni layihələr həyata keçirilir. Ölkəmizin 
bu uğuru beynəlxalq ekspertlər və ictimaiyyət tərəfindən tanınır, qəbul edilir və rəğbətlə 
qarşılanır. Belə ki, 2016-cı il “Qlobal Korrupsiya Barometri” ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində ciddi irəliləyişlərin olmasını göstərib. Avropa İttifaqı və postsovet ölkələri 
ilə müqayisədə ölkəmizin göstəriciləri bu sahədə daha yüksək olub. Hal-hazırda bir sıra 
ölkələrdə bu cür təşəbbüslərin analoqlarından geniş istifadə olunduğu, düzgün yanaşma 
axtarışında olduqları halda bu Azərbaycan brendinə böyük maraq göstərilir.  

Ümumiyyətlə, preventiv sahədə aparılan islahatlar öz səmərəsini verir. Korrupsiyaya və 
rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə əhəmiyyətli nəticələr əldə olunur. Hesab edirəm ki, bu 
uğurun vacib amillərindən biri preventiv tədbirlərlə yanaşı inzibati, cəza tədbirləri və struktur 
xarakterli tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində mühüm 
beynəlxalq müqavilələlərdən irəli gələn öhdəliklərin milli əlaqələndiricisi olaraq Azərbaycan 
Respublikasının Prokurorluğu bütün aidiyyəti dövlət qurumları qarşısında nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatların tövsiyə və istiqamətləndirmələrini çatdıraraq lazımi tədbirlərin köməklik göstərir. 
Odur ki, mən dövlət başçımızın göstərdiyi siyasi iradə və bu sahədə həyata keçirdiyi siyasətin 
strategiyası çərçivəsində formalaşmış ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin sistemli 
görünüşü və konsepsiyası haqqında görüş iştirakçılarına danışmaq istərdim. 

İlk növbədə, bu sahədəki səylər beynəlxalq standartlara cavab verən qanunvericiliyin 
formalaşdırılması, məhkəmə və hüquq sistemində islahatların keçirilməsi, dövlət 
idarəçiliyində şəffaflığın artırılması, ixtisaslaşmış anti-korrupsiya qurumlarının və yoxlayıcı 
qurumların fəaliyyətinin gücləndirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti və beynəlxalq tərəfdaşlarla 
möhkəm əməkdaşlığı əhatə edir. 

Belə ki, ötən il cənab Prezidentin yoxlamalarla bağlı ciddi tapşırıqlarının icrası, yeni 
sənaye bölgələrinin qurulması, kompleks infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi sahibkarlarlığa 
yeni nəfəs vermişdir, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər maneəsiz 
şəkildə öz təşəbbüslərini həyata keçirir, müdaxilə olmadan fəaliyyət göstərirlər. Öz 
növbəsində prokurorluq orqanları dövlət başçısının bu sahədə tapşırıqlarına dönmədən riayət 
olunmasına ciddi nəzarət edir, bu nəzarəti həyata keçirərkən iqtisadi sahədə fəaliyyətin 
şəffaflıq, dürüstlük, təmizlik prinsipləri üzərində qurulmasına xidmət edilir. 

Eyni zamanda Azərbaycan geniş miqyaslı hüquqi və institusional islahatlar həyata 
keçirməklə qısa müddət ərzində beynəlxalq tələblərə cavab verən qanunvericilik bazası 
formalaşdırmışdır. 2004-cü ildə qəbul edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun” 
çərçivə normativ akt qismində bu istiqamətdə uğurlu qanunvericilik fəaliyyətini 
səciyyələndirmişdir. Yeni normativ aktlarla yanaşı, qüvvədə olan bir sıra qanun və 
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məcəllələrə dəyişikliklər edilmişdir. Bu sahədə görülən işlərin uğurlu həyata keçirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan bu sahədə mövcud bütün beynəlxalq təşəbbüslərə qoşulmuş, 
beynəlxalq ekspertlərin fəaliyyətindən faydalanmışdır. Belə ki, 2003-2004-cü illərdə 
Azərbaycan Respublikası BMT-nin Korrupsiya əleyhinə və Transmilli Mütəşəkkil 
Cinayətkarlığa qarşı Konvensiyaları, Avropa Şurasının Korrupsiyaya görə mülki və cinayət 
məsuliyyəti haqqında Konvensiyalarına qoşulmuş, Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə aparan Dövlətlər Qrupu (GRECO) və OECD-nin Anti-Korrupsiya Şəbəkəsinə üzv 
olmuşdur. Nəticədə korrupsiyanı kriminallaşdıran Cinayət Məcəlləsinin normaları sözügedən 
beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə və beynəlxalq qurumların tövsiyələrinə uyğun qəbul 
edilmiş, dövlət satınalmaları, dövlət qulluğuna qəbul, vəzifədə irəli çəkmə, həvəsləndirmə 
kimi önəmli məsələləri tənzimləyən qanunvericilik aktları beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə 
hazırlanmış, qəbul edilmədən öncə beynəlxalq ekspertizadan keçirilmiş, alınmış tövsiyələrə 
uyğunlaşdırılmışlar.   

Effektiv qanunvericilik sisteminin formalaşdırılmasının təcrübədə qanunvericilik 
aktlarının məhkəmədəki tətbiqinə bağlıdır. Ədalətli və müstəqil məhkəmə sisteminin 
demokratik və şəffaf cəmiyyətin təməllərindən olmasına inanaraq və anti-korrupsiya 
tədbirlərinin effektivliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası özünün məhkəmə 
sistemini beynəlxalq standartlara uyğun olaraq yenidən qurmuşdur. İslahatlar nəticəsində 3 
pilləli məhkəmə sistemi təsis edilmiş, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqil özünü idarə orqanı 
olan Məhkəmə-Hüquq Şurası təsis edilmişdir. Məhkəmə-Hüquq Şurası hakimlərin seçilməsi, 
təyin edilməsi, rotasiyası və onların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini həyata keçirən 
qurumdur. Ötən müddət ərzində Şuranın səalhiyyətləri artırılmış və bu sahədə həyata 
keçirilmiş islahatlar Avropa Şurasının Ədalət Mühakiməsinin Səmərəliliyinin artırılması üzrə 
Komissiyası – CEPEJ tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.  

Sözü gedən pozitiv dəyişiklər yalnız məhkəmə sistemi ilə məhdudlaşmamalıdır. Odur ki, 
Azərbaycan hökuməti bütövlükdə dövlət qulluğunun və onun xüsusi növü olan hüquq-
mühafizə orqanlarında qulluğun şəffaflığına böyük qayğı ilə yanaşır. Keçid və islahat 
dövründə bu sektorun ən vacib hissəsi olan qulluğa qəbul prosesinin test imtahanları 
əsasında həyata keçirilməsi, bütün qurumlarda daxili nəzarət üzrə struktur vahidləri fəaliyyət 
göstərməsi, Etik Davranış Qaydalarının qəbul edilməsi, Elektron Hökumət platformasının 
fəaliyyət göstərməsi və bu sahədə maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi əldə 
olunmuş mühüm nailiyyətlərdəndir. Növbəti mərhələlərdə dövlət qulluğunun müxtəlif 
aspetklərinin bütün qurumlarda eyni cür həllinin təmin edilməsi, etik davranış qaydalarına 
riayət olunması, treninqlərin, dəyərləndirmələrin və peşəkar inkişafın davamlı olaraq təmin 
olunması və sair mühüm məqsədlər durur. 

Öncə qeyd etdiyim kimi, preventiv tədbirlərin uğurlu olmasını şərtləndirən amilləndən biri 
də uğurlu əlaqələndirmə və cinayət təqbinin aparılmasıdır. Hər iki şərti özündə əks etdirən 
BMT-nin Korrupsiya Əleyhinə Konvensiyasının tələblərinə müvafiq olaraq Azərbaycanda 
ixtisaslaşmış anti-korrupsiya qurumları yaradılmışdır.   

Ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə siaysətinin hazırlanması, tətbiqi və nəticələrinin 
qiymətləndirilməsini həyata keçirən Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiya 
korrupsiyaya qarşı mübarizədə ixtisaslaşmış cinayət təqibi orqanı funksiyalarını həyata 
keçirən Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi fəaliyyət göstərir. 
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna tabe olan Baş idarə öz fəaliyyəti barədə 
mütəmadi olaraq Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasına və Baş prokuror vasitəsilə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verir. Baş İdarə korrupsiya 
hüquqpozmaları ilə əlaqədar əməliyyat-axtarış tədbirlərini və təhqiqatı həyata keçirir, 
həmçinin və korrupsiya cinayətlərinin ibtidai istintaqını həyata keçirir. Belə ki, 2017-ci ilin I 
yarımili ərzində Baş idarədə 65 müraciət əsasında aparılmış araşdırmalar nəticəsində 45 
müraciət üzrə Azərbaycan Respublikası CM-də nəzərdə tutulmuş vəzifə səlahiyyətlərindən 
sui-istifadə, mənimsəmə, dələduzluq, vəzifə saxtakarlığı və digər maddələrlə cinayət işləri 
başlanılmışdır.  İstintaq İdarəsi tərəfindən 133 şəxs barəsində 110 cinayət işinin istintaqı 
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tamamlanmışdır. Bununla yanaşı Baş İdarə vətəndaşların müraciətlərinə baxılması 
sahəsində mühüm fəaliyyət göstərir. Ölkə vətəndaşlarını ciddi narahat edən korrupsiya 
cinayətlərinin və hüquqpozmalarının daha geniş yayıldığı idarəçilik və xidmət sahələri 
müəyyən edilir, təqsirli şəxslər ifşa edilir, korrupsiya hüquqpozmalarından əziyyət çəkən 
vətəndaşların hüquqlarının bərpa edilməsi məqsədi ilə fəaliyyət göstərən “Qaynar xətt” əlaqə 
mərkəzi vasitəsilə vətəndaşlardan daxil olmuş müraciətlər üzrə təxirəsalınmaz əməliyyat-
istintaq tədbirləri həyata keçirilir, əlaqəli dövlət qurumları ilə birgə fəaliyyət nəticəsində 
vətəndaşların çoxsaylı müraciətlərinin müsbət həll olunması təmin edilir. 2017-ci ilin birinci 
yarımilliyində mərkəzə 2151 müraciət daxil olmuş, həmçinin 872 vətəndaşın qəbul edilməsi 
təmin edilmişdir. Onu da qeyd etməliyəm ki, ötən dövrlərlə müqayisədə müraciət və 
şikayətlərlə bağlı statistik göstəricilərdə əhəmiyyətli dərəcədə azalma müşahidə olunur. 
Bunun başlıca səbəbi “ASAN Xidmət” mərkəzlərində dövlət qurumlarının göstərdiyi 
xidmətlərin keyfiyyətinin artmasıdır. Eyni zamanda Baş idarə preventiv tədbirlərin həyata 
keçirilməsində mühüm rol oynanyır. Belə ki, qurum tərəfindən maarifləndirmə sahəsində 
kitab, bülleten, buklet və digər metodiki vəsaitlər nəşr olunur, kütləvi informasiya 
vasitələrində, televiziya kanallarında Baş İdarənin fəaliyyətini əks etdirən məlumatlar 
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılır. 

Xüsusi olaraq iqtisadi sahədə yoxlayıcı qurumların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, bu 
sahədə fəaliyyət göstərən tənzimləyici qurumlar ilə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsinin bu sahədə əlaqələrini qeyd etmək istərdim. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan 
Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsində qeyd olunan 
ölkəmizin qarşısında duran çağırışlar və onların həlli yeni yanaşmalar tələb edir. Əlverişli 
investisiya mühitinin formalaşmasında və sahibkarların sərbəst şəkildə formalaşması 
məqsədilə  müdaxilələrin minimuma endirilməsi ilə yanaşı, tənzimləyici və özünüidarəetmə 
qurumların fəaliyyəti təkmilləşməlidir. Eyni zamanda qanunun hər hansı şəxs və ya qurum 
tərəfindən pozulması cavabsız qoyulmayaq bütün qanuni tədbirlərin görülməsi ilə 
nəticələnməlidir. Qeyd olunan şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün Baş prokuror yanında 
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsilə Auditorlar Palatası, həmçinin Baş Prokurorluq ilə 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası arasında qarşılıqlı faydalı əlaqələrin qurulması, 
korrupsiya qarşı mübarizə və qanunçuluğun təmin olunması  məqsədilə müvafiq anlaşma 
memorandumları bağlanmış, bu memorandumlar və qanunvericilik çərçivəsində işgüzar 
əlaqələr qurulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası vətəndaş cəmiyyəti və beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığa 
mümüm əhəmiyyət verir. Belə ki, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Milli Anti-Korrupsiya 
Fəaliyyət Planlarının və müvafiq qanunvericiliyin hazırlanması, qəbulu, tətbiqi və monitorinqi 
prosesində fəal iştirak edirlər. Həmçinin vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakı ilə 
maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Burada mən beynəlxalq və regional tərəfdaşlarla 
faydalı əməkdaşlığı xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bu sıraya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsi (UNODC); Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Orqanları 
Assosiasiyası (IAACA); Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası (IAP); Beynəlxalq Anti-
Korrupsiya Akademiyası (IACA); Regional təşkilatlardan Avropa Şurası və Avropa Birliyi; 
Demokratiya və İnkişaf naminə Təşkilat (GUAM); Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 
(BSEC); Korrupsiyaya qarşı Avropa tərəfdaşları, (EPAC) Korrupsiyaya qarşı Avropa 
Əlaqələndiricilər Şəbəkəsi (EACN) və digərlərini göstərmək olar. 

Çıxışımın sonunda bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin göstərdiyi siyasi iradə və inamla həyata keçirdiyi strateji 
fəaliyyəti çərçivəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə qabaqlayıcı, inzibati və cəzaverici 
tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə sistemli və davamlı şəkildə həyata keçirilir. Bu fəaliyyət 
beynəlxalq müqavilələrin tələbləri və beynəlxalq qurumların tövsiyələrinə əsasən formalaşmış 
geniş və təfsilatlı qanunvericilik bazası çərçivəsində bir-biri ilə sıx işgüzar işçi əlaqələri 
qurmuş dövlət və vətəndaş çəmiyyətinin qurumları tərəfindən həyata keçirilir. Ölkəmizin 
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gələcək iqtisadi inkişafı və əhalinin rifahı naminə bu əlaqələr daha da təkmilləşdirilməli və 
yeni çağırışlara uyğunlaşdırılmalıdır.  
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ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ İNSAN KAPİTALI AMİLİ 
 

Ədalət MURADOV, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin   

(UNEC) rektoru, professor 
 
Bugünkü konfrans demək olar ki, bütün ölkələr üçün bütün zamanlarda aktual 

olan bir mövzuya – şəffaflıq mövzusuna həsr edilmişdir. Bildiyiniz kimi bazar 
iqtisadiyyatı elə bir sistemdir ki, onun özünütənzimləmə mexanizmi iqtisadi 
subyektlərin sərbəst davranışı, sərbəst seçimləri əsasında fəaliyyət göstərir. İqtisadi 
subyektlərin rasional qərarlar verməsi, onların səmərəli gözləntilərinin formalaşması 
isə, iqtisadiyyatda yüksək şəffaflığın və azad informasiya mühitinin olmasını tələb edir. 
İqtisadiyyatda şəffaflığın artırılması və informasiyaya çıxış imkanlarının 
genişləndirilməsi prosesi isə fasiləsiz prosesdir və bu baxımdan da iqtisadi inkişaf 
səviyyəsindən asılı olmayaraq, bütün ölkələr üçün daim aktual mövzular sırasındadır. 

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək illər üçün strateji inkişaf hədəflərini və 
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yollarını müəyyən edən “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə 
Strateji Yol Xəritəsi”ndə də iqtisadiyyatda şəffaflıq və açıqlıq məsələsinə xüsusi yer 
verilmişdir. Belə ki, qeyd olunan sənəd də bütövlükdə iqtisadi siyasət qurumlarının 
gözləntilərin formalaşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, effektli monetar 
siyasətin həyata keçirilməsi, fiskal siyasətin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, biznes 
mühitinin cəlbediciliyinin artırılması, dövlət müəssisələri və dövlət investisiyalarının 
səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin formalaşdırılması, qanunların icra 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərində şəffaflıq və hesabatlılıq 
məsələlərinə xüsusi önəm verilmiş və bununla bağlı konkret tədbirlərin həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

İqtisadi tədqiqatlar göstərir ki, ölkələrin gəlir səviyyəsi artıqca, iqtisadiyyatda 
şəffaflıq, açıqlıq və demokratik prinsiplərin reallaşması üçün daha əlverişli mühit 
yaranır.  

Eyni zamanda iqtisadiyyatda bu prinsiplərin reallaşması ölkənin kadr 
potensialından da mühüm dərəcədə asılıdır. Məlumdur  ki, iqtisadiyyatın sərbəst 
düşüncəli və demokratik prinsiplərə yiyələnmiş peşəkar kadrlarla təminat səviyyəsi 
artıqca, həmin iqtisadiyyatda şəffaflıq və açıqlılıq səviyyəsi də yüksəlir. Bunu son illər 
ölkəmizin milli markasına çevrilən ASAN xidmətin nümunəsində açıq şəkildə görmək 
mümkündür. Cənab Prezident İlham Əliyev dünyanın ən ali tribunası olan BMT-dəki 
çıxışı zamanı da bir daha bildirdi ki, bu gün “ASAN xidmət” ölkəmizdə ictimai 
münasibətlərin və xidmətlərin müasir modelidir və hazırda 251 xidmət bu model 
çərçivəsində tam şəffaflıq şəraitində vətəndaşlara təqdim edilir. Şübhəsiz ki, yuxarıda 
qeyd etdiyim prinsiplərə sahib olmayan kadrlarla belə dünya miqyasında səs gətirən 
layihələri həyata keçirmək mümkün olmazdı. 

Bu baxımdan, heç də təsadüfi deyil ki,  “Azərbaycan Respublikasının milli 
iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə 4 strateji hədəfdən biri (3-cüsü) 
kimi məhz “insan kapitalının inkişaf etdirilməsi” müəyyən edilmişdir. Bu gün ölkədə 
insan kapitalının inkişafı ilk növbədə təhsil sistemilə bağlıdır və burada təhsilin bütün 
pillələrində keyfiyyətin yüksəldilməsi qarşıda əsas vəzifə kimi dayanır.  

Mən insan kapitalının formalaşması istiqamətində Azərbaycan Dövlət  İqtisad 
Universitetində - UNEC-də görülmüş işlər haqqında danişmazdan öncə, qısaca olaraq 
insan kapitalı haqqında danışmaq istərdim. 

Bu kapital ona görə insan kapitalıdır ki, o, hər bir insanın şəxsiyyətində cəmlənib. 
Kapitaldır ona görə ki, o, gələcək gəlirin və ya təminatın mənbəyidir. 

Insan kapitalı anlayışı kapitalın standart anlayışı ilə üst-üstə düşür. Ona yatırılan 
investisiya digər investisiyalarda olduğu kimi, onu göstərir ki, gələcəkdə daha çox əldə 
etmək üçün bu gün nəyisə daha az həcmdə qurban verir. 

Insan kapitalının fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki, o, onun daşıyıcısından ayrıla 
bilmir. Bütün başqa hallarda o, fiziki kapitalın eynisidir. 

Belə ki, o: 
- Uzunmuddətli istifadə olunan sərvətdir, lakin məhdud istismar müddətinə 

malikdir; 
- Digər tükənən sərvət kimi o da təmir və saxlanması üçün xərc tələb edir; 
- Insan kapitalı da başqa kapital kimi, fiziki asınması baş vermədən mənəvi 

cəhətdən asına bilir; 
- Insan kapitalının da qiyməti tələb və təklifinin dəyişməsindən asılı olaraq artıb 

azala bilir. 
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Təhsil insan kapitalının həcmini artırır. Sağlamlığın qorunması isə insan 
kapitalının istismar müddətini artırır. Təhsil müəssisəsi insan kapitalının formalaşması 
üzrə ixtisaslaşmış bir müəssisədir. Bu istiqamətdə UNEC nə işlər görür? 

Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında biz ən müasir qərb təhsil 
sistemini və modelini Azərbaycana gətiririk. 

Artıq London Universiteti/London İqtisad Universitetinin diplomunu Bakıda 
UNEC-də almaq bir reallıqdır. 

UNEC iqtisadiyyat yönümlü ixtisasları üzrə tələbələrinə London Universiteti / 
London İqtisadiyyat Məktəbinin “Mühasibat və Maliyyə” (BSc in Accounting and 
Finance) və “Biznes və Menecment” (BSc in Business and Management) ixtisasları 
üzrə bakalavr dərəcəsini əldə etmək imkanı verən proqramda UNEC-də  1-ci kursu 
bitirmiş tələbələr iştirak edə bilər.  

Proqram London Universitetinin London İqtisadiyyat Məktəbinin (London School 
of Economics) tədris planı əsasında ingilis dilində həyata keçirilir. Tələbələr London 
Universitetinin tədris mühitinə daha sıx inteqrasiya olunurlar. Bununla yanaşı, analoji 
proqram üzrə təhsil alan tələbələrlə real ünsiyyət imkanı yaradılır. Həmçinin tələbələr 
London Universitetinin tədris infrastrukturundan daha çox faydalana bilirlər. 

6 aprel 2016-cı ildə UNEC ilə Fransanın Montpellier Universiteti arasında ikili 
diplom proqramı imzalanmışdır UNEC-in “İqtisadiyyat”, “Dünya İqtisadiyyatı”, 
“Maliyyə”, “Mühasibat” və “Biznesin təşkili və idarəedilməsi” ixtisasları üzrə təhsil alan 
tələbələrinə Montpellier Universitetinin “Beynəlxalq menecment və biznes” ixtisası 
üzrə diplom almaq imkanı verən proqramda ilk iki tədris ilini UNEC-də təhsil almış 
tələbələr iştirak edirlər. Həmin tələbələr 3-cü kursda təhsilini Montpellier 
Universitetində davam etdirir və  geri dönərək, 4-cü kursu UNEC-də davam etdirirlər. 
Hər iki universitetin professorlarının rəhbərliyi altında buraxılış işlərini uğurla müdafiə 
etmiş tələbələrə həm UNEC-in, həm də Montpellier Universitetinin diplomları təqdim 
olunur.  

Eləcə də, 29 May 2017-ci ildə UNEC ilə Litvanın Mikolos Romeris Universiteti 
arasında imzalanmış magistratura səviyyəsində ikili diplom proqramı UNEC 
magistrlərinə hər iki universitetin magistr diplomlarını almaq imkanı təqdim edir.  

Qeyd olunan ikili diplom proqramı UNEC magistrlərinə UNEC professorları ilə 
yanaşı Mikolos Romeris Universitetinin  professorları ilə elmi tədqiqat işlərini yerinə 
yetirmək imkanı verir. Belə ki, hər iki universitetin professorlarının rəhbərliyi altında 
magistr dissertasiyalarının müdafiə edilməsi tələb olunur. 

Professional fəaliyyətdən ayrılmamaqla iki diplom əldə etməyə imkan verən 
növbəti müqavilə UNEC ilə İsveçrənin UBIS (Biznes və Beynəlxalq Tədqiqatlar 
Universiteti) arasında imzalanmışdır. Bu, ikili Magistr Dərəcə Proqramı çərçivəsində 
MBA təhsili üzrə bütün magistrlər həm UNEC, həm də UBİS-in diplomlarını əldə 
edirlər.  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) Avropa Birliyinin üzv ölkəsi olan 
Yunanıstan Respublikasına təhsil xidmətlərini ixrac edir. Belə ki, Qərbi Makedoniya 
Texnoloji Təhsil İnstitutu (QMTTİ) və UNEC arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən 
“Neft və qazın menecmenti və nəql edilməsi”  üzrə birgə magistr (MSc) proqramı 
həyata keçirilir. Proqram 120 kredit təşkil edir ki, bu kredirlərində 30 krediti UNEC-in 
professor-müəllim heyəti tərəfindən Yunanıstanda tədris  edilir. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) Avropa Birliyinin üzv ölkəsi olan 
Yunanıstan Respublikasının təhsil nazirliyinin “Akademik ad və məlumatların tanın-
ması üzrə təşkilatı” tərəfindən Yunan ali təhsil müəssisələrinə ekvivalent universitet 
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statusu (A.B. 178A/15-05-2015) alan yeganə universitetdir. Bununla da, UNEC-dən 
müvəffəqiyyətlə məzun olan tələbələrin Yunanıstan Respublikasında əmək və 
akademik fəaliyyət göstərdikləri zaman UNEC-in Yunanıstan ali təhsil müəssisələrinə 
ekvivalentlik statusundan yararlanmasına imkan yaranmışdır.  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf 
etdirilməsi və İKT-nin tətbiqinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması dövlət 
siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Təhsil prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün 
qloballaşan dünya ilə ayaqlaşmaqda mühüm rol oynayan, dünya miqyasında artıq 
tətbiqi reallaşdırılmış təhsilin elektronlaşdırılması mərhələsinə Ümummilli Lider 
Heydər Əliyev tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya” (2003-2012-ci illər)” adlı sənədin 
qəbulu ilə başlanmışdır. Həmin siyasi kursun davamı olaraq cənab Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən də ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin artıq praktiki müstəvidə, 
konkret fəaliyyət planı çərçivəsində icra olunması üçün tədbirlər davamlı olaraq 
həyata keçirilməkdədir.   

UNEC-də 2015/2016-cı tədris ilindən tətbiq olunmağa başlayan EDUMAN 
Elektron Universitet Modelinin məqsədi təhsilin keyfiyyətini yüksəldilməsi, şəffaf və 
səmərəli təhsil mühitinin yaradılması və tədris prosesinin idarəedilməsinin müasir 
tələblər səviyyəsində qurulmasıdır.  

UNEC Elektron Universitet Modeli - “EDUMAN” Tədrisin vahid  idarəetmə 
sistemi, “Əlavə təhsil” elektron idarəetmə sistemi, “İkinci ali təhsil” elektron idarəetmə 
sistemi, “Əcnəbilərin qəbulu” elektron idarəetmə sistemi, test imtahanlarının təşkili 
modulu, müəllimlərin reytinqinin qiymətləndirilməsi modulu, apellyasiya modulu, 
təqaüd modulu, müəllim və tələbələrin şəxsi kabineti kimi alt  modullardan 
formalaşmaqla bütün tədris prosesinin elektronlaşdırılmasını əhatə edir. 

Elektron Universitet Modeli - “EDUMAN” tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 
və idarəedilməsi üçün geniş imkanlar yaradır:  

- dərs cədvəllərinin elektron qaydada tərtib edilərək müəllim və tələbələrin 
şəxsi kabinetlərinə göndərilməsi;  

-  tədris materiallarının elektron bazasının yaradılması və keyfiyyətinə nəzarət 
(mühazirə mətnlərinin, təqdimatların, qiymətləndirmə suallarının, dərs üzrə əlavə 
materialların və s.); 

- elektron jurnalların tətbiqi nəticəsində imtahana qədərki balların (kollokvium, 
seminar balları, sərbəst işlər və davamiyyət) elektron qaydada hesablanması;  

- təqvim-tematik planların və sillabusların elektronlaşdırılması; 
- sərbəst işlərin elektron təqdim edilməsi; 
- tədrisin keyfiyyəti ilə əlaqədar elektron sorğuların təşkili; 
- reytinq və differensial əmək haqqı sisteminin tətbiq edilməsi və professor-

müəllim heyətinin elmi, pedaqoji və şəxsi inkişaf fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi;  
- kollokviumların və imtahanların elektron qaydada keçirilməsi; 
- professor-müəllim heyətinin və tələbələrin vahid elektron platformasının 

yaradılması;  
- apellyasiya ərizəsinin elektron qaydada təqdim etmə imkanının yaradılması 

və s. 
Eləcə də, UNEC-də professor-müəllim heyətinin xidməti fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsinə əsaslanan reytinq əsasında differensial əmək haqqı sistemi 
2015-2016-cı tədris ilindən tətbiq olunmağa başlayıb. Sistemin məqsədi UNEC-də 
professor-müəllim heyətinin xidməti fəaliyyətini 100-dən artıq obyektiv kriteriyalar 
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əsasında qiymətləndirərək əmək haqqlarını differensiallaşdırmaqla onların elmi-
pedaqoji fəaliyyətlərinin UNEC-in inkişaf hədəfləri istiqamətində stimullaşdırılmasını 
gücləndirməkdir. 

Professor-müəllim heyətinin xidməti fəaliyyəti hər tədris ili üzrə qiymətləndirilir və 
bunun əsasında onların vəzifə maaşlarına müəyyən edilən əmsallar üzrə əlavələr 
növbəti tədris ili üçün tətbiq edilir. 

Professor-müəllim heyətinin xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi onların 
UNEC-dəki fəaliyyətinin aşağıdakı üç əsas istiqaməti nəzərə alınmaqla həyata 
keçirilir: 

- Elmi fəaliyyətlər (40%); 
- Tədris fəaliyyətləri (40%); 
- Özünü inkişaf fəaliyyətləri (20%). 
Hər üç istiqamət üzrə müəyyən edilmiş 12 kriteriya və 100-dən çox göstərici 

əsasında hər bir müəllim üçün “Müəllimin İllik Xidməti Fəaliyyət Balı” (F) hesablanır. 
UNEC-də çalışan və bu sistemin şamil olunduğu bütün müəllimlərin illik xidməti 
fəaliyyət balları ən yüksəkdən ən aşağıya qədər sıralanmaqla Universitetdə 
müəllimlərin illik reytinq siyahısı tərtib olunur. Reytinq siyahısına müvafiq olaraq, illik 
xidməti fəaliyyət balı (F) universitet orta göstəricisinin 50%-dən çox olan müəllimlərin 
növbəti tədris ilində aylıq əməkhaqqları aşağıdakı qaydada artırılır: 

- 1-10-cu yerləri tutan müəllimlərin vəzifə maaşı 2 dəfə ; 
- 11-30-cu yerləri tutan müəllimlərin vəzifə maaşı 1,7 dəfə; 
- 31-60-cı yerləri tutan müəllimlərin vəzifə maaşı 1,5 dəfə; 
- 61-100-cü yerləri tutan müəllimlərin vəzifə maaşı 1,2 dəfə. 
Sistem çərçivəsində həmçinin müəllimlərin illik xidməti fəaliyyət balları əsasında 

UNEC fakültələrinin və kafedralarının universitet üzrə reytinqləri də müəyyən edilir. 
Sistemin tətbiq edildiyi müddət ərzində UNEC-də professor-müəllim heyətinin 

istər tədris, istərsə də elmi fəaliyyətlərində ciddi canlanmanın olduğu müşahidə edilir. 
İlk dəfə UNEC-də yaradılan İnnovativ Biznes İnkubatorun əsas məqsədi, tələbə 

sahibkarlığını inkişaf etdirmək, universitet də real biznes mühiti yaratmaq, o 
cümlədən, ölkədə startup hərəkatına töhvə verməkdir. Perspektivli biznes ideyası olan 
tələbələrə startuplarının münbit şəraitdə inkubasiyası üçün hərtərəfli şərait yaradılır. 
Belə ki, startupların bazara rəqabətli çıxışını təmin etmək üçün İnnovativ Biznes 
İnkubator tərəfindən maddi-texniki və tədris-metodik dəstək göstərilir, mentorlar 
tərəfindən məsləhətlər verilir. Hazırda süni intellekt, sınaq imtahanı sistemi, 
informasiya texnologiyaları, sosial şəbəkə, elektron ticarət, web dizayn və ekoloji 
turizm sahəsində 12 tələbə startupı fəaliyyət göstərir. Yeni startup layihələrinin təşviqi 
üçün universitetdə “Demoday”lər təşkil edilir. Bu istiqamətdə həyata keçirilmiş 
tədbirlərin nəticəsidir ki, “Enactus Azərbaycan” XII Milli Yarışında 3 startup layihəsi 
təqdim edən UNEC komandası bütün kriteriyalarda üstünlük göstərərək “Azərbaycan 
Çempionu” kubokuna sahib olub. Bununla da universitetimizin komandası Londonda 
təşkil edilən və 36 ölkənin təmsil olunduğu “Enactus” Beynəlxalq Kubokunda 
Azərbaycanı təmsil etmək hüququ qazanıb. Yarışda “Proboard”, “From waste of food 
to great business” və “Misgər” biznes layihələri təqdim edilib. 

Qeyd edək ki, 1600-dən çox universitetin qoşulduğu Beynəlxalq “Enactus” 
(Entrepreneurial Action Us) proqramı tələbələr arasında sahibkarlıq fəaliyyətini inkişaf 
etdirmək və gələcəyin sahibkarlarını yetişdirmək məqsədi daşıyır. “Enactus” proqramı 
üzrə qaliblər innovativ yanaşma, layihələrin sosial effekti, ekoloji standartların 
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qorunması, biznes-etikanın gözlənilməsi, maliyyə idarəçiliyi, nitq qabiliyyəti və 
təşkilatçılıq meyarlar əsasında müəyyən edilir. 

Beləliklə, UNEC-də yaradılmış əlverişli mühitin müasir tələblərə cavab verən 
insan kapitalının formalaşdırılmasını təmin edəcək və həmin insan kapitalı ölkəmizdə cənab 
Prezident İlham Əliyevin uğurlu  siyasətinin reallaşdırılmasına əhəmiyyətli töhvə 
verəcək. Bu baxımdan, işəgötürənlərin ali təhsil müəssisələri qarşısında tələblərini 
konkretləşdirilməsi olduqca vacibdir. 

 
                           

 
 

KORPORATİV İDARƏETMƏ, HESABATLIQ VƏ ŞƏFFAFLIQ 
 

Süleyman QASIMOV, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət  

Neft Şirkətinin vitse-prezidenti 
 

Korporativ idarəetmə sistemi - qloballaşan dünyada ölkə iqtisadiyyatında şirkətlərin öz 
biznes məqsədləri istiqamətində və səhimdarların gəlirini maksimallaşdırma yolunda tətbiq 
olunan mütərəqqi idarəetmə üsuludur. Düzgün formalaşdırılmış və tədbiq olunmuş korporativ 
idarəetmə modeli riskləri minimallaşdırır, şəffaflığı, investisiya cəlbediciliyini və sərfəli 
kreditləşmə imkanlarını artırır, xərcləri və itkiləri azaldır, rəqabətə davamlılıq formalaşdırır və 
şirkətin biznes qərarlarında əminlik yaradır.  

Korporativ idarəetmə sistemi səhimdarlar, müşahidə şurası, şirkətin ali idarəetmə orqanı 
və maraqlı tərəfləri arasında münasibətlərin tənzimlənməsi ilə yanaşı şirkətin fəaliyyəti, 
maliyyə vəziyyəti və idarəedilməsi haqqında məlumatların vaxtında və dəqiq açıqlanmasını 
təmin edir. Bu münasibətlər kontekstində sistemin bütövlüyü və funksionallığı baxımından 
tərəflərin hər birinin mövcudluğu və üzərinə düşən vəzifəni müvafiq şəkildə icra etməsi xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir.  

Burada ən vacib məqam şirkət fəaliyyətinin və idarəetmənin tam bir sistem olaraq 
formalaşdırılması, korporativ idarəetmənin hüquqi, institusional və tənzimləyici strukturunun 
və vəzifələrinin dəqiq müəyyən olunmasıdır.  

Qeyd olunmalıdır ki, bu idarəetmə üsulunun bazis vəzifə bölgüsü formasının mövcud 
olmasına baxmayaraq, hər bir şirkətin sahə xüsusiyyəti, fəaliyyət göstərdiyi ölkənin 
qanunvericiliyi, eləcə də, şirkət dəyərlərinə əsasən vəzifə bölgüsünün dəyişməsi müşahidə 
olunur. Eyni zamanda, korporativ idarəetmənin tənzimlənməsi və müvafiq şəkildə tədbiqi 
üçün modellər və beynəlxalq standartlar mövcuddur. Bunlardan “G20/OECD Korporativ 
İdarəetmə Prinsipləri” standartını xüsusi qeyd etmək olar. Bu standartda və eləcə də, 
korporativ idaretmə modellərində qeyd olunduğu kimi, korporativ idarəetmədə bazis vəzifə 
bölgüsünə əsasən şirkət daxilində əsas idarəetmə orqanı bölgüsünün, yəni müşahidə 
şurası, idarə heyəti, audit, risklərin idarə olunması və daxili nəzarət sistemlərinin 
olması vacibdir. Səhimdarların formalaşdırdığı və birbaşa onların maraqlarını qoruyan 
müşahidə şurası ilə əməliyyat və strateji məqsədlər istiqamətində fəaliyyəti tənzimləyən idarə 
heyəti korporativ idarəetmə sistemində bir-birinə paralel iki üst qurumdur. Müşahidə şurasi 
idarə heyətinin fəaliyyətini müntəzəm olaraq nəzəratdə saxlamaq üçün audit sistemindən 
yararlanmaqdadır. Audit sistemi birbaşa müşahidə şurasına tabe olmaqla nöqsanların 
aşkarlanması və yenidən yol verilməməsinə köməklik göstərir. İdarə heyəti isə baş vərə 
biləcək nöqsanların müəyyən edilməsi və baş verməsinin qarşısının alınması üçün risklərin 
idarə olunması və daxili nəzarət sistemlərindən yararlanır.  

Bu konteksdə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti tərəfindən təstiq edilmiş Nizamnaməyə müvafiq vəzifələrin icrası 
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məqsədi ilə korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi istiqamətində beynəlxalq təcrübədən 
yararlanır. Belə ki, korporativ idarəetmə prinsiplərinə əsasən SOCAR idarəetmə orqanlarının 
vəzifə və səlahiyyətlərini müəyyən etməklə, fəaliyyətində effektivliyin artırılması və aparılan 
əməliyyatların şəffaflığının təmin olunmasına şərait yaratmışdır. SOCAR-da tətbiq edilən 
korporativ idarəetmə prinsipləri idarəetmənin qabaqcıl təcrübəyə uyğunlaşdırılması, 
fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması, dövlətin və digər maraqlı tərəflərin mənafelərinin 
qorunmasını təmin etmiş və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sisteminin vacibliyinə əsaslanır. 
SOCAR-ın mərkəzi idarəetmə sisteminin əsasını şirkətin şurası, rəhbərlik və komitələr 
təşkil edir.  

SOCAR-ın Şurası prezident yanında fəaliyyət göstərən kollegial orqandır və illik strateji 
proqramları və onların yerinə yetirilməsi haqqında hesabatları təsdiq edir, mərkəzləşdirilmiş 
qərarların verilməsində açar rol oynayır. Şirkətin şurasının tərkibi vitse-prezidentlər və 
Şirkətin digər vəzifəli şəxslərindən ibarətdir.  

SOCAR-ın rəhbərliyi dedikdə, prezident və müxtəlif sahələr üzrə vitse prezidentlər 
nəzərdə tutulur. SOCAR-da prezident korporativ əməliyyat və strateji qərarların təsdiq 
edicisidir. Vitse-prezidentlər cari əməliyyatlara görə məsuliyyət daşıyır və əhəmiyyətli 
investisiyalar üçün təkliflər təqdim edirlər.  

SOCAR –da Audit, Satınalmalar, Kadrların idarə edilməsi, İnformasiya təhlükəsizliyi və 
Risklər komitələri fəaliyyət göstərir.  

Audit komitəsi SOCAR-ın strukturuna daxil olan qurumlarda daxili audit siyasətini və 
strategiyasını müəyyən edir, daxili audit planlarını təsdiq edir və daxili audit fəaliyyətinə 
nəzarət edir. SOCAR-da daxili audit fəaliyyəti biznes proseslərinin təkmilləşdirilməsinə, 
mümkün risklərin azaldılmasına, eləcə də SOCAR-a etibarlılıq səviyyəsinin təmin edilməsinə 
yönəldilmişdir.  

Satınalmalar komitəsi dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan 
Respublikasıqanunvericiliyinə uyğun hazırlanmış və SOCAR-da satınalmaları tənzimləyən 
normativ sənədlərin tələblərinəuyğun satınalmaların həyata keçirilməsinə nəzarət edir, bu 
sahədə mübahisəli məsələləri həll edir, müsabiqə iştirakçılarının siyahısını, müsabiqə 
nəticələrini təsdiq edir və s. 

Kadrların idarə edilməsi komitəsi SOCAR üzrə kadr siyasətinin müəyyən edilməsini, 
kadrların idarə edilməsi üzrə fəaliyyətə nəzarətin təmin edilməsini, yerli və xarici təhsil 
müəssisələrində təhsil alan tələbələrə tətbiq olunan Təqaüd Proqramını həyata keçirən 
kollegial orqandır. Komitənin sədri SOCAR-ın prezidenti tərəfindən, katibləri və üzvləri isə 
komitənin sədri tərəfindən təyin edilir.  

İnformasiya təhlükəsizliyi komitəsi SOCAR-ın maraqlarının daxili və xarici 
təhlükələrdən qorunması və informasiya-texnoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi işlərinə 
nəzarət edir.  

Risk komitəsi öz işini “Risklərin idarə edilməsi üzrə normativ sənədlər toplusu”na 
əsasən quraraq, SOCAR-ın əməliyyat və strateji fəaliyyət, hesabatlılıq, tələblərə uyğunluq 
üzrə risklərinin aşkarlanması, qiymətləndirilməsi və idarə olunması üsullarının 
formalaşdırılmasına nəzarət edir və təsdiq edir. Risk komitəsi şirkətin üzləşə biləcəyi riskləri 
minimallaşdırılması prosessində üst instansiya olaraq şirkətin daxili nəzarət sisteminin 
formalaşdırılması və idarə olunmasında nəzarətedici funksiya daşıyır. Daxili nəzarət sistemi 
şirkətin idarəetmə sisteminə çoxpilləli olaraq inteqrasiya edilməklə biznes proseslərin 
effektivliyinin artırılmasına, idarəetmə səviyyəsinin təkmilləşdirilməsinə, sistemli və qeyri 
sistemli nöqsanların qarşısının alınmasına, şirkətin ümumilikdə davamlılıq səviyyəsinin 
artırılmasına köməklik edir, müvafiq imkanlar yaradır.  

Yuxarıda qeyd edilən, korporativ idarəetmə sisteminin bazis vəzifə bölgüsü ilə yanaşı 
korporativ idarəetmə nəzəriyyəsi və korporativ idarəetmə ilə bağlı tənzimləmələr dörd əsas 
prinsip üzərində formalaşır. Bunlar ədalətlilik, şəffaflıq, hesabatlılıq və məsuliyyətdir. 
Qeyd olunan bu dörd prinsip şirkət fəaliyyətinin ölçülməsi və inkişafı məqsədi ilə mütləq 
olaraq bir-biri ilə sıx əlaqələndirilməkdədir.  
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Ədalətlik prinsipinə əsasən şirkət hissədarlara ədalətli və bərabər münasibət, kiçik 
hissə sahibləri və xarici ortaqlar da daxil olmaqla bütün hissədarlarının haqlarının 
qorunmasını və bununla bağlı bütün razılaşmalara əməl olunmasını təmin edir. SOCAR-ın 
təsdiq olunmuş “Korrupsiya ilə mübarizə və şəffaflığın artırılması üzrə standartlar” toplusunda 
bu sistemin əsas prinsipləri olaraq korrupsiya fəaliyyətinin qəbul edilməməsi, iyerarxik 
maneələrin olmaması və cəzanın qaçılmazlığı prinsipiləri təsbit olunmuşdur. Belə ki, tutduğu 
vəzifədən, SOCAR ilə əmək münasibətlərinin müddətindən və s. asılı olmayaraq şirkətin 
bütün işçiləri müəyyən olunmuş prinsip və tələblərə əməl etməlidirlər. 

Şəffaflıq prinsipi şirkət fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların ictimaiyyət ilə paylaşılmasını, 
biznes fəaliyyətinin ən vacib göstəricisi olan maliyyə hesabatlarının şirkətin bütün fəaliyyətinin 
real nəticələrini göstərəcək şəkildə hazırlamağı tələb edir..  

Korporativ mədəniyyətin tərkib və ayrılmaz hissəsi olan şəffaflıq SOCAR-ın korporativ 
idarəetmə sisteminin mütəşəkkil və dəqiq işini təmin edir. Şirkət hamılıqla qəbul edilmiş 
yüksək işgüzar nüfüzuna təsir edəcək, onun bazardakı mövqeyini zəiflədəcək halların önünə 
keçmək məramı ilə şəffaflığın artırlması yönündə səylərini daha da artırmışdır. Dünya 
maliyyə bazarlarında aktiv iştirakçı kimi SOCAR beynəlxalq qanunvericilik və normativ hüquqi 
aktlara və xarici ölkələrin qanunlarına, eləcə də aparıcı beynəlxalq təcrübə ilə müəyyən 
edilmiş tələblərə uyğun olaraq Korrupsiya ilə mübarizə və Şəffaflığın artırılması üzrə 10 
standart hazırlayaraq təsdiq etmişdir. Hər bir standartda şəffaflığın artırılması anlayışı əsas 
götürülməklə korrupsiya ilə mübarizə, maraqların toqquşması hallarının aşkarlanması, eyni 
zamanda, bu halların minimuma endirilməsi və digər müxtəlif məqamları tənzimləyən 
qaydalar əks olunmuşdur.  

Toplu daxilində xüsusi olaraq Korrupsiya ilə mübarizə üzrə strategiya və Biznes Etikası 
Məcəlləsində korporativ idarəetmə prinsipinin pozulmasını önləmək məqsədi ilə idarəetmə 
alətləri təyin olunmuşdur. SOCAR-ın işçilərinin işə münasibətlərinin, davranış və rəftarlarının 
etika qaydalarına uyğunluğu ilə bağlı ehtimal edilən və ya yol verilmiş korrupsiya hərəkətləri 
faktları ilə bağlı, eləcə də Şirkətə və ya onun işçilərinə maddi zərər vura bilən və ya onların 
işgüzar nüfuzuna xələl gətirə bilən digər pozuntularla bağlı əsaslı şübhə yarandığı hallarda 
SOCAR-ın “qaynar xətt”inə xəbər verməyə təşviq edir.  

Təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair açıqlamanın təqdim olunmasını nəzərdə tutan 
Hesabatlıq prinsipi idarəetmə heyəti tərəfindən lazımi nəzarət sistemlərinin qurulması və 
müvafiq tənzimləmələrin aparılmasını təmin edir.  

SOCAR ölkənin və regionun ən güclü neft və qaz şirkətlərindən biri olaraq üzərinə 
düşən məsuliyyətin əhəmiyyət dərəcəsini qəbul edir və bu çərçivədə maraqlı tərəflərlə 
münasibətləri qorumağı, möhkəmləndirməyi, inkişaf etdirməyi ən əsas vəzifələrdən biri hesab 
edir. SOCAR-ın 2012-ci ildə qəbul edilmiş Biznes etikası məcəlləsinə uyğun olaraq maraqlı 
tərəflərlə əlaqələrin açıq dialoq siyasəti, şəffaflıq prinsipləri əsasında qurulmasına SOCAR 
tərəfindən xüsusi diqqət yetirilir. Bu da öz növbəsində SOCAR-ın qarşılıqlı münasibətdə 
olduğu bütün tərəflərin maraqlarını eyni dərəcədə qorumasını təmin edir. Dövlət müəssisəsi 
olan SOCAR mütəmadi olaraq dövlət qurumları, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikasının Energetika, İqtisadiyyat, Maliyyə və Vergilər 
Nazirlikləri, Dövlət Statistika Komitəsi qarşısında hesabatla çıxış edir. Fəaliyyət 
coğrafiyasının genişlənməsinə, beynəlxalq maliyyə bazarlarında iştiraka paralel olaraq, 
həmçinin bu proseslərin məntiqi davamı kimi SOCAR vəzifə və funksiyalarını Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (MHBS) uyğunaparır.  

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) keçid dövrünü uğurla 
başa vurduqdan sonra SOCAR 2007-2015-cı illər üçün illik maliyyə hesabatlarını MHBS-yə 
uyğun hazırlamış və eyni zamanda konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları barədə 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış Ernst & Young Holdings (CIS) B.V. şirkətinin müsbət audit 
rəylərini almışdır. MHBS-yə uyğun hazırlanmış maliyyə hesabatları investisiyaların cəlb 
olunması, xarici ölkələrə investisiyaların qoyulması, eləcə də dünya miqyaslı layihələrdə 
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SOCAR-ın iştirakını təmin etmək üçün çatışmayan vəsaitin xarici banklardan sərfəli şərtlərlə 
əldə edilməsi işlərində əhəmiyyətli rol oynamışdır.  

Maraqlı tərəflərin şirkətin əhəmiyyətli qeyri-maliyyə göstəricilərinə dair məlumata 
çıxışının mümkünlüyünü təmin etmək məqsədilə 2011-ci ildən etibarən SOCAR-ın Davamlı 
inkişafı üzrə fəaliyyətinin nəticələri haqqında məlumatların Davamlı inkişaf haqqında 
hesabatı formasında nəşr olunması həyata keçirilir. Eyni zamanda, hesabatın hər il 
hazırlanmasında məqsəd Şirkətin hesabat ilində gördüyü işlər və fəaliyyəti barədə tam və 
şəffaf hesabat vermək, əvvəlki hesabatla bağlı oxucular tərəfindən verilən rəy və təklifləri 
cavablandırmaqdır. Hər il Azərbaycan dili və ingilis dilində çap olunan bu hesabatda Şirkətin 
əvvəlki il üzrə iqtisadi, sosial və ekoloji nəticələri, Şirkətin və onun struktur bölmələri ilə 
yanaşı xaricdə fəaliyyət göstərən nümayəndəlikləri və törəmə şirkətlərinin Azərbaycanda və 
ölkə xaricində Davamlı inkişafı üzrə fəaliyyətinin nəticələri haqqında məlumatlar açıqlanır. 
Bununla yanaşı, hesabatda korporativ idarəetməyə xüsusi bölmə ayrılır ki, burada Şirkətin 
korporativ idarəetmə strukuturuna və SOCAR-ın maraqlı tərəflərlər olan münasibətinə dair 
geniş məlumat təqdim olunur. Qeyd olunmalıdır ki, hər il hesabatın Ernst & Young Holdings 
(CIS) B.V. şirkəti tərəfindən müstəqil auditi həyata keçirilmişdir. Auditin nəticəsi olaraq 
“Davamlı inkişaf haqqında hesabat”ın 2011-ci ildə Hesabatlılıq üzrə Qlobal Təşəbbüsün (GRI 
təlimatı) G3 versiyasının “C” dərəcəsinə, 2012-2014-cü illərdə GRI təlimatının G3.1 
versiyasının “B+”dərəcəsinə, 2015-ci ildə isə GRI təlimatının G4 versiyasının “Əsas” 
Tətbiqetmə səviyyəsinin tələblərinə uyğunluluğu təsdiqlənmişdir.  

Məsuliyyət prinsipi şirkətin daxildə və ondan kənarda bütün məsuliyyətinin müəyyən 
olunmasını təyin edir. Belə ki, SOCAR daxilində vəzifə bölgüsünün aparılması, idarə heyəti 
üzvlərinin müstəqil fəaliyyət göstərməsi bu prinsipə əsaslanır. Bu prinsipin icrasına müvafiq 
olaraq SOCAR tərəfdaşları qarşısında olan öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirir. Texniki 
səbəblərdən yarana biləcək arzuolunmaz hallarda isə məsuliyyəti üzərinə götürərək, qısa 
vaxt ərzində bunun aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirir. 
Məsələn, xam neft, qaz və onların emalından əldə edilən məhsullar dövlət qurumları 
tərəfindən yoxlanılmaqla yanaşı, ISO standarlarına əsasən bir necə dəfə SOCAR-ın öz 
laboratoriyalarında da analiz edilməkdədir. Alıcıya məhsulun ötürülməsindən əvvəl isə 
SOCAR və alıcının razılaşdığı üçüncü beynəlxalq qurum tərəfindən yoxlanılma həyata 
keçirilir. Əhaliyə satılan benzin, təbii qaz və digər neft və qaz məhsulları eyni qaydada 
laboratoriyalarda yoxlamalardan keçirildikdən sonra son alıcıya ötürülür. Bütün bu proseslər 
Şirkətin münasibətdə olduğu istər fiziki, istərsə də hüquqi şəxslərin önündə daşıdığı 
məsuliyyəti yüksək dərəcədə qavradığına dəlalət edir.  

Bütün yuxarıda qeyd olunanlar göstərir ki, SOCAR-da effektiv korporativ idarəetmə 
strukturu yaradılmış, korporativ idarəetmənin açıqlıq və şəffaflıq prinsiplərinə uyğun olaraq 
maraqlı tərəflərin rolu və eləcə də, Şirkətin bu tərəflər qarşısında vəzifəsi aydın müəyyən 
olunmuşdur. 
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Role of auditors in fighting 
bribery

Latvian Association of Certified Auditors (LACA)
Latviya Sertifikatlı Auditorlar Assosiasiyasının sədri Sandra Vilcane

According to the Corruption Perception Index 2016 developed by the 

international anti-corruption organisation Transparency International, Latvia 
with 57 points takes the 44th place out of 176 states.

 
 

35 
 



WHAT DO THE RESULTS OF THE INDEX MEAN TO LATVIA?

• Compared to the year 2015, Latvia has improved its index by two points, 
which is the best result so far, but the position of Latvia has decreased 
compared to the last year when it took the 40th place. Decrease by two 
positions warns is indicative of stagnation in fighting against corruption.

• Pursuant to the Guidelines for the Prevention and Combating of Corruption 
2015–2020, the expected CPI of Latvia in 2017 is 60 points, and in 2020 —
70 points.

• In order to achieve the level of 70 points within three years, thus achieving 
the current level of Estonia, Latvia needs to implement serious anti-
corruption measures and reforms. 

• One type of reform, in which LACA participates, is adoption of the 
whistleblower protection law and introduction of whistleblowing 
mechanisms.

Latvian Association of Certified Auditors (LACA)

• LACA is an independent professional corporation that was founded in 
1994 according to the Law on Certified Auditors. Presently LACA 
incorporates 168 certified auditors and 131 firms of certified auditors.

• The goal of LACA is to facilitate development of audit profession on 
the national level and to ensure that firms of certified auditors follow 
the International Standards on Auditing. LACA is the member of the 
International Federation of Accountants (IFAC), and its operations are 
governed by the statutes of IFAC that are equally binding for all 
professional auditors around the world. LACA is also the member of 
the Federation of European Accountants (FEE), where it participates 
in elaboration of laws and regulations for professional accountants.

The proportion of undertakings subject to statutory audit 
does not exceed 2.5% out of the total number of 
undertakings registered in the Republic of Latvia.

Turnover <800 th. EUR, 
balance <400 th. EUR

Turnover 800–1000 th. EUR, 
balance 400–700 th. EUR

Turnover 1000–4300 th.EUR, 
balance 700–2130 th. EUR

Turnover over 4300 th. EUR, 
balance over 2130 th. EUR

Unaudited (97.5%)
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Types of bribery

• Illegal retrocessions: Illegal retrocession is a bribe paid to an influential person working 
within an institution in return for guaranteed benefits from the mentioned institution by 
the briber.

• Illicit payments: Companies often use agents to conclude agreements on their 
behalf, for example, in respect to sale of goods or services in foreign countries. Illicit 
payment is a kind of bribery, where an agent requests or accepts a payment in order 
to exert influence over such contracts in the advantage of the briber, even if the 
contractor has not been informed or has not agreed to it.

• Facilitating payments: A facilitating payment is a payment made to a public official 
and is acting as incentive for the official to carry his/her job responsibilities in a certain 
way.

• Trading in influence: Trading in influence means that an employee accepts an 
advantage or gift in order to exercise his/her powers so that the payer would gain 
unfair advantage or service.

• Election corruption: In certain countries contributions aimed at promoting a certain 
candidate or political party are considered as a infringement, if such contributions are 
made with a goal to influence the results of the elections or to secure or preserve a 
contract concluded with a public authority.

Article 28 of the Law on Audit Services

• (1) Certified auditor provides audit services according to the 
International Standards on Auditing and professional ethics 
requirements. 

• In case of a public-interest entity, the certified auditor and the 
undertaking of certified auditors follow also the requirements 
established in the Regulation No 537/2014 in respect to audit of 
annual reports and consolidated annual reports of public-interest 
entities.

Article 33 of the Law on Audit Services. Reporting to the client's 
management, Finance and Capital Market Commission and the 
Corruption Prevention and Combating Bureau (1)

• (32) A certified auditor or and undertaking of certified auditors shall 
report in written to the Corruption Prevention and Combating Bureau 
on facts revealed while providing audit services and carrying out an 
expert or fiduciary engagement, which might be related to offering of 
material value, economic gain or other benefit to a public official in 
the form of a bribe or through an intermediation to transfer such 
material value, economic gain or other benefit.
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Article 33 of the Law on Audit Services. Reporting to the client's 
management, Finance and Capital Market Commission and the 
Corruption Prevention and Combating Bureau (2)

• Certified auditor or and undertaking of certified auditors shall provide such 
report no later than within three working days after the discovery of the facts. 

• The Latvian Association of Certified Auditors establishes the procedure, by 
including a set of measures to be implemented by certified auditors and 
undertakings of certified auditors in following the requirements of this section. 

• Pursuant to those requirements, the LACA has developed a questionnaire for
assessment of bribery and fraudulent activities

Based on those requirements, LACA:  
 Has developed a questionnaire for assessment of bribery and fraudulent

activities;
 At least on an annual basis provides to its members training on the issues of

prevention and combating of corruption.
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Procedures for assessment of client's internal processes and 
controls (1)

Governing 
atmosphere

Consider the attitude of senior management towards prevention of bribery 
and consider to what extent is the management involved in establishing and 
promoting policies, as well as how senior management promotes anti-bribery 
culture in the organisation.
Consider whether the responsibility for implementation of anti-bribery and 
anti-corruption processes is delegated to any representative of senior 
management.
Is this person reporting to the Board?
Consider, how willing are those charged with governance to discuss these 
matters with you and are there any changes required in the policies of the 
organisation.

Procedures for assessment of client's internal processes and 
controls (2)

Risk 
assessment

Consider, whether the client regularly and comprehensively 
assesses the types and scope of bribery risks and whether those 
assessments are documented and followed by an action.
Request the protocols of risk-assessment meetings to be 
presented to you.
Consider, whether risk assessment covers operations in home 
country and foreign countries, third parties, including joint 
companies and representative offices, as well as new and 
existing units.
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Procedures for assessment of client's internal processes and 
controls (3)

Policies and 
procedures

Find out, what business ethics policy is introduced, and consider, 
whether it covers bribery and corruption, contributions to 
political parties, gifts or discounts or payments by vendors aimed 
at achieving advantageous outcome in respect to obtaining 
commercial projects or special concessions.

Procedures for assessment of client's internal processes and 
controls (4)

Communication 
and training

Inquire, how the policy is explained and what kind of training is 
provided.
Consider, whether an easy perceptible code of conduct exists in 
the organisation and is it covered by the training program.
Consider, whether training is compulsory for all employees, at 
all levels and units; is it organised for all new employees and is 
it regularly updated.
Does the training clearly emphasise that the organisation will 
not tolerate policy violations?
Are all subcontractors, agents and representatives subject to 
requirement to affirm that they agree with and understand the 
policy of the organisation?
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Procedures for assessment of client's internal processes and 
controls (5)

Business 
relations

Inquire, what due diligence procedures has the organisation 
performed, particularly in respect to business relations which 
might pose a high risk.
Review projects where there are many contracting parties or 
intermediaries, and situations when intermediaries are used in 
transactions with officials of foreign countries or partners of joint 
companies.

Procedures for assessment of client's internal processes and 
controls (6)

Monitoring 
and 
inspection
s

Inquire, in what way potential violations of ethics policy of the client are 
monitored and reported to senior management.
If the organisations has the internal audit function, does its program 
provide for testing of business controls?
If there is no internal audit function, how are anti-bribery controls tested? 
How testing is ensured in large groups of companies operating in a wide 
geographical region and are the results of testing interpreted consistently 
and are necessary measures implemented?
Consider, whether all the incidents/exceptions revealed through 
procedures and controls of the organisation were analysed and 
appropriate action was taken, for example, analysing incidents notified 
through the system of anonymous reporting.
Inquire, what action followed in cases when violations of ethics policy of 
the client were revealed  

 
 
 

 
Hesabatlıq və yeni dövrün çağırışları 

 
Vahid NOVRUZOV, 

Azərbaycan Respublikası  
Auditorlar Palatasının sədri, 

i.e.d., professor  
 
 

1. Hesabatlığın təkmilləşdirilməsi zərurəti 
Bütün dövrlərdə iqtisadiyyatın səmərəli idarə edilməsinin əsasını hesabatlarda əks 

olunan informasiyalar təşkil etmişdir. Bu baxımdan hesabatlığın təkmilliyinin (yaxşılığının), 
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düzgün və obyektiv tərtib edilməsinin, vaxtlı-vaxtında təqdimatının və aşkar (əlçatan) 
olmasının rolu çox mühümdür. Göstərilən Slaydda  Hesabatlığın əhəmiyyətinin bəzi 
aspektləri əks olunmuşdur. 

 
Slayd 1.                              

Hesabatlığın əhəmiyyəti 

 
Bu məqamda, “Yaxşı Hesabat” anlayışının hansı meyarlarla müəyyənləşdirilməsinə dair 

fikirləri özündə əks etdirən aşağıdakı Slayda nəzər yetirmək yerinə düşərdi. 
 
Slayd 2.                  

Yaxşı hesabat nədir? 
 

 
 

 
 

Şəffaflığın yüksəldilməsi;
Hesabatlığın artırılması;

İdarəetmənin səmərəliliyinin artırılması;

davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün 
dövlətin səyi nəticəsində monitorinq 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi;
Ölkənin/regionun iqtisadiyyatının inkişafına 

şirkətin fəaliyyətinin təsirinin qiymətləndirilməsi;

Defisit resursların bölüşdürülməsinin səmərəliliyi;
Ölkənin/regionun maliyyə stabilliyinin 

möhkəmləndirilməsi;
Tərəflərin  maraqlarının qorunması.

Yaxşı Hesabat- “yaxşı işlər”in 
xülasəsi deyildir

Yaxşı Hesabat şirkətin özünü 
nə vəziyyətdə görmək istədiyi 
yox, əslində hansı vəziyyətdə 
olduğu barədə informasiyanı 

özündə birləşdirir

Yaxşı Hesabat ümumiyyətlə 
oxucuya yox, hesabatda öz 

maraqlarının əksini tapa 
biləcək konkret istifadəçilərə 

istiqamətlənir

Yaxşı Hesabat etibarlı və 
müqayisəli olmalıdır

Yaxşı Hesabat şirkətin öz 
fəaliyyətini effektiv idarə 

etmə bacarığı barədə aydın 
sübutlar təqdim edir

Yaxşı Hesabat- şirkətin 
ictimai simalarının öz əksini 

tapmasıdır

Yaxşı Hesabat- menecment 
strategiyasının və taktikasının 

tərkib hissəsidir
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Slayd 3.                     

BMT-nin konvensiyası 
İştirakçı Ölkələrə mühasibat uçotu və audit sahəsində milli qanunvericiliklər, qaydalar və 

standartlar nəzərə alınmaqla,  aşağıda göstərilən qadağalara dair tədbirlər görülməsinə 
çağırış: 

 Mövcud olmayan xərclərin uçotunun aparılması; 
 Qeyri-rəsmi hesabatlığın yaradılması; 
 Yanlış eyniləşdirilmiş obyektin öhdəliklərinin əks etdirilməsi; 
 Uçota alınmış və ya yanlış qeydiyyata alınmış əməliyyatların aparılması; 
 Mühasibatlıq sənədlərinin Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vaxtlardan əvvəl 

qəsdən məhv edilməsi; 
 Saxta sənədlərdən istifadə. 
  
Beynəlxalq təcrübədə maliyyə hesabatlığının keyfiyyətinə təsir edən amillər geniş tədqiq 

edilməkdədir və onların əsasları Slayd 4-də göstərilmişdir. 
 
Slayd 4. 

Maliyyə hesabatlığının keyfiyyətinin əsas kompanentləri 

 
Aparılan  təhlillər sübut edir ki, iqtisadiyyatımızda mövcud olan problemlərin böyük bir 

qismi hesabatlıq və şəffaflıqda olan çatışmazlıqlarla bağlıdır. 
Heç də təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsində hesabatlığın yüksək səviyyədə qurulması və şəffaflığın artırılması iqtisadi 
siyasətin və islahatların effektivliyininin yüksəldilməsinin mühim bir amili kimi qiymətləndirilir. 
Bu istiqamətdə çox mühim tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədi qarşıya qoyulmuşdur ki, 
onların da bir qismi 5-ci Slaydda verilmişdir. 

Slayd 5.  
Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsində 

hesabatlılıq və şəffaflıq problemlərinə dair nəzərdə tutulmuş tədbirlər 
№ Tədbirin adı İcra müddəti 

1. Yeni hesabatvermə formalarının hazırlanması 2017-2018 
2. Korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqinin 

gücləndirilməsi 
2017-2020 

Mühasibat 
uçotunun 
vəziyyəti

Məntiqli tənzimləmə

Auditin keyfiyyəti və BAS-nın 
tətbiq səviyyəsi

Açıq müzakirə və şəffaflıq

Milli səviyyədə əlaqələndirmə
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3. İlkin uçotun təşviqi 2017-2018 
4. Büdcədənkənar vəsaitlərin idarə olunması və 

monitorinqi sisteminin hazırlanması 
2018-2020 

5. Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 
Standartlarının KOS subyektləri tərəfindən 
tətbiqinin stimullaşdırılması 

2017-2020 

6. Şəffaflığın artırılması üzrə təşəbbüslərin 
müəyyənləşdirilməsi 

2017-2018 

7. Şəffaflığın artırılması və onlayn resursların 
gücləndirilməsi 

2017-2020 

8. Prudensial nəzarətin  konsolidasiyaəsaslı təşkil 
edilməsi 

2017-2019 

9. Konsolidasiya edilmiş riskəsaslı nəzarətə 
keçidin təmin edilməsi 

2017-2020 

10. Yoxlamaların optimallaşdırılması və risk 
dərəcəsi əsasında aparılması 

2017-2020 

11. Məlumatların açıqlanması mexanizmlərinin 
müəyyən edilməsi 

2018-2019 

12. Statistika infrastrukturunun  təkmilləşdirilməsi 2017-2018 
 
Növbəti Slayddan da gördüyümüz kimi bir sıra amillərin, o cümlədən informasiya 

istifadəçilərinin tələbatlarının təsiri nəticəsində hesabatların forma və məzmunları dəyişir,  
tərkibi genişlənir, onun yeni formaları meydana gəlir ki, bütün bunlar da ictimai çağırışların 
nəticələri kimi qiymətləndirilir.  

 
Slayd 6. 

Hesabatlığın tarixi mərhələləri 
 

I mərhələ -            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

II mərhələ -            
              
             

 
 
III mərhələ -           

  
 
 
IV mərhələ -            

              
              

Hesabatlığa hüquqi 
xarakterin verilməsi 

Statik balans 
konsepsiyası 
Dinamik balans 
konsepsiyası 

Hesabatlığın 
hüquqi şərhi 
Hesabatlığın 
iqtisadi xarakterli 
elementlər də 
daxil edilməklə 
hüquqi şərhi 

Hesabatlığın yeni klassik 
forması - Mənfəət və 
zərər haqqında hesabat Klassik hesabatlığın 

tərkibinin 
genişləndirilməsi və 
maliyyə hesabatlığı 
adlandırılması 

Hesabat dövründə 
resurslardan 
istifadənin 
səmərəliliyi barədə 
informasiyanın 
təqdim olunması 

Mülkiyyətçilərin 
tələblərinin 
ödənilməsi 

Konsolidə olunmuş 
hesabatlığın tətbiqinə 
keçid 

Şirkətlər qrupunun birgə 
fəaliyyətlərinin maliyyə 
nəticələrinin etibarlığının 
təmin edilməsi (texniki metod) 

“Maliyyə hesabatlarının 
Beynəlxalq Standartları” 
əsasında hesabatlıq 

Qloballaşmanın zəruri etdiyi 
informasiyanın maliyyə 
hesabatlığına uyğunluğu ilə 
bərabər onun təqdim edilmə 
formatının uyğunluğu 
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V mərhələ -            
              
              
              
              

              
    

 
2. Hesabatlıq və müasir çağırışlar. 

Müasir şəraitdə dünyada baş verən sosial-iqtisadi proseslər, mövcud iqtisadi durum, 
qloballaşma və digər dünyəvi amillər hesabatlığın və şəffaflığın təkmilləşdirilməsini zəruri 
edən bir sıra mühim çağırışları irəli sürür ki, bunların da sırasına ilk növbədə aşağıdakılar aid 
olunmalıdır. 

Slayd 7. 
Hesabatlıq və şəffaflığa dair müasir dövrün çağırışları 

№ Çağırışlar Zərurət və mahiyyəti 
1. İlkin xəbərdarlıq sisteminin 

yaxşılaşdırılması və kapital 
axınında şəffaflığın təmin 
edilməsi. 

Maliyyə axınları üzrə yeni stabilləşdirmə mexanizmlərinin 
işlənib hazırlanması böyük aktuallıq kəsb edir. Uzun 
müddətli perspektiv kapital qoyuluşlarının səmərəliliyi də 
ilkin xəbərdarlıq sisteminin yaradılmasını zəruri edir. 

2. Qlobal qiymətləndirmə və qlobal 
fəaliyyət: 
Beynəlxalq cinayətkar 
qurumlara qarşı fəaliyyətin 
gücləndirilməsi. 

Sərhədlərin şəffaflaşması, informasiya mübadiləsinin 
sadələşdirilməsi iqtisadiyyat və maliyyə sahəsində 
beynəlxalq kriminallaşmanın geniş vüsət almasına gətirib 
çıxarmışdır. Başqa sözlə, cinayətkarlıq bir ölkənin problemi 
olmaqdan çıxaraq, bəşəri bir probleminə çevrilmişdir. XXI 
əsrdə tüğyan edən mütəşəkkil cinayətkarlıq XX əsrdəki 
Soyuq Müharibə və XIX əsrdəki müstəmləkəçiliklə bərabər 
qiymətləndirilir. 
Hesabatlıq və şəffaflıqdakı problemlərin mövcudluğu 
mütəşəkkil cinayətkar fəaliyyətlə kriminal aləmin hərəkətləri 
arasında sədd qoymağı çətinləşdirir. 

3. Kölgə iqtisadiyyatının qarşısının 
alınması. 

Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin böyük bir hissəsinin 
itirilməsi, leqal biznesə təzyiq dərəcəsinin artması və onun 
iqtisadi –maliyyə vəziyyətinin aşağı düşməsi; 
Leqal biznesin rəqabət qabiliyyətinin azalması, işçilərin 
sosial müdafiəsinin zəifləməsi; 
Cəmiyyətin kriminallaşması (Slayd 8). 

4. Korporativ idarəetmənin 
genişləndirilməsi. 

Publik hüquqi şəxslərdə və səhmdar cəmiyyətlərdə 
şəffaflığın təmin edilməsi, maraqlar toqquşması mövcud 
olan hallarda səhmdarların hüquqi və qanuni maraqlarının 
qorunması, publik hüquqi şəxslərin maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətinə nəzarətin təkmilləşdirilməsi və digər problemlər 
korporativ idarəetmənin genişləndirilməsini tələb edir (Bax: 
**). 

5. Qeyri-maliyyə hesabatlığının 
tətbiqinin genişləndirilməsi 

 
Slayd 9. 

6. Müstəqil auditə ictimai etimadın 
gücləndirilməsi və auditin 
vəzifələrinə yenidən baxış 

- Auditor xidmətinin iqtisadi proseslərdə rolunun və 
əhəmiyyətinin gücləndirilməsi; 
- Iqtisadi cinayətkarlığa və korrupsiyaya qarşı 

İnteqrə olunmuş 
hesabatlıq 

Maliyyə, iqtisadi və sosial 
xüsusiyyətli 
informasiyaların 
dəqiq,qısa,ardıcıl və 
müqayisə olunan 
qaydada təqdim edilməsi 

Insan və 
intellektual kapital 
şirkətin dəyərinin 
tərkib hissəsi kimi 
təsbit olunur 
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mübarizədə  auditin imkanlarından daha geniş istifadə 
edilməsi; 
- Auditdə beynəlxalq əlaqələrin, inteqrasiyanın və 
standartların tətbiqinin genişləndirilməsi; 
- audit prosesində şəffaflığın və səmərəliliyin təmin 
edilməsi; 
- Audit sisteminin yenidənqurulması və onun təsirliyinin 
artırılması; 
- Maliyyə və vergi intizamının gücləndirilməsində, 
vəsaitlərin təyinatına uyğun və qənaətlə xərclənməsində 
müstəqil audit tərəfindən aşkarlığın təmin edilməsi. 

7. Pul siyasətinin şəffaflığı və 
hesabatlığı üzərində 
fokuslaşma və iqtisadi 
möhtəkirliyin ləğv edilməsi 

Hesabatlıqda fırıldaqçılıq və ona qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsi. 

8. Müəssisələrin maliyyə 
hesabatlarının mərhələli şəkildə 
beynəlxalq standartlar tətbiq 
edilməklə təkmilləşdirilməsi 

 

9. Statistika infrastrukturunun 
genişləndirilməsi 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev: 
“Biznes, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, iqtisadi, 
maliyyə sektorlarının, vergi, gömrük orqanlarının tam 
şəffaflaşması, verki bazasının genişləndirilməsi, uçotun, 
statistikanın düzgün aparılması- bax, bütün bunlar çox vacib 
olan məsələlərdir... Bizim statistikamız da aparıcı ölkələrin 
statistikasına xas olan bütün əlamətləri özündə ehtiva 
etməlidir. Çünki əsas budur, məlumatdır. Biz dəqiq 
bilməliyik ki, harada nə işlər görülür, hansı məhsullar 
istehsal olunur. Əgər belə olmasa, gələcək fəaliyyətimizi 
planlaşdırmaq çətin olacaqdır.” 
 

10. Nəzarətin mütərəqqi forma və 
metodlarının, o cümlədən 
prüdensial nəzarətin tətbiqinin 
genişləndirilməsi 

Yol Xəritəsində konsoldasiya edilmiş prudensial nəzarət və 
hesabatlıq sisteminin olmaması ümumi risk profilinin 
qiymətləndirilməsi zamanı çətinliklərin yaranması 
səbəblərindən biri kimi dəyərləndirilir. 
Prudensial nəzarət əslində daha çox tənzimlənmə 
funksiyasını yerinə yetirməklə limit və məhdudiyyətlər 
sisteminin, habelə, məqbul risk səviyyəsini nəzarətdə 
saxlayır və investorların, əmanətçilərin, səhmdarların və 
digər maraqlı tərəflərin mənafeyini qoruyur. Nəzarətin bu 
mütərəqqi forması artıq yol verilmiş nöqsan və pozuntuların 
aşkarlanmasından da çox, belə neqativ halların əvvəlcədən 
yaranma səbəblərinin aradan qaldırılmasını əhatə edir. 
Qeyri-neft sahələrində rəqabətliliyin gücləndirilməsinin 
mühim şərtlərindən biri olan kapitalın və istehsal güclərinin 
təmərküzləşməsi, habelə, istehsal kooperasiyasının 
genişləndirilməsi kimi proseslər ölkə iqtisadiyyatının bir çox 
sektorlarında konsolidə edilmiş hesabatlığın və prudensial 
nəzarətin tətbiqini iqtisadi səmərəlilik baxımından daha da 
aktual edir. 
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Slayd 8. 
 Dünya praktikasında “Kölgə iqtisadiyyatı”nın strukturu. 

             
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
    

 
 
** Hal-hazırda isə təəssüfki, korporativ rəhbərliyin şəffaf hesabatlığa münasibəti 

“könüllülük” prinsipinə əsaslanır ki, bu da öz növbəsində qeyri-qanuni və hesabatlıqdan kənar 
fəaliyyətə rəvac verməklə iqtisadi inkişafa bir çox istiqamətdə mənfi təsir göstərir. 

Yol Xəritəsində həlli vacib sayılan digər mühim bir məqam korporativ idarəetmə və 
qiymətli kağızlar bazarının fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Belə ki, aparılmış təhlillər göstərir ki, açıq 
səhmdar cəmiyyətlərinin korporativ idarəetmə standartlarının zəif inkişaf etməsi, səffaflığın 
aşağı olması kapitalın qiymətli kağızlar bazarı vasitəsilə  cəlb edilməsini məhdudlaşdırmışdır. 
Elə ona görə də Yol Xəritəsinin əsas strateji hədəfləri sırasında maliyyə xidmətlərində 
şəffaflığın və səmərəliliyin artırılması üçün infrastrukturun təkmilləşdirilməsi təsbit 
olunmuşdur.Bunun da nəticəsində ölkədə fəaliyyət göstərən iri şirkətlərin əhəmiyyətli hissəsi 
listinqə daxil olacaq, yerli və xarici investorlar bu şirkətlərin emissiya etdiyi qiymətli kağızlarla 
aktiv ticarət əməliyyatları aparılmasında inamlı olacaqlar. Şəffaflığın artırılması və texniki 
infrastrukturun təkmilləşməsi nəticəsində əməliyyatların aparılması asanlaşacaqdır. Şəffaf 
mühit investorlara riskləri və gözlənilən gəlirləri daha yaxşı qiymətləndirmək və 
əsaslandırılmış qərarlar vermək imkanı yaradacaqdır. 

Slayd 9. 
Qeyri - maliyyə hesabatlığı – biznesin məsuliyyətlə 

 aparılması aləti kimi 
 

             
              
              
              
              
              
              
              
              
               

 
 Işgüzar reputasiyanın möhkəmləndirilməsi 
 Maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı 
 Rəqabət qabiliyyətliyin yüksəldilməsi 

 Biznes birliyinin imicinin yaxşılaşdırılmasına töhvə. 

Gizli məşğulluq 

Vergi ödənişlərindən 
yayınma 

Korrupsiya 

Kapital axını 

“Qara” ticarət 

İkili mühasibatlıq 

 

Kölgə iqtisadiyyatı 

Qeyri-maliyyə hesabatlığının funksiyaları 

Sosial tərəfdaşlar və 
ictimaiyyətlə dialoq 

Şirkətə etimadın 
qazanılması 

Şirkətin şəffaflığı 

Informasiya açıqlığı, 
müqayisəlilik 

Şirkətin idarə edilməsi 

Qeyri-maliyyə risklərinin 
azaldılması 
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3. Hesabatlıqda dələduzluq və ona qarşı mübarizə 
 

Müasir şəraitdə ən mühüm problemlərdən biri hesabatlıqda falsifikasiyanın qarşısının 
alınması və onun düzgünlüyünə nail olunmasıdır.  

Maliyyə hesabatlarının saxtalaşdırılması çox təhlükəli bir hal olmaqla büdcəyə vergi 
daxilolmalarının həcminin azalmasına, sahibkarlıq fəaliyyətində risklərin ölçülərinin səhv 
qiymətləndirilməsinə, ölkədə iqtisadi mühitin pisləşməsinə gətirib çıxarır. 

Bu mənada keyfiyyətli inventrizasiyanın və mütəmadi müstəqil auditor yoxlamalarının 
aparılmasının, mühasibat uçotunun autsorinq yolu ilə yaxşılaşdırılmasının, MHBS-nın 
tətbiqinin genişləndirilməsinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. 

Göstərilən yolların reallaşdırılması ölkədə maliyyə hesabatlığının dünya çapında 
rəqabət qabiliyyətini artırmağa, habelə daxili və xarici istifadəçilərin etimadını qazanmağa 
imkan yaradar. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, hesabatlığın bütün növlərinin və göstəricilərinin pozulması 
imkanları çox genişdir. 

Sxematik olaraq hesabatlarda pozğuntu hallarına gətirən səbəblər 10-cu slaydda 
göstərilmişdir: 

 
Slayd 10. 
 
 

 
 
 
Belə ki, məlumatların təhrifinin əsas metodları saxtakarlıq və gizlədilmə hesab olunur. 

Saxtakarlıq adı altında ya maliyyə hesabatları informasiyasının onun istifadəçilərini yanıltmaq 
məqsədilə, ya da maddi dəyərlilərin oğurlanması faktının gizlədilməsi üçün qəsdən təhrif 
edilməsi və ya gizlədilməsi başa düşülməlidir. Bu iki kateqoriyanı ayırmaq lazımdır ki, 
saxtakarlıq daha əlverişli şərtlərlə normativ aktlarının tələblərinin pozulması yolu ilə maliyyə 
göstəricilərini təhrif edir, gizlətmə isə  normativ sənədlər daxilində həyata keçirilir. 

 
 
 
 
 

Təhriflərin yaranması sahəsi üzrə: 
ümumiyyətlə, hesabatların hazırlıq 

mərhələsində yaranan təhriflər

Əsil xüsusiyyətinə görə: düşünülmüş və 
düşünülməmiş təhriflər

Mühasibat balansının valyutasına 
təsirinə görə təhriflər mühasibat 

balansının valyutasına təsir göstərən və 
təsir göstərməyən kimi  fərqləndirilir
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Slayd 11. 

Maliyyə hesabatlarının təhrif olmasının xüsusi indikatorları 
 

 
Təəssüf ki, hələ əksər ölkələrdə maliyyə hesabatları sahəsində dələduzluq törədilməsi 

barədə dəqiq statistik məlumat yoxdur. Lakin, xarici ölkələrdə aparılmış tədqiqatlarla 
müəyyən olunmuşdur ki, maliyyə hesabatlarında saxtakarlıqdan olan ziyan digər növ 
dələduzluqlar arasında birinci yeri tutur. Belə ki, 2014-ci ildə şirkətlərdə maliyyə 
hesabatlarının manipulyasiyasından dəyən orta zərər   təxminən 1 mln. ABŞ dolları olmuşdur 
ki, bu da qanunsuz maliyyə fəaliyətindən gələn ümumi ziyanın 75 faizini təşkil edir. 

 
Slayd 12.  

Müxtəlif növ dələduzluqlardan Orta zərər ( ABŞ dolları) 

  
 

xüsusilə uzunmüddətli 
dövrdə pul gəlirlərinin 

artmasına uyğun olmadan 
qazancın artması;

maliyyə ilinin bağlanmasına  
yaxın tarixi xüsusiyyətli 
qeyri-standart həcmli 
tranzaksiyalar, gəlirin 

əhəmiyyətli artımı;

rəqib-şirkətlər ilə 
müqayisədə eyni sahələrdə 

xeyli gəlir artımı;

izahedilməz şəkildə 
aktivlərin dəyərinin artması;

offşor zonalarda olan 
törəmə müəssisələr ilə baş 

vermiş mühüm 
əməliyyatların həcmi

izahedici qeydlərdə və uçot 
siyasətində çoxsaylı 

düzəlişlər və təşkilati 
strukturunun tez-tez 

dəyişməsi

şübhəli kontragentlər ilə 
əməliyyatlar

audit komitəsi və daxili 
nəzarət xidmətinin 

olmaması

şirkət tərəfindən məlum 
tarixi qanunvericiliyin 

pozulması

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

Maliyyə hesabatlarında saxtakarlıq

Korrupsiya

Aktivlərin qanunsuz verilməsi

2012

2011

2010
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4. Şəffaflıq 

Şəffaflıq olmadan qazanılan iqtisadi uğurların davamlığını və sosial rifahı təmin etmək 
mümkün deyildir. 

Şəffaflıq və hesabatlığın investisiyalarının cəlb edilməsində və onların idarə edilməsində 
rolu danılmazdır. 

Beynəlxalq təcrübədə sübut olunmuşdur ki, iqtisadiyyatda, o cümlədən maliyyə 
bazarlarında şəffaflığın artırılması nəticəsində daha çox xarici investor cəlb edilməsi mümkün 
olur və əksinə şəffaflıq lazımi səviyyədə olmadıqda xarici investisiya da daxil olmaqla 
investisiya cəlbediciliyi nəzərəçarpacaq dərəcədə zəifləyir. 

Maliyyə hesablığının və auditin investorların maraqlarını müdafiə etməmələrinə, 
şəffaflığın pozulmasına bariz nümunə kimi ad çıxarçış ENRON hadisəsi investorların 
etimadlarının azalmasına və bunun da nəticəsində ABŞ iqtisadiyyatına qoyulan 
investisiyaların 300 mlrd. dollardan 30 mlrd. dollara düşməsinə, yəni 10 dəfə azalmasına 
gətirib çıxarmışdır. 

Ölkəmizin iqtisadi imkanları üzrə açıqlanan məlumatların əhatəlilik səviyyəsinin və 
keyfiyyətinin artırılması, məlumatların açıqlanması üzrə şəffaflığın artırılması daha dəqiq və 
məlumat-əsaslı qərarların verilməsi imkanı yaratmaqla, bütün bazar iştirakçılarının 
maraqlarına xidmət etdiyi nəzərə alınaraq Yol Xəritəsində bu sahəyə xüsusi diqqət 
ayrılmışdır. 

Unutmaq olmaz ki, Yol Xəritəsində də göstərildiyi kimi, şəffaflığın təmin edilməsi 
investorların bazarda iştirakını şərtləndirən mühim amildir. 

Yol Xəritəsində həlli vacib hesab edilən problemlərdən biri kimi biznesin aparılmasında 
şəffaflığın təmin olunması dəyərləndirilir. Bu baxımdan biznesdə şəffaflığın özünün strukturu 
böyük maraq doğurur. Növbəti slaydda bu öz əksini tapmışdır. 

 
Slayd 13. 

Şirkətin şəffaflığı anlayışının strukturu 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Aparılan sorğu və təhlillər hələ də biznesin şəffaf aparılmasında problemlərin 
mövcudluğunu göstərir, Bu hal özünü ən azı aşağıdakı istiqamətlərdə biruzə verir: 

• maliyyə hesabatının Tam olmaması və ya  tələblərə uyğun gəlməməsi; 
• Şirkətlə əlaqə üçün birbaşa rabitə əlaqələrinin yetərli olmaması; 
•  Korporativ saytların məlumatlığının aşağı səviyyəsi; 

Biznesin aparılmasında şəffaflıq 

Biznesin aparılması üçün 
dövlət şəraiti 

Şirkətin öz fəaliyyətində 
şəffaflığa dair siyasəti 

İqtisadiyyatın kölgələşmə 
səviyyəsi 

Hakimiyyət və biznesin iş 
birliyinin mövcudluğu 
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• Gəlirlilik səviyyəsinin azalması ilə əlaqədar böhranlı vəziyyət. 
Hər bir şirkət tərəfindən dövlət və onun vətəndaşları qarşısında nə dərəcədə şəffaf 

fəaliyyət göstərməsi niyyəti şəffaflıq indeksi ilə müəyyənləşdirilə bilər. 
Şirkətin şəffaflıq və hesabatlıq indeksi - kompleks göstərici olmaqla şirkətin qeyri - 

maliyyə hesabatlığında əks olunmuş göstəricilərin keyfiyyətini, onun şəffaflığını və əhali üçün 
əlçatanlıq səviyyəsini xarakterizə edir. (bu göstərici "İslahatlar naminə birləşək" adlı 
beynəlxalq (UNİTER) layihəsi çərçivəsində işlənib hazırlanmışdır). 

Şirkətin şəffaflıq və hesabatlıq indeksinin hazırlanma 
Metodikası 

Göstəricilər Balların maksimum 
qiyməti 

Ümumi 
qiymətləndirmə %-i 

Hesabatlıq (qeyri-maliyyə 
hesabatlığının mövcudluğu) 

 
Şəffaflıq (korporativ sosial 

məsuliyyətin əsas sahələri üzrə 
məlumatların açıqlanması) 

Naviqasiya (hər bir şəxsin 
korporativ sosial məsuliyyət sferasına 

dair istənilən məlumata asan daxil 
olmanın səviyyəsi 

 
Əlçatanlıq (veb-sayta potensial 

daxilolma) 

100 
 
 

60 
 
 

20 
 
 
 
 

20 

50 
 
 

30 
 
 

10 
 
 
 
 

10 

Ümumi 200 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. İnteqrə olunmuş hesabatlıq 
 
Müasir şəraitdə hesabatlığa dair cəmiyyətin çağırışları sırasında hesabatlığın ən tam 

variantı hesab edilən və mövcud bütün tələblərə cavab verən inteqrə olunmuş hesabatlıq 

B
iz

ne
si

n 
ap

ar
ılm

as
ın

ın
 ş

əf
fa

flı
ğı

 

1. Dövlət hakimiyyəti orqanları üzərində  nəzarət. Yalnız 
məmurlar yox onların ailə üzvlərinin də şəxsi biznes qurma 
hüququnun olmaması barədə qanunvericilikdə dəyişikliklər. 

2. Adminstrativ islahat. Kiçik müəssisələr üçün sənədlərin 
verilməsinin sadələşdirilməsi üçün Kompleks tədbirlər . 

3. Lisenziyalaşdırma sisteminin sadələşdirilməsi. Lisenziyalı 
fəaliyyət siyahısında ixtisarlar.Fəaliyyətin bu növünə insan 
sağlamlığı və ekologiyaya zərər vurmayanlar cəlb olunmalıdır. 

4. Öz hüquqlarını müdafiənin cəmiyyətdə təbliği. Korrupsiya 
ilə bağlı xəbərdarlıq zənglərin gün ərzində daxil ola biləcəyi 
“Qaynar xətt”in yaradılması 

1. Şirkətlərin korporativ sosial məsuliyyət standartlarının 
tətbiqinin populyarlaşdırılması. 

2. Korporativ saytlarda qeyri-maliyyə hesabatları tələbləri 
məlumat xarakteri yox, məcburi xarakter daşımalıdır. 

3. Tələblərin daxil olmasının sadə şəkildə birbaşa əlaqə nömrəsi 
ilə şirkətin KS menecerinə yönləndirilməsi. 1. Korrupsiya fəaliyyətinə qarşı kəskin  cəza sisteminin 
tətbiqi. Heçbir hakimiyyət orqanınaa tabe olmayan Nəzarət 
Orqanının yaradılması. 

2. Kiçik və ota müəssisələr üçün vergi yükünün azaldılması. 
3. Normal həyat səviyəsini təmin edən gəlir səviyyəsinin 

artırılması. 
4. Yerli büdcə xərclərinə nəzarətin gücləndirilməsi. 
5. Kassadan keçən məhsul dövriyyəsinə nəzarət. 
6. Valyuta müdaxilələrinin qeydiyyatı yolu ilə xarixi valyuta 

bazarının ixtisarı 

Hakimiyyət və biznesin 
birgəliyi 

Qeyri-maliyyə 
hesabatlarının kafi 
olmayan şəffaflığı 

Kölgə sektorunun böyük 
payı və rəhbərliyin 
rüşvətxorluğu 
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təsərrüfat subyektinin fəaliyyəti barədə informasiyaların açıqlanması sferasında böyük önəm 
daşıyır. Hesabatlığın bu müasir formasının yaranması və inkişafı, şirkətlərin dəyərlərinin 
qiymətləndirilməsi və onların uzun müddətli dayanıqlığına təminat verən amillərin 
müəyyənləşdirilməsi sahəsində baş verən dəyişikliklərdir. 

İnteqrə olunmuş hesabatlığın aktuallığının eyni zamanda son dövrlərdə baş vermiş 
iqtisadi maliyyə böhranı, korporativ idarəetmə hesabatlığınln, bütün maraqlı tərəflərin  
tələblərini ödəyən tam, obyektiv və balanslaşdırılmış informasiyanın olmaması və ya onların 
şirkətlərinin qısa və orta perspektiv dövr üçün fəaliyyətinin nəticələrinə dair məlumatların 
yetərli olmamasıdır. 

Digər tərəfdən korporativ hesabatlıq şirkətdə hesabatlıq prosesinin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsinə və əlavə vaxt itkisinin qarşısının alınmasına da lazımi təminat vermir. 
Korporativ hesabatlıqdan inteqrə olunmuş hesabatlığa keçid həm də şirkərin yaranmasında 
qeyri-maliyyə amillərinin əhəmiyyətinin yüksəldilməsi, istehlakçılar uğrunda mübarizə və 
tənzimləyicilərin tələblərinin güclənməsilə bağlıdır. 

Artıq dünya praktikasında birjalar emitentlərə qarşı öz fəaliyyətlərində sosial və ekoloji 
xüsusiyyətlərin açıqlanmasını tələb edirlər ki, bu da inteqrə olunmuş hesabatlığın tərkib 
hissəsidir. Başqa sözlə, inteqrə olunmuş hesabatlıq bütün maraqlı tərəflərə və ictimaiyyətə 
təşkilatın hesabat dövründə maliyyə və qeyri-maliyyə nəticələrinin qarşılıqlı əlaqələri barədə 
təsəvvür yaratmağa imkan verir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, inteqrə olunmuş hesabatın 
hazırlanması təşkilatda təkmil korporativ hesabatlıq hazırlanması sisteminin keyfiyyəti ilə 
birbaşa əlaqədardır. 

 
6. Audit necə olmalıdır? 

Slayd 14. 

 Auditə ictimai etimad (inam) dedikdə, maraqları bu və ya digər dərəcədə auditor 
fəaliyyəti ilə əhatə edilən tərəflərin, o cümlədən, sifarişçilərin, investorların, sahibkarların, 
mülkiyyətçilərin, dövlət orqanlarının və geniş ictimaiyyətin auditə nə səviyyədə inanmaları və 
ümidvar olmaları nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, ictimai əhəmiyyət kəsb edən auditor peşəsinə 

İndiki mərhələdə maliyyə intizamına 
ciddi əməl olunması, pul vəsaitlərindən 

səmərəli istifadə edilməsi xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir və bu baxımdan da 

audit həmin vəzifələrin uğurla yerinə 
yetirilməsində ön sıralarda olmalıdır.

Bizim açıq və informasiyalı cəmiyyət 
qurmaq istəyimiz həyatın bütün sahələrində 

demokratik prinsiplərin, şəffaflığın təmin 
olunmasını, məlumatların dəqiq və mötəbər 
olmasını zərurətə çevirir. Bu da auditorların 

üzərinə böyük vəzifələr qoyur, dünya 
təcrübəsini, ilk növbədə də keçid 

iqtisadiyyatı ölkələrinin təcrübəsini öyrənib, 
yerli şəraitə uyğunlaşdırmaqla tətbiq etməyi 

ön plana çıxarır.

Müstəqil maliyyə nəzarəti sahəsində 
mütərəqqi dünya təcrübəsini öyrənmək 
və milli iqtisadiyyatın xüsusiyyətlərini 
nəzərə almaqla ölkəmizdə tətbiqini 

genişləndirmək çox vacibdir.

Audit sisteminin beynəlxalq təcrübə və 
standartlar əsasında təkmilləşdirilməsi 

ölkə iqtisadiyyatında maliyyə şəffaflığını, 
büdcə vəsaitlərindən təyinatına uyğun 
istifadəni təmin etməklə, Azərbaycanın 

iqtisadi qüdrətinin 
möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti 
İLHAM ƏLİYEV
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etimad auditorların ictimaiyyət qarşısında məsuliyyətlərini ehtiva edir. Məhz yuxarıda 
göstərilən maraqlı tərəflər auditorların obyektivliyinə və düzgünlüyünə əmin olmaqla, öz 
fəaliyyətlərini inamla qurmaq üçün auditorların təsdiqlədikləri rəy və mülahizələri əsas 
götürürlər.  

Auditin inkişafında və şəffaflığın artırılmasında yüksək nəticələr qazanmış ölkələrin 
təcrübəsi göstərir ki, ictimai etimadın möhkəmləndirilməsi üçün ilk növbədə aşağıda 
göstərilən məqsədlərə nail olunmalıdır: 

 
Slayd 15. 

 
 
Slayd 16. 

 
Audit xidməti sahəsində vacib islahatların 

əsas istiqamətləri 
 
I. İctimai etimadın gücləndirilməsi 
 ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında auditin rolunun gücləndirilməsi; 
 iqtisadi demokratiyanın ictimaiyyətdə audit tərəfindən genişlənməsinə komək və 

ictimai vətəndaş müəssisələri ilə əməkdaşlığın dərinləşməsi; 
 korporativ idarəetmədə müvafiq tərəflərin maraqlarının maksimum müdafiəsinın 

təmin olunmasında auditin rolunun gücləndirilməsi; 
 gənclərin və qadınların auditor işinə daha geniş cəlb olunması. 
 
II. Audit Qanunvericiliyi 
 Auditin statusunun yüksəldilməsi; 
 Auditdə müxtəlif tərəflərin maraqlarının razılaşdırılması; 
 Auditin müxtəlif növləri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi (müvafiq strukturlarla 

birgə); 
 Auditin və audit xidməti bazarının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi; 

Auditor xidmətinin yüksək 
meyarlara uyğunluğu

Auditorlar tərəfindən Peşəkar 
Mühasiblərin Etikası Məcəlləsinə 

əməl edilməsi

Auditorların müstəqilliyinin təmin 
olunması

Xidmətin planlaşdırılmasında, 
göstərilməsində 

yekunlaşdırılmasında və 
sənədləşdirilməsində obyektivliyin 

təmin olunması

Auditor və onun təmsilçiləri 
tərəfindən düzgünlük prinsipinin 

qorunması

Xidmətin peşəkarlıqla göstərilməsi Sifarişçilərə və üçüncü şəxslərə 
münasibətdə məxfiliyin qorunması

Audit və onun nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi zamanı 

maraqların uzlaşması

53 
 



 Auditor fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi aktların həyata keçirilməsi (müvafiq 
strukturlarla birgə). 

 
 
III. Auditin təşkili və tənzimlənməsi. 
 auditor sahəsində qeyri-qanuni sahibkarlıq fəaliyyəti kimi mənfi hallarla mübarizə 

(müvafiq strukturlarla birgə); 
 audit sahəsində əlaqəli xidmətlərin genişləndirilməsi; 
 mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlığının şəffaflığının təmin olunmasında 

auditorların məsuliyyətinin artırılması; 
 xidmət bazarında sağlam rəqabət atmosferinin formalaşması; 
 audit prosesində şəffaflığın artırılması; 
 auditor fəaliyyəti haqqında metodik göstərişlərin və materialların hazırlanması; 
 
IV. Auditin keyfiyyəti 
 beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq auditor xidməti və fəaliyyətinin keyfiyyətinə 

nəzarətin həyata keçirilməsi; 
 auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi; 
 auditin keyfiyyətini müəyyənləşdirən faktorların təsir dərəcəsinin artırılması (auditor 

mədəniyyəti, auditor həmkarları və işçilərinin peşəkarlığı, auditin effektivliyi, auditor 
hesabatlığının həqiqiliyi və s.) 

 
V. Beynəlxalq təcrübənin tətbiqi 
 müstəqil maliyyə nəzarəti və onun tətbiqinin genişləndirilməsi sahəsində beynəlxalq 

təcrübənin öyrənilməsi; 
 auditorlar tərəfindən İFAC-ın bütün standartlarına və PMEM-nin tələblərinə əməl 

olunmasına nail olmaq; 
 beynəlxalq tələblər nəzərə alınmaqla auditor adı almaq üçün kriteriyaların 

təkmilləşdirilməsi; 
 kiçik və orta müəssisələrdə audit sahəsində İFAC standartlarının tətbiqi; 
 məcburi audit sahəsində Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası təşəbbüsünün 

həyata keçirilməsi məqsədilə Avropa İttifaqının direktivlərinin, tövsiyyələrinin və BAS 
tələblərinin qanunvericiliklə təmin olunması (müvafiq strukturlarla birgə). 

 
VI. Korrupsiya ilə mübarizə 
 audit sahəsində korrupsiya ilə mübarizə və çirkli pulların yuyulması sferasında 

dövlət srukturlarına müvafiq gələn əməkdaşlığın gücləndirilməsi. 
Yol xəritəsində iqtisadi inkişafın risk amillərinin düzgün və vaxtında aşkarlanıb 

qiymətləndirilməsin, habelə onların təsirinin yumşaldılması yollarına xüsusi diqqət 
yetirilmişdir. Bu mənada, həqiqətən də riskəsaslı nəzarət modelinin tətbiqi nəzarətin daha 
effektiv və mütərəqqi forması kimi mühüm rola malikdir. Başqa sözlə, ənənəvi nəzarət 
metodlarından fərqli olaraq ən çox risk ehtimalı olan sahələrə daha böyük diqqət yetirilməsi 
tələb olunur. Mövcud nəzarət sistemi hadisələri nəinki qabaqlaya, yarana biləcək nöqsan və 
çatışmazlıqları vaxtında aşkarlamağa imkan vermir, heç artıq buraxılmış nöqsanların 
hamısını və ya əsaslarını belə aşkara çıxarmır. Ona görə də hər bir sahədə risklərin 
strukturunun tədqiqinə və onlara təsir mexanizminə malik mütərəqqi nəzarət metodlarının, o 
cümlədən riskəsaslı nəzarətin işlənib həyata keçirilməsi çox vacibdir.   
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SAHİBKARLĞIN İNKİŞAFININ TƏMİN  OLUNMASINDA ŞƏFFAFLIĞIN ROLU 
 

Məmməd MUSAYEV, 
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar   

                          (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının  
prezidenti, iqtisad elmləri doktoru 

  
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin tarixi qayıdışı həyatın bütün 

sahələrində fundamental dəyişikliklərin əsasını qoydu. Heydər Əliyev islahatlarının vüsəti, 
əhatə dairəsi, ölkə həyatının ümumi mənzərəsinə təsir göstərmək imkanları yeni cəmiyyət 
yaradılması zərurətini qaçılmaz edirdi. 

 Hazırda Prezident İlham Əliyevin  rəhbərliyi altında Azərbaycanın hərtərəfli inkişafında 
yeni mərhələ yaşanır.Dövlət başçısının həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin əsas xarakterik 
xüsusiyyətləri onun sosialyönümlü olması, habelə bütün problemlərin həllində iqtisadi 
aspektin mövcudluğunun ön plana çəkilməsidir. 

Olkədə  iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edən islahatlar  həyata keçirilməklə həm 
də sahibkarlığın inkişafını təmin etməklə,  ölkədə azad sahibkarlıq mühitinin daha da 
yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni təsərrüfatçılıq formalarının 
təşəkkül tapmasına, müəssisələrin və iş yerlərinin açılmasına şərait yaranmışdır. 

Ölkə əhalisi arasında, xüsusilə də sahibkarlar tərəfindən daha çox müzakirə olunan 
məsələlərdən biri Prezident İlham Əliyevin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq etdiyi 
milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələridir.  

10 bölmədən 14 bənddən və 11 hissədən ibarət olan bu sənəd qısa, orta və 
uzunmüddətli dövrlərə hesablanıb. O, təkcə inkişaf məqsədləri və prinsiplərini deyil, həm də 
bir istiqamət üzrə qlobal meyilləri, iqtisadiyyatın 360 dərəcəli diaqnostikasını və tələb olunan 
investisiya göstəricilərini  əhatə edir. Strateji Yol Xəritəsində qarşıya qoyulmuş vəzifələri icra 
etməklə qısamüddətli zaman üçün seçilmiş prioritetlərə istiqamətlənərək orta və 
uzunmüddətli dövrlərdə iqtisadi inkişafın bünövrəsi qoyulacaq. Sənəd həmçinin iqtisadi 
inkişafa səbəb olan bütün faktorları, o cümlədən yerli və beynəlxalq özəl sektor 
nümayəndələrinin kommunikasiyası və əməkdaşlığı üçün imkanları təmin edəcək.  

Buna görə sənəddə milli iqtisadiyyat perspektivi çərçivəsində dörd strateji hədəf 
seçilmişdir. Məhz həmin hədəflərin və 11 sektor üzrə strateji yol xəritələrinin həyata 
keçirilməsi nəticəsində real və maliyyə sektorları arasında tarazlığın təmin edilməsi yolu ilə 
davamlı iqtisadi inkişafa nail olunacaq: 

İlk strateji hədəfə uyğun olaraq ölkədə fiskal dayanıqlıq təmin ediləcək və monitar 
siyasət üzən məzənnə rejimi üzərində qurulacaq. Fiskal və monitar siyasətlərin uzlaşdırılması 
makroiqtisadi sabitliyi təmin edəcək.  

Milli iqtisadiyyat perspektivində ikinci hədəf səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxslərin fəaliyyətində səmərəliyin artırılması və özəlləşdirilmənin həyata 
keçirilməsi yolu ilə iqtisadi dinamikliyi təmin etməkdən ibarətdir.  

Üçüncü hədəf insan kapitalının inkişafı ilə bağlıdır və bununla əmək bazarının inkişafı 
milli iqtisadiyyat perspektivinə uyğunlaşdırılacaq. Dördüncü hədəf isə biznes mühitinin daha 
da yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutur. 

Strateji yol xəritələri ilə eyni vaxtda ölkə prezidenti tərəfindən sahibkarlığın inkişafı üçün 
onun şəffaflığının təmin edilməsi  və hesabatlılığın düzgün aparılması  sahəsində mühüm 
qərarlar verdi. 17 mart 2017–ci il tarixində “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların 
vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”də 
dəyişikliklər edilməsi barədə Fərman xarici ticarətdə iştirak edən dövlət orqanlarının üzərinə 
konkret vəzifələr qoymaqla, şəffaflığın yüksəldilməsinə yönəlmiş çox mühüm bir addımdır. 
Yoxlamaların vahid məlumat reyestri sahibkarlığa müdaxilələrin, qanunsuz yoxlamaların 
qarşısını almaqla yanaşı, həmçinin onların dürüst fəaliyyətlərinin əksi olacaqdır. Həmçinin 
“Nağdsız hesablaşmalar», “Vergi Məcəlləsinə” əlavə və dəyişiklərin edilməsi haqqında 
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Qanunlar vergi ödəyiciləri tərəfindən aparılan əməliyyatların və hesablaşmaların şəffaflığının 
təmin edilməsini nəzərdə tutur. Bu, vergiyə cəlb edilən dövriyyənin vergi hesabatlarında 
dəqiq əks etdirilməsi, vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması istiqamətində atılmış 
çox mühüm bir addımdır və sahibkarlıq subyektlərində şəffaflığın təmin olunmasını 
şərtləndirən əsas amillərdən biridir.  

Məlumdur ki,  Azərbaycan bu gün qloballaşan dünyanın ən fəal üzvlərindən biridir. 
Ölkədə liberal iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində fundamental addımlar atılmışdır. 
Beynəlxalq Uçot sisteminin tətbiqi ilə bağlı tələblər də maliyyə şəffaflığının yüksəlməsinə 
hədəflənib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı müxtəlif fərman və 
sərəncamlarda, habelə son illərin çox mühüm dövlət sənədləri olan «Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə Dövlət Proqramının», «Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə 
üzrə Milli Strategiya» və onun icrası üzrə Fəaliyyət Planının, «Azərbaycan Respublikasında 
dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı»nın, dəyişikliklərin 
əsas məqsədi sahibkarlığın, xüsusilə də kiçik və orta biznesin inkişafına daha əlverişli şəraitin 
yaradılması, vergi orqanları və sahibkarlıq subyektləri arasında qarşılıqlı etimadın 
formalaşdırılması, nağdsız əməliyyatların həcminin və vergi mühitinin cəlbediciliyinin 
artırılması yolu ilə iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının təşviq edilməsi, ixracın 
stimullaşdırılması, dürüst və şəffaf uçotun qurulmasıdır.  

 Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsində sahibkarlığın, xüsusilə kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişafı ölkə rəhbərliyinin ən çox önəm verdiyi məsələlərdəndir. Ölkədə 
fermerlər üçün bir sıra güzəştlərin müəyyən edilməsi, onların torpaq vergisi istisna olmaqla, 
digər bütün vergilərdən azad edilməsi, onlara güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi, kənd 
təsərrüfatı texnikalarının  lizinq qaydasında icarəyə verilməsi, ayrı-ayrı sahələr üzrə dövlət 
tərəfindən subsidiyaların ayrılması kənd təsərrüfatının inkişafına və səmərəliliyinin 
artırılmasına böyük  imkanlar  açılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev cıxışlarının birində sahibkarlıqla bağlı demişdir: “Azərbaycanda 
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində, xüsusilə kənd təsərrüfatı, emal və sənaye 
sektorlarında, bu gün çox ciddi addımlar atılıb. Bu da əlbəttə ki, bizim siyasətimizin 
təzahürüdür. ” 

İqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət öz imkanları hesabına müasir sahibkarlıq 
subyektlərinin formalaşmasına geniş imkan yaratmış, onların öz potensiallarından səmərəli 
istifadə etmələri üçün əlverişli mühit formalaşdirmışdır.  

“Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin 
beşinci bölməsində göstərilir ki, 2025-ci ilə qədər Azərbaycanda hər il ÜDM istehsalı 3 
faizdən çox artacaq və əlavə olaraq 450 mindən çox yeni iş yerləri yaradılacaq. Beləliklə, 
iqtisadiyyatın sektorları üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində qeyri-
rəsmi məşğulluğun payı azalacaq və dörd xüsusi məqsədə nail olunacaqdır. 

Bu gün sahibkarların  üzərinə düşən məsul vəzifələr tələb edir ki, yaradılan şəraitdən 
sahibkarlar  maksimum effektiv şəkildə yararlansınlar, iqtisadiyyatımızın diversifikasiyası 
prosesində yaxından iştirak etsinlər, əhalini yeni iş imkanları ilə təmin etsinlər. 

Son dövrlərdə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən  sahibkarlığın inkişafı 
sahəsində imzaladığı Fərman və Sərəncamlar,  görülmüş digər  tədbirlər  öz təsisrini  bütün 
sahələrdə, o cümlədən aparılan audit yoxlamaları sahəsində də göstərməkdədir.  

Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası artıq uzun illərdir Auditorlar Palatası ilə 
yaxından əməkdaşlıq edir, iqtisadiyyatımızın inkişafına, sahibkarlığın dirçəlməsinə xidmət 
edən təşəbbüslərə birgə mövqe nümayiş etdirir.    

Bu gün keçirilən beynəlxalq elmi-praktiki konfransın təşkilatçısı  Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası ölkədə audit prinsiplərinin formalaşması istiqamətində 
uğurlu  işlər aparmaqla,  Respublikamızda iqtisadi inkişaf tempinin şəffaf prinsiplər üzərində 
qurulmasında xüsusi rol oynayır. 

Auditor xidməti iqtisadiyyatda şəffaflığın, maliyyə hesabatlılığının təmin edilməsi 
baxımından ən əhəmiyyətli fəaliyyət növlərindən biridir. Məhz, audit yoxlamaları təsərrüfat  
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müəssisələrinin, sahibkarlıq subyektlərinin daha şəffaf fəaliyyət göstərməsinə rəvac verir, 
onların öz fəaliyyətlərində beynəlxalq maliyyə standarlarının tətbiq etməsinə yardım edir.  
Bununla yanaşı audit araşdırmaları sahibkarlar üçün maliyyə risklərinin idarə olunmasının 
öyrənilməsi, düzgün risk siyasətinin həyata keçirilməsi baxımından çox mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir.  

 Ölkə sahibkarlarının audit fəaliyyətindən əsas gözləntilərindən biri də dürüst  və 
peşəkar məsləhət xidmətinin göstərilməsidir.   

Audit fəaliyyətinin sahibkarlığın inkişafı nöqteyi nəzərindən əsas rolu maliyyə risklərinin 
sahibkara düzgün izah olunmasıdır. Araşdırmalar nəticəsində tərtib olunan rəydə yalnız 
mövcud vəziyyət deyil, həmçinin gələcəkdə ehtimal olunan risklər də göstərilməli, onların 
qarşısının alınması yolları qeyd olunmalıdır. 

Auditor fəaliyyəti genişşaxəli bir fəaliyyət növü olduğundan o, həm xərclərin 
optimallaşdırılmasına, idarəetmənin daha effektiv təşkilinə töhvə verdiyi kimi, həmçinin də 
korrupsiyaya qarşı mübarizəyə, çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınmasına da öz 
müsbət təsirini göstərir.  

    Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının yüksək peşəkarlığı nəticəsində 
artıq əminliklə deyə bilərik ki, ölkəmizdə audit yoxlamalarına, auditorlara inam 
formalaşmışdır.  

Hazırda özəl sektorun inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələ başlanıb. Bu mərhələdə 
sahibkarların fəaliyyətinə əsassız və qanunsuz müdaxilələrin, bürokratik yoxlamaların aradan 
qaldırılması, liberal biznes mühitinin formalaşdırılması xüsusi diqqət mərkəzindədir.  

Biz Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası ölkə sahibkarlarını təmsil edən bir təşkilat 
olaraq həm əldə etdiyimiz uğurları dəyərləndirir, həm də müasir çağırışları dərindən təhlil 
edirik. Hazırda ölkəmizin iqtisadi siyasətindən danışarkən qeyri neft sektoru məhsullarının 
ixracının təşviqi prioritet istiqamət kimi qarşımızda durur. Dövlətin ixracyönümlü qeyri-neft 
sektorunun inkişafını bu şəkildə dəstəkləməsi, elə sahibkarların dəstəklənməsi kimi 
anlaşılmalıdır. Qeyri-neft sektorunun inkişafı isə sənayenin, kənd təsərrüfatının, bank-maliyyə 
sisteminin, turizmin, digər xidmət, ticarət sahələrinin inkişafı yeni iş yerlərinin açılması və yeni 
biznes imkanlarının yaranması deməkdir. Bu inkişaf  neftin düşən qiyməti fonunda ölkəmizin 
makroiqtisadi sabitliyini təmin edəcək, xarici ticarət saldosunu müsbət saxlayacaqdır. 

Dünya təcrübəsi  göstərir ki, vətəndaş cəmiyyəti strukturlarının dövlət orqanlarının 
işində yaxından iştirak etməsi, verilən qərarlarda təsiretmə gücünə sahib olması bu sahədə 
effektiv üsullardan biridir. Belə olan halda vətəndaş-dövlət münasibətlərinin 
tənzimlənməsində şəffaflıq prinsipi təmin olunur. 

Hazırda Azərbaycanda mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti, eləcə də yerli özünüidarəetmə 
orqanlarına ictimai nəzarətin olması dövlətin diqqətdə saxladığı əsas məsələlərdən biridir. 
“İctimai iştirakçılıq haqqında” qanunun qüvvəyə minməsi bu fəaliyyəti daha da sürətləndirib. 
Bu qanunun qəbulu ilə müvafiq strukturlar yanında ictimai şuraların yaradılması məcburi 
xarakter daşıyır. Bütün bunlar həyata keçirilməklə Azərbaycan demokratikləşmə prosesində, 
eləcə də dövlət-vətəndaş münasibətlərində növbəti mərhələyə qədəm qoyur.  

Bu məsələnin dövlət üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu Prezident İlham Əliyev öz 
çıxışlarında dəfələrlə vurğulayıb: “Hesab edirəm ki, ictimai nəzarət mexanizmləri işlənməlidir. 
Çünki, sadəcə olaraq, insanlardan tələb etsək ki, gedin o və ya bu sahəyə nəzarət edin, bu, 
çətin məsələdir. Burada lazımi səviyyədə həm ictimai fəallıq, həm də mexanizmlər olmalıdır. 
İctimai nəzarət mexanizmləri mütləq tətbiq edilməlidir”.  

İctimai nəzarətin əsas məqsədi qəbul edilən qərarların və onun icrasının qanunvericiliyə 
uyğun olmasını diqqətdə saxlamaq, vətəndaşların mənafe və hüquqlarının qorunmasına 
yardımçı olmaqdır.  

Parlamentdə “İctimai iştirakçılıq” haqqında qanun qəbul edilməsini Qeyri Hökumət 
Təşkilatlatlarının dövlət münasibətlərinin tənzimlənməsi, dövlət və yerli özünüidarə 
orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması, qərarların qəbul olunmasında vətəndaş 
iştirakçılığının təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. 
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“Hökumətin fəaliyyətinə ictimai nəzarətin təşkili dünyanın müxtəlif ölklərində mövcuddur. 
İctimai nəzarətin əsas məqsədi qəbul edilən qərarların və onun icrasının qanunvericiliyə 
uyğun olmasını diqqətdə saxlamaq, vətəndaşların mənafe və hüquqlarının qorunmasına 
yardımçı olmaqdır. Yəni istənilən icra orqanının işinə ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən 
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının ictimai nəzarəti həyata keçirməsi neqativ halların yerindəcə 
aşkarlanaraq aradan qaldırılması üçün əlverişli imkan yaradır. İctimai nəzarəti həyata 
keçirmək üçün vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif strukturları Qeyri Hökumət Təşkilatlatları, 
Kütləvi İnformasiya Vasitələri, həmkarlar ittifaqları, vətəndaşların təşəbbüs qrupları yaxından 
əməkdaşlıq edirlər. İctimai Şuralar resursların səmərəli istifadəsinə, idarəetmənin çevikliyinə, 
qanunların icrasına, məhdudiyyətlərə nə dərəcədə riayət edilməsinə və s. məsələlərə nəzarət 
edəcəklər”. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti 
orqanlarında apelyasiya şuralarının yaradılması da sahibkarların hüquqlarının daha etibarlı 
qorunmasına xidmət edir. 

   Həyata keciriləcək iqtisadi islahatlar Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının  
qarşısında cox böyük vəzifələr qoyur. 

Özündə minlərlə sahibkarlıq subyektini, o cümlədən 70-ə qədər assosiasiya və birlikləri 
birləşdirən Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası bu tədbirlərin uğurla həyata keçirilməsi 
istiqamətində öz qüvvə və imkanlarını səfərbər etmişdir. 

Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası fəaliyyət göstərdiyi müddətdə kiçik və orta 
sahibklarlığın problemlərinin öyrənilməsi, mövcud problemlərin müvafiq qurumlara 
çatdırılması  sahəsində ardıcıl işlər aparmışdır.     

 Azərbaycan Hökuməti, Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyası və  Azərbaycan 
Sahibkarlar Konfederasiyası sosial dialoqun bərabər hüquqlu subyektləri kimi kollektiv 
müqavilə və sazişlərin bağlanması, onlara əlavə və dəyişikliklərin edilməsi və icrasının təmini, 
bir sıra əmək və sosial iqtisadi məsələlərin həlli istiqamətində birgə iş aparır. 

15 aprel 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar  
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında 2016-2017-ci illər ücün sosial əmək 
münasibətləri üzrə razılaşdırılmış mövqelərini və birgə fəaliyyətlərini müəyyən edən Baş 
Kollektiv Saziş imzalanmışdır.    

Konfederasiya Baş Kollektiv Sazişin tərəfdaşı kimi sosial dialoq məsələlərinə önəm 
verir, yalnız sahibkarlara dəstək verməklə kifayətlənmir, müvafiq dövlət qurumları, həmkarlar 
ittifaqları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində ölkədə əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində fəal 
iştirak edir. 

   Eyni zamanda əmək hüquqlarının müdafiəsi, əməyin mühafizəsi, texniki və ekoloji 
təhlükəsizlik  Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərindəndir. 

 Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası bir çox ölkələrin sahibkarlıq təşkilatları, xarici 
ölkələrin Azərbaycandaki və Azərbaycanın xaricdəki səfirlikləri, Dünya Bankı, Avropa 
İttifaqının komissiyaları və digər beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq edərək 
yerli iş adamlarına Azərbaycanda, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda tərəfdaşlar 
tapmaqda, habelə investisiya qoyulmasında köməklik göstərir.   

  Azərbaycanın möhtəşəm uğurlarına, şübhəsiz ki, sahibkarlar ordusu da özünəməxsus 
töhfələr verməyə çalışır və bu dövlət başçısının iş adamlarına etimadının bir təcəssümü 
olaraq mühüm vəzifə kimi qəbul edilir. 

  Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası da ölkə sahibkarlarını təmsil edən bir təşkilat 
olaraq həm əldə etdiyimiz uğurları dəyərləndirir, həm də müasir çağırışları dərindən təhlil 
edir.  

 Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası bununla bağlı silsilə və ardıcıl tədbirlər həyata 
keçirir. Bu, istər qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi, istər sahibkarlıq subyektlərinin 
problemlərinin öyrənilib əlaqədar təşkilatlar tərəfindən onların həllinə nail olunması, istərsə də 
sahibkarların maarifləndirilməsi işinin daha da dərinləşdirilməsi ilə bağlıdır. 
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Yerli sahibkarların potensial imkanlarının reallaşdırılmasına dəstək və İnvestisiya 
imkanlarının təşviqi, habelə yeni bazarlara çıxış məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyinin 
təşkilatcılığı və Azərbaycan sahibkarlarının iştirakı ilə 2016-cı ildə beynəlxalq və yerli sərgi, 
bisnes-forumlar, görüşlər təşkil edilmiş, xarici ölkələrdə və ölkə daxilindəki bu tipli müxtəlif 
tədbirlərdə 1700 nəfərdən artıq sahibkarın iştirakı təmin edilmişdir. 

Sahibkarlara biznes əlaqələrini genişləndirilməsi və digər məsələlərdə lazımı xidmətlər 
göstərilmiş,  müxtəlif biznes-forum, təlim və beynəlxalq sərgilərdə onların iştirakıları təmin 
olunmuş, Konfederasiyanın xarici ölkələrdə nümayəndəliklərin sayı     15-ə catdırılmışdır.  

Konfederasiya keçən il Qadın sahibkarlarlığının inkişaf etdirməsi istiqamətində alman və 
türk tərəfdaşlarla müxtəlif görüşlər təşkil etmiş, regionlardakı qadın sahibkarları  
marifləndirilməsini təmin etmək  məqsədi ilə Qadın komissiyanın növbəti iclasını Gəncə 
şəhərində keçirilmişdir. 

Azərbaycanın dünya bazarına ixrac olunan məhsullarına böyük maraq heç kəsə sirr 
deyil. Ona görə də ölkədə istehsal edilən məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırılması və 
dünya miqyasında brendə çevrilməsi üçün iri investisiyaların ayrılmasına ciddi ehtiyac 
duyulur və bu istiqamətdə mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 

Bütün bunlarla əlaqədar Azərbaycan sahibkarlarının ölkə iqtisadiyyatının inkişafında 
rolu nəzərə alınaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin         21 
aprel 2016-cı il tarixli Sərəncamına əsasən hər il aprelin 25-i Azərbaycanda  “Sahibkarlar 
günü”  kimi təsis edilmişdir. 

Ölkə Prezidentinə sadiqlik nümayiş etdirən sahibkarlarımız inanırlar ki, Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında İnkişafın Azərbaycan Modeli keyfiyyətcə yeni mərhələdə  öz 
nailiyyətləri ilə  ölkəmizdə davamlı inkişafın istinadına cevriləcəkdir.  

 
 
 
 

VERGİ HESABATLILIĞI ŞƏFFAFLIĞIN ƏSAS ŞƏRTİDİR 
 

Akif MUSAYEV,  
AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d, prof. 

 
Müasir dövrdə cəmiyyətin idarə olunması üçün vacib qərarların qəbul olunmasında 

əsasən aşağıdakı üç variantdan biri istifadə olunur: 
- Fərdi, yəni hər bir ayrıca subyektlə bağlı hər bir problem üçün ayrıca qərar qəbul edilir; 
- İnstisional, yəni hər bir problem üçün prosesin iştirakçıları arasında qərar istər aşkar 

və istərsə də qeyri-aşkar norma və qaydalar (institutlar) əsasında qəbul olunur; 
- Strateji, yəni hər bir problemlə bağlı qərar əvvəlcədən formalaşdırılmış və cəmiyyət 

tərəfindən qəbul olunmuş strategiya əsasında qəbul olunur. 
Qeyd olunan hər üç yanaşmanın əsasında müəyyən təhlil və araşdırmalar əsasında 

tərtib olunmuş və beynəlxalq təcrübə və real vəziyyətə, müvafiq informasiya təminatına, 
qiymətləndirməyə, maliyyə təminatına, başa çatma vaxtına və gözlənilən nəticələrə malik 
tədbirlər dayanır. 

Eyni zamanda, hər üç yanaşmanın əsasında strategiyanın nəzərdə tutduğu vaxt 
bölgüsünə uyğun hesabatlılıq nəzərdə tutulur ki, bu da nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata 
keçirilməsi prosesinin şəffaflığının təmin edilməsinə yönəlib. 

Təsdiq edilmiş Strateji Yol Xəritələri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən iqtisadi inkişafın 
dayanıqlığını və davamlığını təmin etməklə iqtisadi inkişafın idarə olunması, iqtisadiyyatın 
yaxın və uzaq coğrafi mühitə inteqrasiyası, azad iqtisadi  ticarətə nail olunması üçün iqtisadi 
siyasətin prioritetləri, o cümlədən 

- strateji stabillik zonası 
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- idarə olunan iqtisadi inkişaf zonası 
- ənənəvi fəaliyyət zonası nəzərdə tutur.   
Strateji yol xəritəsində əsasən təşkil və istehsal məsələləri ön plana çəkilməklə istehsal 

olunan məhsulların, xüsusilə də ərzaq məhsullarının təyinatı üzrə çatdırılmasına xüsusi 
diqqət yetirilib. Nəzərə almaq lazımdır ki, burada iki tip əlçatanlığa xüsusi diqqət yetirilməlidir: 

- fikizi əlçatanlıq 
- iqtisadi əlçatanlıq. 
Eyni zamanda, nəzərə alınmalıdır ki, iqtisadiyyatın islahat proqramının işlənib 

hazırlanması nə qədər çətindirsə, onun həyata keçirilməsi ondan da çətindir.  
Misal üçün, İqtisadi nəzəriyyədən  məlum olan Keyns modeli 1929-1933-cü illəri əhatə 

edən ağır böhran dövrünün təsiri altında, bazar iqtisadiyyatının böhran yaradan təsirlərə 
adaptasiya olunma imkanına malik olduğunu dəqiq ifadə etdiyinə baxmayaraq Almaniya və 
Yaponiyada tətbiqi nəticələrindən sonra geniş dairələr tərəfindən iqtisadi möcüzə kimi qəbul 
olunmuşdur. 

Ona görə də Strateji Yol Xəritəsinin yaradıcı heyəti tərəfindən hazırlanmış tövsiyələrin 
geniş müzakirəsinin təşkili və irad və təkliflərin nəzərə alınması, tövsiyələrin varisliyə 
söykənməsi onun müvəffəqiyyətlə həyata keçiriləcəyinə əminlik yaradır. 

Burada müvafiq vergi stimullaşdırılmasının tətbiqi də nəzərdə tutulan məqsədlərə nail 
olunması, qəbul olunmuş strategiyanın müvəffəqiyyətlə hesabatlı və şəffaf həyata 
keçirilməsində xüsusi rol oynaya bilər.  

Bu məqsədlə vergi sistemində vergidən yayınma sahəsində toplanmış təcrübə 
ümumiləşdirilməli və ən geniş yayılmış yayınma formalarının aşkar olunma və aradan 
qaldırılma yolları işlənib hazırlanmalıdır. Birinci növbədə yayınmanın mövcudluğu əlamətləri 
müəyyən olunmalıdır. Bu əlamətləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Mühasibat sənədlərində sistemli şəkildə bir neçə vergi ilində çıxılan və çıxılması 
məhdudlaşdırılan xərclərin xüsusi çəkisinin çox olması vergidən yayınma əlaməti kimi 
qiymətləndirilə bilər. 

2. Vergi və mühasibatlıq hesabatlarında sahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərinin artım 
tempi ilə müqayisədə xərclərin artım tempinin nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksək olması və 
ardıcıl illər üzrə  zərərin göstərilməsi də vergidən yayınmaya meyilliyin əlaməti kimi 
xarakterizə olunur. 

3. Müvafiq statistikaya əsasən baxılan fəaliyyət sahəsində uyğun rentabelliklə 
müqayisədə mühasibat sənədlərində göstərilən rentabelliyin ciddi fərqlənməsi də vergidən 
yayınmanın mövcudluğuna bilavasitə işarə kimi qiymətləndirilməlidir. 

4. Vergi orqanları arasında iqtisadi subyektin miqrasiya etməsi vergidən yayınmaya 
cəhd kimi qiymətləndirilir. Misal üçün, ABŞ-da bu fakt birmənalı səyyar vergi yoxlamasının 
təyin olunması ilə nəticələnir. 

5. Hesablaşmalarda nağd əməliyyatların xüsusi çəkisinin yüksək olması bilavasitə 
dövriyyənin uçotdan yayındırılması üçün geniş imkanlar yaradır. Ölkə başçısı tərəfindən 
ardıcıl olaraq bu sahədə dönüş yaradılmasının vacibliyi ilə bağlı göstərişləri, müvafiq 
infrasturukturun və normativ hüquqi bazanın yaradılması ilə bağlı imzaladığı sənədlər, kütləvi 
pos-terminallaşdırma işinin intensiv aparılması, bəzi sahibkarlıq sahələrində yalnız nağdsız 
əməliyyatların mümkünlüyü, nağdsız əmək haqqı sisteminə keçidlə bağlı görülən iri miqyaslı 
işlərə baxmayaraq nağd hesabların ümumi dövriyyədə xüsusi çəkisi hələ də yüksək olaraq 
qalır. Nağd hesablaşmanın xüsusi çəkisinin azalması üçün maddi nemətlərin qapalı 
dövriyyəsinin struktur modeli formasında iqtisadi sistemin istehsalçı (satıcı), istehlakçı (alıcı), 
bank (əlaqələndirici) və dövlət (vergi sistemi) kimi təməl elementləri arasında formalaşan, 
meydana çıxan qarşılıqlı əlaqə və transformasiya prosesində müasir iqtisadiyyatın aktual 
problemlərinin həllinə baxılması daha məqsədə uyğundur. 

İqtisadi sistemin qeyd olunan təməl elementləri arasında maddi nemətlərin qapalı 
dövriyyəsinin hər bir mərhələsində dövriyyədə olan ümumi pul kütləsi, onun nağdsız və nağd 
tərkib hissələri və formalaşan vergilərin idarə olunması nəticəsində dövriyyədə olan ümumi 
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pul kütləsinin nağdsız hissəsinin xüsusi çəkisinin maksimal dərəcədə artırılması ilə iqtisadi 
inkişafın hərəkətverici qüvvəsi olan bankların kredit resurslarının artımının təmin olunması və 
vergidən yayınmanın minimuma endirilməsi və vergi daxilolmalarının potensial imkanlarının 
artırılması problemlərinin həllinə baxılır. Tədqiqatda əsas instrumental yanaşma kimi 
stimullaşdırma və cərimə faktorlarını və vergi ödəyicisinin vergidən yayınma seçiminin aşkar 
olunma ehtimalını ehtiva edən faydalılıq funksiyasının qurulması ilə optimallaşdırma 
məsələlərinə baxılır. Vergi öhdəliyini yerinə yetirməmək nəticədə büdcəyə çatacaq verginin 
itirilməsinə gətirib çıxarır. 

Müasir reallıqda bu əsasən iki yolla baş verir: 
- vergi ödəməkdən qaçmaq 
- vergi ödəməkdən yayınmaq 
Vergi ödəməkdən qaçmaq 
Vergi ödəməkdən qaçmaq qanunvericiliyin imkan verdiyi bütün qanuni yollardan istifadə 

etməklə ödənilməli verginin məbləğini azaltmaqdır. Bu yollara aşağıdakıları aid etmək olar: 
- vergi güzəştlərindən istifadə 
- vergi ödəyicisinin təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirdiyi və qeydiyyat yerindən asılı 

olaraq əlverişli vergi rejimini seçmək 
- rasional uçot siyasətini seçmək 
- vergi nöqteyi nəzərindən gəlir və aktivlərin ən əlverişli yerləşdirmə variantını seçmək 
- leqal sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırmaq. 
Vergi ödəyicisi öz sahibkarlıq fəaliyyətində yuxarıda qeyd olunan vergidən qaçma 

formalarından birini və ya hamısını eyni vaxtda istifadə etməsi onlar üçün heç bir vergitutma 
nöqteyi-nəzərdən təhlükə yaratmır və nəticədə heç bir inzibati və ya maliyyə cəzasına məruz 
qalmır.  

Vergidən yayınmaq 
Vergidən yayınma aşkar olunduğu halda vergi öhdəliyini qeyri-qanuni yolla azaltdığına 

görə vergi ödəyicisi vergi qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan məsuliyyətə cəlb olunur. Bu 
fəaliyyət aşkar olunduğu halda mahiyyətindən asılı olaraq  

- cərimə (maliyyə) sanksiyası; 
-  inzibati; 
- intizam tənbehi; 
- cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma tətbiq oluna bilər. 
Dövlət xərclərinin hesabatlılığı 
Göründüyü kimi vergi sistemində şəffaflığın təmin olunmasında vergi ödəyicilərinin 

düzgün hesabatlılığının və öz vergi öhdəliyinin yerinə yetirmələrinin xüsusi əhəmiyyəti var. 
Lakin dövlət və yerli özünüidarə institutları da heç də az əhəmiyyət kəsb etmir.  

Bütün ölkələr bir həqiqət kimi qəbul edir ki,  gəlirlərinin xərclənməsi sxeminin 
dəyərləndirməsi olmadan, onların aparılan büdcə və vergi siyasətlərinə effektiv nəzarət 
mexanizmi yaratmaq imkanından danışmaq mümkün deyil. Ona görədə keçən əsrin 60-cı 
illərindən başlayaraq (ilk olaraq Almaniya və ABŞ-da) büdcə paketinin təqdimatı və 
parlamentdə qəbulu zamanı vergi xərcləmələrinin məruzə olunmasına (hesabat verilməsinə)  
başlanıldı. 1970-ci illərin sonlarından başlayaraq isə digər OECD ölkələri də vergi xərcləməsi 
hesabatları nəşr etməyə başladılar. Bəzi ölkələr, qanuni olaraq vergi xərcləməsi hesabatı 
hazırlamaq məcburiyyətindədir. Avstriya və Almaniya kimi bəzi ölkələr də daha geniş 
subsidiya hesabatları hazırlayaraq büdcə prosesi ilə birlikdə onları əlaqələndirirlər. 

Bir çox insanları narahat edən əsas məsələlərdən biri məcmu vergi xərclərinin nə qədər 
olması, bu xərclərin nədən formalaşması, onun büdcə və vergi siyasətinə necə təsir 
etməsidir. 

Vergi xərclərinin tərkibində böyük xüsusi çəkiyə malik olan, bir qayda olaraq əhali 
tərəfindən demək olar ki, belə də olmalıdır kimi qəbul edilən və dövlətin bilərəkdən 
yığılmasından imtina etdiyi güzəşt və azad olmalardır.  
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Vergi qanunvericiliyində formasından, təyinatından, əhatə dairəsindən, müddətindən və 
s. asılı olmayaraq istənilən güzəşt, azad olma və ya stimullaşdırıcı qaydalar vergi xərcləri 
kimi qəbul edilməlidir.  

Beləliklə vergi xərcləri, aparılan vergi siyasəti vasitəsilə vergi sisteminə daxil edilən 
azadolmalar və maddi stimullaşdırmanın kəmiyyət ölçüsüdür. Bu kəmiyyəti qiymətləndirmək 
üçün birinci növbədə vergi sisteminin müqayisəli standart və normalarını yaratmaq lazımdır. 
Ümumiyyətlə bu norma və standartlara vergitutma bazası, vergi dərəcələrinin strukturu, 
ümumi mühasibatlıq normaları və ödənişlərin çıxılma imkanları və s. aiddir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, vergi qanunvericiliyində müəyyən olunmuş vergi dərəcələrindən 
istənilən istisna mahiyyətcə vergi xərcləməsi yaradır.  

Məsələn vergi qanunvericiliyi ilə iqtisadiyyatın müəyyən bir sektorunun, əhalinin 
müəyyən təbəqəsinin, böhranlı və uzaq bölgələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq 
subyektlərinə və s. vergidən güzəştlər dövlət tərəfindən tətbiq olunan vergi xərcləri kimi qəbul 
olunur.  

Bu o mənada dövlət xərcləridir ki, büdcə prosesi vasitəsilə dövlət tərəfindən həmin 
sahələrin inkişafını təmin etmək üçün qrantlar, ssudalar, maddi yardımlar və s. əvəzinə vergi 
sistemi vasitəsilə inzibatçılıq və əməletmə xərclərsiz daha sadə şəkildə yardımlar həyata 
keçirilir.  

Bu cür yanaşma vergi qanunvericiliyinə yalnız vergi gəlirlərinin toplanması mexanizmi 
kimi deyil həm də vergi xərcləməsi mexanizmi kimi baxılmalı olduğu qənaəti yaradır.  

Vergi xərcləri, ümumiyyətlə vergi qanunvericiliyinə müvafiq qaydalarla dövlətin stimul və 
subsidiyalar planının həyata keçiriliməsidir. 

Vergi xərclərini və onların təsirlərini başa düşmək (anlamaq) böyük əhəmiyyət kəsb edir, 
hansı ki, ölkələr qəbul edir ki, vergi xərclərini qiymətləndirmək üçün onlar büdcə və vergi 
siyasətində baş verən kiçicik dəyişikliyi də nəzarət etmək məcburiyyətindədirlər.  

Vergi qanunvericiliyində vergi xərcləri, azad olmalar, güzəştlər, vergi kreditləri, vergi 
tətilləri, vergi endirimləri, diferensial vergi dərəcələri və s. kimi çox müxtəlif formalarda öz 
əksini tapır. Eyni zamanda müxtəlif ölkələrdə, ölkələrin iqtisadi sistemindən, həyat 
səviyyəsindən, inkişaf hədəflərindən və s. asılı olaraq vergi xərclərinin formaları ciddi şəkildə 
fərqlənə bilər.  

Bununla belə müxtəlif ölkələrin vergi qanunvericiliyində, xüsusi ilə inkişaf etmiş ölkələrin, 
vergi harmonizasiyası element və prinsipləri kifayyət qədər yaxındır.  

Vergi xərcləri iqtisadi sistem, inkişaf və həyat səviyyəsi və s. asılı olduğundan onların 
dəyişməsi nəticəsində ciddi dəyişmələrə məruz qala bilər.   

Bu mexanizm vergi xərclərinin hökumət tərəfindən qiymətləndiriliməsi prosesi üçün 
ölkənin müvafiq vergi siyasəti institutları tərəfindən formalaşdırılır. Tətbiq olunan hər bir yeni 
vergi xərcləməsinin kəmiyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsi xərcləmənin aid olduğu 
verginin strukturuna və mühasibat qaydalarına yeni yanaşma tələb edir.  

Yeni tətbiq olunan vergi xərcləməsi ilə bağlı vergi siyasətindəki dəyişikliyin vergi 
gəlirlərinə təsirini ölçmək üçün vergi siyasəti institutları tərəfindən yeni standartlar və 
kriteriyalar sistemi işlənib hazırlanmalıdır. Ona görə ki, ənənəvi standartlardan hər hansı bir 
kənarlaşma yeni vergi xərcləri yaradır (meydana gətirir).  

Dövlət xərcləri kəmiyyətcə ölçülür və ümumiyyətlə desək, dövlət xərclərinin 
hesablanması üçün prinsipial olaraq üç metoddan istifadə olunur.  

Birinci metod bir çox ölkələr tərəfindən istifadə olunan və mahiyyətcə daha ümumi 
xarakterə malik olan fakta görə (ex-post) metodudur. Bu metod yığılmalı gəlirlərin faktiki 
yerinə yetirilmə vəziyyətini qiymətləndirir.  

İkinci metod gözlənilən (ex-ante) metodudur. Bu metod daxilolmaların 
proqnozlaşdırılmasına əsaslanır. Burada əsas tezis əgər təminat artırsa daxilolmaların  (vergi 
gəlirləri) da artmasıdır. 
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Üçüncü metod xərc ekvivalent yanaşması (outlay equivalent approach) metodudur. Bu 
metodun mahiyyəti vergi xərcləməsini müvafiq birbaşa pul ödənişləri ilə eyni olduğunun qəbul 
edilməsinə əsaslanır. 

Buna baxmayaraq vaxtaşırı vergi strukturu və qanunların mürəkkəbliyi səbəbindən vergi 
daxilolmalarındakı itkilər, ayrı-ayrı müddəaların nəticəsindən asılı olaraq tamamilə dəqiq 
olmaya bilər.  

Buna baxmayaraq vergi xərcləməsinin ölçüsü (səviyyəsi) probleminin kəmiyyət ifadəsi 
haqqındakı istənilən məlumat, vergi xərcləməsinin təqdim edilməsi, informasiya mənbəsi 
kimi, güclü siyasi təhlil aləti kimi, hökumət rəsmilərinə və parlament üzvlərinə aparılan 
siyasətin ayrı-ayrı elementləri ilə bağlı müzakirələr açmağa imkan verir.  

Əsaslı informasiya mənbəyinə çevrilən vergi xərcləri haqqında məlumat mövcud 
maliyyələşmə layihəsi çərçivəsində bu xərclər barəsində arzu olunan və arzu olunmayan 
müzakirələrə əsas verə bilər.  

Vergi və xərcləmə siyasəti istənilən fiskal siyasətin iki əsas komponentləri olduğundan 
vergi xərcləri büdcə xərcləri çərçivəsində analitik təəssürat yaratmağa və xərcləmə 
proqramının artımına nəzarətə imkan verir. Vergi xərclərinə nəzərən vəziyyətin aqreqasiya 
olunması, sahə, region, qrup daxilində vəziyyət haqqında elə analitik təəssürat yaratmağa 
imkan verir ki, bu alınmış birbaşa ödənişlər normal büdcə kodlarında əks olunmur və xüsusi 
qeyd edilmir. Bu informasiya mövcud olduqda (əlçatan olduqda) dövlət proqramının məcmu 
xərcləri ifadə olunur, aydınlaşır, tam və kəmiyyətcə müəyyən olunur.  

Baxılan büdcə xərclərinin azadolmasını nəzərdə tutan vergi siyasətində vergi xərcləri 
komponentinin nəzərə alınmaması bu vergi xərclərini azaltmağı nəzərdə tutursa nəticəyə 
neqativ (kobud) təsir göstərər.  

Vergi xərcləri mövcud vergi sistemi yolu ilə yığılmadan xərcləmə olaraq qəbul edildiyi 
təqdirdə hökumətin apardığı vergi siyasəti daha çox diqqəti cəlb edir. Çünki istənilən vergi 
qoyma sistemi gəlirlərin alınması kimi ikitərəfli tıxacı əks etdirir, həmçinin vergi xərclərini 
nəzərdə tutan istənilən islahat büdcə gəlirlərinin azaldılmasına gətirib çıxardır. 

Bu halda vergi siyasəti institutları qarşısında qiymətləndirilməsi zəruri olan belə bir sual 
yaranır ki, vergilərin xərclənməsi üçün ən yaxşı metod hansıdır: bilavasitə büdcə prosesi 
vasitəsilə və ya vergi xərclərinin verilməsi yolu ilə. Bundan başqa, vergi sisteminin 
sadələşdirilməsi ilə bağlı göstərilən istənilən cəhd zamanı vergi xərclərinin aradan 
qaldırılması ehtiyacını nəzərə almaq lazımdır. Bu vergi xərclərinin silinməsi prosesində, vergi 
administrasiyasının inzibatçılıqla bağlı itkiləri daha az olur.  

İqtisadçılar məhsuldar xərcləmə proqramları ilə maliyyə sabitliyini təmin etməyə 
çalışarkən, vergi xərcləri hesabatlarında resurslara olan tələbatı qarşılamaq üçün ciddi resurs 
məhdudiyyətləri olan müzakirələr zamanı qeyd olunan yanaşmadan güclü alət kimi istifadə 
edirlər. 

Yerli özünüidarəetmə institutlarının hesabatlılığı 
Vergi sistemində şəffaflığın təmin edilməsi yerli özünüidarəetmə qurumları 

(bələdiyyələr) səviyyəsində də hesabtlılığın dəqiq və dolğun aparılmasından asılıdır. 
Bələdiyyələrin vergi daxilolmalarını və xərclərini əks etdirən hesabatların kifayət qədər 
informativ olması bu sistemdə şəffaflığın artmasına kömək etmiş olar.    

2014-cü ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu 
ilə yeni bələdiyyələrin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu da öz 
növbəsində hesabatların daha mərkəzləşmiş xarakter daşımasını təmin etməklə yol verilə 
biləcək qüsurların azaldılması üçün atılmış bir addımdır. Eyni zamanda, yerli vergi və 
ödənişlərin nağdsız həyata keçirilməsi də bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığın artırılmasına 
yönəlmişdir.  

 
 
 

 
63 

 



DÖVLƏT AUDİTİNİN MALİYYƏ NƏZARƏTİ SİSTEMİNDƏ ROLU 
 

Vüqar GÜLMƏMMƏDOV, 
Azərbaycan Respublikası  

                          Hesablama Palatasının sədri 
 

Qədim dövlətçilik ənənələrinə malik olan bütün ölkələrdə zəruri dövlət maliyyə nəzarəti 
sisteminin yaradılması dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi kimi dövlətin iqtisadi qüdrətinin 
təmin edilməsi və qorunması istiqamətində vacib addım kimi qəbul edilir. Bu baxımdan 
dövlətin nəzarət mexanizminin tərkib hissəsi olan effektiv dövlət maliyyə nəzarəti sistemi hər 
bir dövlətin iqtisadi,  maliyyə stabilliyinin və davamlı inkişafının mütləq şərtidir.  

Dövlət maliyyəsi üzərində nəzarət əsasən iki formada həyata keçirilir: daxili dövlət 
maliyyə nəzarəti və dövlət auditi. 

Daxili dövlət maliyyə nəzarəti dedikdə icra hakimiyyəti orqanlarının və ya təşkilatların öz 
fəaliyyətlərinə nəzarəti başa düşülür. Eyni zamanda bu, həm digər funksiyalarına əlavə 
olaraq nəzarət səlahiyyəti həvalə edilmiş icra hakimiyyəti orqanı ola bilər, həm də müstəsna 
nəzarət səlahiyyəti verilmiş ixtisaslaşdırılmış orqanlar ola bilər. Bu cür nəzarəti həyata 
keçirən orqanlar müəyyən mənada yuxarı icra hakimiyyəti orqanı ilə tabeçilik münasibətində 
olduqlarından təşkilati müstəqilliyə malik olmurlar.  

Dövlət auditi yoxlanan təşkilata, hakimiyyət orqanına və ya təsisata münasibətdə kənar 
olan və onun strukturuna daxil olmayan müstəqil orqan tərəfindən həyata keçirilən nəzarət 
fəaliyyətidir. Dövlət auditi ümumdövlət xarakterli fəaliyyətdir.  O, özündə müəyyən maliyyə 
əməliyyatlarına gətirib çıxaran bütün qərarlar üzərində nəzarəti ehtiva edir. Beləliklə, dövlət 
auditinin obyekti sırasına yalnız dövlətin maliyyə vəsaitləri və əmlakı, onların uçotu və 
dövriyyəsinin deyil, həmçinin büdcənin icrasının gedişində əldə olunan maliyyə və digər 
nəticələrin ekspertizasını, normativ hüquqi aktların layihələrinin ekspertizasını, bütün ölkənin 
və onun ayrı-ayrı regionlarının, iqtisadiyyatın bir sıra sahələrinin və  bütövlükdə bütün ölkənin 
inkişaf istiqamətlərinin  qiymətləndirilməsini də daxil etmək olar. Dövlət auditi və daxili 
maliyyə nəzarəti  orqanlarının fəaliyyətlərinin obyektləri, subyektləri və həyata keçirilən 
nəzarətin nəticələrində xeyli fərqlər var.  

İlk növbədə,  dövlət auditini həyata keçirən qurum həm təşkilati, həm maliyyə 
müstəqilliyinə malik olmalıdır, belə ki, bu qurum auditi dövlətin adından aparır. Bununla belə, 
dövlət auditi və daxili maliyyə nəzarəti sıx qarşılıqlı təmasda olmalıdır, çünki bu, mövcud 
resurslardan daha səmərəli istifadə etməyə və bir-birinin funksiyalarını təkrarlamamağa 
imkan yaradır.  

Bu gün heç bir normativ hüquqi aktda dövlət auditinin anlayışı verilməmişdir, o 
cümlədən, elmi ədəbiyyatlarda da dövlət auditinə vahid yanaşma yoxdur Öncə daxili dövlət 
maliyyə nəzarəti ilə dövlət auditinin metod, əhatə və nəticəlilik baxımından əsas fərqləri 
müəyyən edilməlidir. Bu istiqamətlər üzrə sərhədlərin dəqiq müəyyən edilməsi və nəzarət 
prosesində onun təmin olunması ilk növbədə hər iki səviyyədə nəzarət funksiyalarının 
konkretləşdirilməsini tələb edir. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, daxili nəzarət mahiyyət 
etibarı ilə “yoxlama, təftiş” xarakterinə malik olduğu halda, kənar nəzarət ali audit kimi 
vəsaitlərin idarə olunmasında bilavasitə dövlət orqanlarının fəaliyyətinə, həyata keçirilən 
iqtisadi siyasətin və strateji inkişaf konsepsiyalarının nəticələrinə, irimiqyaslı proqram və 
layihələrin icrasına nəzarəti əhatə edir.  

Daxili nəzarəti həyata keçirən müvafiq orqan dövlətin maliyyə siyasətini hazırlamaqla 
bərabər onun həyata keçirilməsinə cari nəzarəti təmin edir. Dövlət auditini həyata keçirən 
qurum isə maliyyə siyasətinin hazırlanmasında birbaşa iştirak etmir və daha çox həyata 
keçirilən siyasətin nəticəliliyini və səmərəliliyini qiymətləndirməklə, dövlət maliyyə nəzarəti 
sisteminin aparıcı həlqəsinə çevrilir.  

Dövlət auditinin artan əhəmiyyəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş 
Assambleyasının 66-cı sessiyasında qəbul edilmiş “Ali Audit Qurumlarının gücləndirilməsi 
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vasitəsilə dövlət idarəçiliyinin səmərəliyinin, cavabdehliyinin, effektivliyinin və şəffaflığının 
artırılması haqqında” 2011-ci il 22 dekabr tarixli və 69-cu sessiyasında qəbul edilmiş “Ali 
Audit Qurumlarının gücləndirilməsi yolu ilə dövlət idarəetməsində səmərəliliyin, nəticəliliyin və 
şəffaflığın təmin edilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli qətnamələrlə bir daha təsdiq 
edilmişdir. Qeyd edilən Qətnamələrdə kənar dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən ali audit 
qurumlarının dövlət idarəetməsinin səmərəliliyinin, hesabatlılığının, nəticəliliyinin və 
şəffaflığının inkişaf etdirilməsində və vətəndaşların mənafeyi naminə dövlət vəsaitlərinin 
effektiv yığılması və istifadəsində əsas rol oynadığı qeyd edilməklə AAQ-ların öz 
funksiyalarını hərtərəfli yerinə yetirməsinin təmin olunmasının vacibliyi və onların 
gücləndirilməsi zərurəti vurğulanmışdır. 

Diqqətinizi dövlət auditini ölkəmizdə həyata keçirlən Azərbaycan Respublikası 
Hesablama Palatasının fəaliyyətinə yönəltmək, əsasən iki istiqamət barədə məlumat vermək 
istəyirəm: AAQ olaraq həyata keçirilən nəzarət tədbirlərinin nəticələri və bu nəticələrin 
ictimaiyyətə açıqlanması vasitəsilə şəffaflıq və hesabatlılığın gücləndirilməsi.  

Hesablama Palatası 2016-cı ildən başlayaraq nəzarət tədbirləri üzrə müəyyən edilmiş 
nöqsanların təsnifləşdirilməsi işinə başlamış və bu fəaliyyətin nəticələri 2016-cı il üçün 
Hesabatda əks etdirilmişdir. Bununla bağlı daha geniş məlumatı rəsmi internet səhifəmizdən 
əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda, diqqətə çatdırmaq istərdim ki, 2017-ci ilin altı ayı üzrə də 
nəticələr təsnifləşdirilmiş və burada yenə də əsas nöqsanların büdcə qanunvericiliyinin, 
dövlət satınalmalarını tənzimləyən normativ-hüquqi aktların tələblərinin pozulması, həmçinin 
mühasibat uçotu və hesabatlılığa dair fəaliyyətlə bağlı olduğunu göstərilir.  

Hesablama Palatası öz fəaliyyətini hər il üçün təsdiq edilmiş İş planına uyğun təşkil edir. 
Həmin İş planları qanunvericiliklə müəyyən olunmuş səlahiyyət və funksiyalar çərçivəsində 
müəyyən edilir. İş planlarının tərtibi zamanı bir sıra aspektlər nəzərə alınır. Birincisi 
Hesablama Palatası nəzarət tədbirlərinin obyektinin müəyyən edilməsində risk faktorlarının 
qiymətləndirilməsinə üstünlük verir. Hər hansı bir qurum barədə aparılan ictimai müzakirələr, 
parlamentdə səsləndirilən fikirlər, vətəndaşların bu qurum barədə Hesablama Palatasına 
müraciətlərinin tezliyi tərəfimizdən diqqətdə saxlanılır. Eyni zamanda, yoxlanılacaq 
qurumların müəyyən edilməsində  əvvəlki yoxlamaların nəticələrinin təsiri də böyükdür. Daxili 
auditin formalaşdırılmaması, müəyyən edilmiş nöqsanların “çeşidi” və əhatəliliyi, başqa sözlə, 
şaquli və üfüqi dərinliyi tərəfimizdən bu qurumu tez-tez audit etməyimizin əsas səbəblərindən 
olur. Aydındır ki, aparılan auditlərin nəticələri barədə müvafiq qaydada Milli Məclisə məlumat 
verilir, aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına bildirilir, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
cinayət ehtimalı olan  hallar aşkarlandda isə məlumatlar Prokurorluq orqanlarına göndərilir. 
Hesablama Palatası hər bir tədbir üzrə nəticələri izləyir və Hesabatında  əks etdirir. Görülmüş 
tədbirlər vəsaitin dövlət büdcəsinə bərpası ilə yanaşı, bir sıra digər istiqamətləri əhatə edir ki, 
onlardan biri də vəzifələrinin icrası zamanı nöqsanlara yol vermiş şəxslərlə bağlı intizam-
tənbeh tədbirlərinin tətbiqidir. Qurumun və ya onun yuxarı orqanının rəhbərliyi tərəfindən 
tənbeh tədbirlərinin tətbiq edilməsini Hesablama Palatasının Kollegiyası hər bir qərarında bir 
tapşırıq olaraq müəyyən edir. Belə ki, həmin tədbirlərin görülməsi, auditin nəticələri üzrə 
həyata keçirilən  digər tədbirlər kimi, Hesablama Palatasının deyil, həmin qurumun 
səlahiyyəti və vəzifəsidir. Biz isə bu tədbirləri də izləyir və Hesabatımızda bununla bağlı 
müvafiq məlumatları əks etdiririk.         

Ali Audit Qurumlarının fəaliyyətini xarakterizə edən ən mühüm amillər bu qurumların 
hesabatlılıq və şəffaflığın təmin edilməsi sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır.  

Kənar dövlət maliyyə nəzarəti orqanı kimi Hesablama Palatasının fəaliyyətində 
aşkarlığın, şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi, Palatanın fəaliyyətinin əsas 
prinsiplərindən birini təşkil edir və bu istiqamətdə fəaliyyət qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə və 
qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğun tənzimlənir. “Hesablama Palatası 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı maddəsinə və INTOSAI-ın “Nəzarətin 
rəhbər prinsiplərinin Lima Bəyannaməsi” adlı ISSAI 1-ə (Ali Audit Qurumlarının Beynəlxalq 
Standartları) əsasən ali maliyyə nəzarəti orqanlarının əsas iş prinsipindən biri də aşkarlığın 
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təmin olunmasıdır ki, Palata bu prinsipin tələblərinin ən yüksək səviyyədə təmin edilməsini 
daim diqqət mərkəzində saxlayır. 

 Hesablama Palatası əsas fəaliyyət istiqaməti olaraq həyata keçirdiyi maliyyə-büdcə 
nəzarəti tədbirlərinin ictimaiyyətə açıqlanmasını Ali Audit Qurumlarının Beynəlxalq 
Standartlarının (ISSAI), “Hesablama Palatası haqqında” və “Azərbaycan Respublikası 
Hesablama Palatasının Daxili Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunlarının, habelə “Hesablama Palatasının fəaliyyəti barədə məlumatların 
hazırlanması və KİV-də yayılması Qaydaları”nın tələblərinə əsasən həyata keçirir, eyni 
zamanda nəzarət tədbirlərinin nəticələri barədə ətraflı və geniş şəkildə məlumatların 
Hesablama Palatasının illik fəaliyyəti haqqında hesabatda, rəsmi internet səhifəsində, 
Hesablama Palatasının “Dövlət auditi” adlı rüblük rəsmi məlumat bülletenində, məqalə və 
müsahibə formasında KİV-lərdə verilməsi təmin edilir. 

 Eyni zamanda, diqqətə çatdırım ki, şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi 
sahəsində atılan addımlar “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planı”nın müəyyən etdiyi tədbirlərin icrasını təmin etmək məqsədini güdür. 

Bundan əlavə, rəsmi internet səhifəsində Palatanın fəaliyyətini tənzimləyən 
qanunvericilik və normativ-metodiki bazanın yenilənməsi, Palatanın xərclər smetasının rüblük 
və illik icrası, həyata keçirilən dövlət satınalmaları, habelə cari fəaliyyətin digər istiqamətlərini 
əhatə edən məlumatların, xəbərlərin, elanların və digər bütün zəruri informasiyaların vaxtında 
yerləşdirilməsi təmin olunur.  

Ali audit qurumu (AAQ) olaraq Hesablama Palatasının fəaliyyətində hesabatlılığın və 
şəffaflığın daha da artırılması daima prioritet vəzifələrdən biri olmuşdur. Bu istiqamətdə 
Hesablama Palatasının fəaliyyətinin beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması və potensialının 
gücləndirilməsi AAQ olaraq fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazasının da daha təkmil 
olmasını tələb edir ki, Hesablama Palatasının fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırılması məqsədilə “Hesablama Palatası haqqında” yeni qanun layihəsi 
hazırlanmışdır. Yeni qanun layihəsində hesabatlılığın və şəffaflığın daha da gücləndirilməsi 
ilə bağlı ISSAI standartlarından, həmçinin qabaqcıl beynəlxalq təcrübədən faydalanmaqla 
müvafiq müddəalar öz əksini tapmışdır. Belə ki, yeni Qanun layihəsində hesabatlılıqla bağlı 
ayrıca “Hesablama Palatasının hesabatlılığı” adlı yeni maddə əlavə edilmişdir ki, bu da 
Hesablama Palatasının fəaliyyəti haqqında hesabatların və məlumatların dərc olunması, 
ictimaiyyətə açıqlanması, kütləvi informasiya vasitələrinə verilməsi, həmçinin, kənar dövlət 
maliyyə nəzarəti ilə əlaqədar xüsusi informasiya bülletenlərinin, jurnal və digər nəşrlərin dərc 
etdirilməsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyir. 

Hesablama Palatası fəaliyyəti ilə bağlı şəffaflığı təmin etmək və maliyyə hesabatlılığının 
gücləndirilməsində ictimai nəzarəti təmin etmək məqsədilə həyata keçirdiyi  nəzarət 
tədbirlərinin nəticələri ilə bağlı məlumatları rəsmi internet səhifəsində yerləşdirməkdədir. 
2017-ci ilin 7 ayı ərzində audit nəticələri ilə bağlı qərar qəbul edilmiş 14 tədbirin 12-si ilə bağlı 
məlumatları saytdan əldə etmək olar. Digər tədbirlər barədə daha geniş məlumat Hesablama 
Palatasının “Dövlət auditi” jurnalında əks etdirilmişdir.  

“Dövlət auditi” cari ildən başlayaraq Hesablama Palatası tərəfindən nəşr edilən  rüblük 
rəsmi məlumat bülletenidir və artıq iki nömrəsi çapdan çıxmışdır.  Bu bülletenin 
hazırlanmasında məqsədimiz Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi fəaliyyətin bütün 
istiqamətləri barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, nəzarət tədbirləri zamanı aşkar olunmuş 
əsas nöqsanlar, həmçinin bu nöqsanların aradan qaldırılması və gələcəkdə qarşısının 
alınması ilə bağlı görülən tədbirləri işıqlandırmaqdır.   

Qeyd edək ki, büdcə təşkilatlarının hesabatlarının təhlili işləri də Hesablama Palatasının 
həyata keçirdiyi fəaliyyətin bir hissəsini təşkil edir. Bu fəaliyyət iki istiqaməti əhatə edir. Birinci 
istiqamət ilk olaraq dövlət qurumlarından vəsaitlərin istifadəsinə dair hesabatların alınması, 
təhlil edilməsi və həmin təhlillərin nəticəsinin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabata və 
müvafiq qanun layihəsinə Hesablama Palatasının rəyində istifadə edilməsi, bu məlumatların 
dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabatda əks etdirilmiş məlumatlarla 
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müqayisəsinin təmin edilməsi məqsədilə yerinə yetirilir. İkinci istiqamət (növbəti mərhələ) isə 
maliyyə hesabatlarının təhlilinin həyata keçirilməsidir. Son iki ildə büdcə vəsaitlərinin 
istifadəsi ilə bağlı təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarının təhlili nəticəsində müəyyən edilmiş 
əsas problemlər maliyyə hesabatları ilə xərclər smetasının icrasına dair hesabatlar 
arasındakı uyğunsuzluqlar, mühasibat uçotunun aparılması və maliyyə hesabatının tərtibi 
üzrə müvafiq təlimatların pozulması ilə bağlı nöqsanlar üzrə olmuşdur. 

Cari ildə Açıq Səhmdar Cəmiyyətlərinin birində aparılmış auditin nəticəsində müəyəyn 
edilmişdir ki, bu qurumun cəlb etdiyi audit şirkəti öz vəzifələrinin öhdəsindən tam 
gəlməmişdir. Hesablama Palatası məktubla Auditorlar Palatasına bununla bağlı müraciət 
etmiş, Auditorlar Palatası tərəfindən isə vaxtında   qətiyyətli tədbir görülmüşdür. Atdığımız 
addımı anlayışla qəbul etdikləri üçün həmkarlarıma təşəkkürümü bildirirəm.  

Şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə atılan addımlar Hesablama Palatasının bir sıra 
beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, ABŞ Dövlət 
Departamenti tərəfindən hazırlanan Fiskal Şəffaflıq Hesabatında 2016-cı ildə Azərbaycan 
Respublikasının Hesablama Palatasının hazırladığı rəy hesabatlarında planlaşdırılan xərclər, 
o cümlədən dövlət müəssisələrinə ayırmalar  haqqında daha müfəssəl məlumatların geniş 
ictimaiyyətə açıqlandığı qeyd olunur.  Hesabatda Hesablama Palatası tərəfindən bütün 
əhəmiyyətli dövlət müəssisələrində audit tədbirlərinin, eyni zamanda  hökumətin illik icra 
olunmuş büdcəsinin bir qisminin auditinin  keçirildiyi  və müvafiq hesablar  barədə 
məlumatların və müvafiq hesabatların  qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş  müddətdə internet 
vasitəsilə onlayn yayımlandığı və  büdcə sənədlərindəki məlumatların  ümumən etibarlı 
olduğu diqqətə çatdırılır. 

Müsbət nəticələr həmçinin Dövlət xərcləri və maliyyə hesabatlılığı ilə bağlı Dünya Bankı 
tərəfindən hazırlanan hesabatda da müşahidə olunur. Açıq Büdcə İndeksi üzrə reytinqimizə 
gəldikdə isə, qeyd edim ki, son illərdə müəyyən addımlar atılsa da, burada razılaşmadığımız 
bir sıra məqamlar var. Belə ki, Hesablama Palatasının səlahiyyətlərinə aid olmayan 
meyarların müəyyən edilməsi, həmçinin ötən dövrlər üzrə həyata keçirilmiş fəaliyyətimizin 
bütün aspektlərinin tam nəzərə alınmaması istiqamətində müzakirələr aparmış və müvafiq 
ekspertlərin diqqətinə bu məqamları çatdırmışıq.  

Hesab edirik ki, yeni qanunun qəbulu və müvafiq olaraq qanunvericilik aktlarının 
təkmilləşdirilməsi fəaliyyətimizin daha gücləndirilməsi üçün mühüm baza rolunu oynayacaq. 
Ölkə rəhbərliyinin bizim qurumla bağlı müəyyən etdiyi tapşırıq və tövsiyələr, bizə göstərilən 
etimad isə Hesablama Palatasının öz gücünü səfərbər etməsi üçün əsas stimuldur. Ümid 
edirik ki, biz bu tapşırıqların öhdəsindən gələcəyik və etimadı tam doğruldacağıq.     

 
 

 
IMPROVING PUBLIC CONFIDENCE TO THE AUDIT AND RELATED SERVICES IN 

NEW ECONOMIC CONDITIONS. 
LITHUANIAN PERSPECTIVE. 

 
 Saulius Lapšinskas,  

president of the Lithuanian Chamber of Auditors 
 
The history of the audit profession, the one we are seeing today, has started in early 

1990 after Lithuania regained its independence. Lithuanian auditors made every effort to laid 
down the legal framework regulating their activities and to establish the statutory organisation 
representing their interests, i.e. the Lithuanian Chamber of Auditors, as well as they worked 
tirelessly to promote their good reputation. However, the latter is still in progress.  

When it comes to the image of an auditor and confidence in his work, we face the fact 
that not all members of the public fully understand who is an auditor and what are his duties. 
Part of Lithuanian society associate auditors with controllers (Russian word ревизор), i.e. the 
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Soviet Union legacy with a negative connotation. These are the persons who fuel the fear, 
because visits of the ревизор used to end in requests from the top for explanations and, in 
some cases, redundancy procedures. Moreover, Lithuanian press tends to present the 
information about auditors in negative context – bankruptcy stories of banks and large 
enterprises. Society blames auditors for failures in their work. The situation is worsened by 
the fact that Lithuania’s authorities do not fully understand the audit process. It is often 
expected that the auditor will check each account and disclose all the errors, even those that 
are completely irrelevant.  

Lithuania has been independent for almost 30 years, but the faith and trust in the 
profession has not only stopped growing, but has even declined in recent years. The 
attractiveness of the audit profession between young professionals has also been 
decreasing. In comparison with 2008, almost 45 per cent less auditor's assistants were 
registered in 2015.  

Despite all the criticism and pessimistic forecasts, the importance of an audit to the 
society is undeniable. Auditors play the important role in maintaining a sustainable economy 
and meeting the evolving business needs. Therefore, we need to find means and methods to 
increase public awareness of audit and the benefit it gives.  

First of all, we should understand how we changed over years, have we developed and 
made steps forward, to understand what is the cornerstone of our work and what makes our 
profession important.  

The first Law on Audit came into force in 1999 with a clear description of auditor's 
responsibilities:  

The auditor shall:  
1) carry out professional services in honest fashion. When carrying out the professional 

services and during non-working hours an auditor shall abide the oath given and principles of 
the Code on Ethics of Auditors;  

2) when carrying out an audit, comply with laws and other legal acts, and national or 
international standards on audit;  

3) continually develop professional qualification; 2 
4) when exercising professional duties, must keep the information disclosed to him 

confidential;  
5) perform other statutory duties.  
In past 18 years, the Law on Audit has been amended 19 times. The last amendment of 

the Law on Audit of the Financial Statements of the Republic of Lithuania came in to force on 
1st March 2017 defining auditor's responsibilities as follows:  

The auditor shall:  
1) when carrying out an audit, comply with principles referred to in Article 3.5 of the Law 

regarding independence from the audit client, confidentiality and professional secret, and 
requirements regarding working procedures and internal organisation of the audit firm, and, 
where applicable, procedure referred to in Article 37.1;  

2) continually develop professional qualification in the auditor’s professional courses 
(each three consecutive years attend not less than 120 hours of courses organised by the 
Lithuanian Chamber of Auditors or equivalent courses of development the professional 
qualifications organised outside of the Lithuanian Chamber of Auditors);  

3) submit the information to the Authority and the Lithuanian Chamber of Auditors as set 
forth in Article 26 of the Law;  

4) when carrying out audit of public interest entities, comply with the obligations set out 
in Article 68.2 and 68.3 of the Law;  

5) during the audit quality review of the audit carried out, inspection, investigation or 
follow-up of infringements, submit to the Authority and the Lithuanian Chamber of Auditors 
documents and/or their copies, and explanations necessary to perform audit quality review of 
the audit carried out, inspection, investigation or follow-up of infringements.  
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Even the mere glance at these extracts from the Law sends the message that auditor's 
duties extended considerably; and after reading and comparing it becomes clear that auditors 
shall comply with more rigorous requirements. This is not only a matter of difficult times in 
global economy, but also a matter of highly volatile business environment which creates new 
possibilities for law violations and fraud. However, these requirements are relevant only if the 
person has already obtained auditor's certificate. He enters this path as a mature person and 
a professional with a set of moral principles and professional goals. Therefore, we have to 
look for an answer to the question of how to attract those who are still in schools, but, at the 
same time, are well aware of such principles as independence, integrity, professional 
scepticism and, in general, professionalism?  

Universities as our partners still lack the necessary information. Due to limited funding, 
they are unattractive for auditors who could not only convey the relevant information about 
the audit, but also become the role models for young professionals. Students need to hear 
the right story to increase the attractiveness of the profession. We need to send message 
about the following advantages:  

- continuous knowledge upgrading;  
- development of professional judgement;  
- the opportunity to take part in discussions with senior management;  
- the opportunity to gain better understanding of the world of business;  
- professional migration on international basis.  
Young people are interested not only in attractive salary, but also in the possibility to 

improve social well-being. Social factors also play a vital role when talking about the 
attractiveness of the profession. Lithuania has already launched the mentorship programs, 
unfortunately we need to admit that none of the auditors has been selected as a mentor. And 
that is a truly missed opportunity to increase the attractiveness of the profession.  

These measures will definitely help to attract young people; however, we should think of 
how to retain them. The practice in audit is an excellent mean to make ones’ way to the top of 
the corporate ladder. Most young professionals after two or three years of practice as an 
auditor's assistant are lured away by the audit clients or leave audit firms for service centres 
offering attractive salary and work and personal life balance. It is necessary to conduct a 
detailed analysis of these factors in the context of Lithuania and to adapt in practice. 
Moreover, each audit firm should assess what can make it more attractive as an employer 
than audit clients and service centres? At the same time, it should be remembered that the 
audit market is changing. In 1999, the first Law on Audit regulated only audit services. Today 
the scope of audit services expanded and auditors are allowed to carry out other assurance 
and related services that may turn out to be yet another way of attracting and retaining young 
professionals.  

The input of other our partners – ministries and regulators – is also required in order to 
enhance the confidence in audit profession and to improve its attractiveness. We should 
remember that the profession has developed and strengthened not in isolation, throughout 
this lengthy and tricky process Lithuania’s auditors, collectively with regulators, managed to 
develop and improve audit methodology that would apply in specific conditions – for 
investigations of political parties and electoral campaigns, audits of annual accounts of 
regulated activity and cinema projects, etc. Through ongoing discussions and joint events 
Lithuania’s auditors communicated to the public sector the specific characteristics of auditor’s 
work, i.e. materiality, audit scope, professional judgement, etc. In cooperation with the Public 
Procurement Office auditors managed to establish the realistic requirements for public 
procurement and to ensure fair competition for all audit firms regardless of their size.  

Ministries and regulators are the load-bearing capacity of the Lithuania’s economy 
which is considered as a construction, however, their attitude towards development of 
auditors’ reputation tends to be based on strict controls and disciplinary actions, in particular 
in terms of direct oversight of auditors’ activities performed by the Ministry of Finances and 
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Authority of Audit, Accounting, Property Valuation and Insolvency Management under the 
Ministry of Finances (hereinafter – the Authority). Furthermore, there has been much talk that 
disciplinary actions alone cannot ensure the quality. On the contrary, strict and often 
completely inflexible requirements discourage a young generation from career opportunities 
in the audit sector – they require an appropriate remuneration for their efforts. Unfortunately, 
we should admit that today employer’s expectations regarding work outcome go beyond the 
appropriate remuneration. It is necessary to think about the other ways to encourage the 
professional representatives abide the laws and to ensure the quality of work. The Lithuanian 
Chamber of Auditors (responsible for audit quality assurance) very often offers to the 
Authority (bearing the ultimate responsibility for the audit quality oversight in Lithuania) to 
apply alternative means for offending audit firms, for 4 example, to attend additional courses 
on specific subjects and to provide related evidences, rather than exercising disciplinary 
measures.  

Another problem that we still face when dealing with public sector is that the profession-
related issues are often addressed behind closed doors. Auditors become aware of the 
requirements applicable to them only at the latest stage, i.e. only when they need to fulfil 
these requirements. And sometimes these requirements do not reasonably meet the essence 
of the audit. Therefore, the Lithuanian Chamber of Auditors, the umbrella body in Lithuania’s 
audit market established by the Law, puts every effort not only to attract these authorities 
through cooperation in development of audit methodologies, but also by delegating its 
members to working parties and various committees of these authorities to ensure that the 
voice of auditors is heard and that auditors are aware of any changes long before anybody 
starts discussing them.  

In addition to the need to secure the support of all the partners concerned, Lithuania’s 
auditors also should note the value of the modern technologies. Excel spreadsheets are still 
widely used in Lithuania, in particular in small and medium audit firms. And the latter forms a 
vast majority, i.e. from 170 of audit firms they represent nearly 95 per cent. This not only 
diminishes the performance, but also generates mistrust and even astonishment in the eyes 
of the clients who usually use the latest software which, by the way, shall be also examined 
by the auditors!  

After assessment of efforts made and achievements accomplished, failures and 
collapses faced profession of Lithuanian auditors has learned that more rigorous 
requirements from the top, i.e. from the European Union, does little to increase public 
confidence in the profession. This is a kind of safeguard for the profession not to go beyond 
the permitted threshold and to have clear guidelines not only to go forward, but also to 
deviate from the main track to the area of audit-related services. However, the issue of public 
confidence is in the hands of the auditors themselves. By creating solid foundation in the 
education sector, ensuring the strong backing in public sector and adopting new technologies 
more actively, auditors could change the attitude of their clients as to inflexible and dreadful 
controllers. After all, public confidence is the result of active work, rather than a passive 
waiting. 

 
 

NƏQLİYYAT AUDİTİ 
 

Elşən HACIZADƏ, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad  

Universiteti (UNEC), i.e.d., prof. 
 
Açar sözlər: nəqliyyat auditi, daşımalırın effektivliyi, avtomobil nəqliyyatı 
1. Giriş 
Bazar iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə bir sıra ixtisaslaşan yeni audit şirkətləri də təşəkkül 
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taparaq formalaşır. Bunlar içərisində nəqliyyat sferasında audit xidmətləri göstərən 
şirkətlər də rəqabət üstünlüyü əldə edirlər. Nəqliyyat çox spesefik sahə olduğu üçün 
burada auditin təşkili də özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Sosial-iqtisadi münasibətlər 
baxımından müasir nəqliyyat dəmir yolu, su, hava, avtomobil, boru və digər kommunikativ 
olan güclü bir şəbəkəni özündə ehtiva edir. Hər il milyardlarla ton məhsul, yanacq, xammal 
və material yerini dəyişərək, həmçinin komfort və sürət yüksəkliyi ilə sərnişinlərin 
daşınmasını reallaşdırmaqla nəqliyyat əmək bölgüsünün dərinləşməsini, kütələvi industrial 
istehsalı, təsərrüfat əlaqələrini, daxili və xarici ticarəti təmin edir, bununla da mədəniyyətin 
və elmin inkişafına öz tövhəsini verir. Bütün bunlar heç də asanlıqla ötüşmür. Çox 
mürəkkəb bir sistem olaraq nəqliyyat sferası fəaliyyət təkmilliyi və səmərəlilyini daim 
nizamlamağa məhkumdur. Müasir məqamda bu yalnız texniki və idarəetmə sferasını deyil, 
texnoloji mükəmməlliyi, intelektual menecmenti, ümumilikdə isə bütün sistem effektivliyini 
özündə birləşdirir. Sistemin mükəmməlliyinin isə qorunması və təkmilləşdirilməsində audit 
nəzarəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə bu özəlikləri nəzərə alaraq nəqliyyatda, 
xüsusən də daşınmalarda ön sırada dayanan avtomobil nəqliyyatında auditin zəruriliyi, 
spesefikliyi, əhəmiyyəti barədə təhlil və araşdırmalar önə çəkilir və Azərbaycan 
Respublikasında da onun genişliklə təsisatlandırılması əsaslandırılır. 

2. Nəqliyyat auditi və onun özəllikləri 
Nəqliyyat auditi nəqliyyat prosesinin mövcud texnologiyalar əsasında təşkilinin 

qiymətləndirilməsi və nəqliyyatın normativ-hüquqi aktlarına dönmədən əməl edilməsi ilə 
bağlı sənədlərin dolğun və tam rəsmiləşdirilməsinə yönələn tədbirlər kompleksi kimi çıxış 
edir. Onun məqsədini gələcəkdə yol verilməməsi şərti ilə nəqliyyat qanunvericiliyinə əməl 
olunmasında pozuntuların və bu istiqamətdə zəif yerlərin aşkarlanması, habelə fəaliyyət 
effektivliyinin artırılması və xərclərinin azaldılması ilə nəqliyyat bölməsinin işinin 
yaxşılaşdırılmasının təmin edilməsinin obyektiv qiymətləndirilməsi əsaslandırır. Nəqliyyat 
auditi təsisçilər və rəhbərlər üçün nəqliyyat qurumunda fəaliyyətin real vəziyyət haqqında 
dürüst informasiyanın alınmasını nəzərdə tutur [5]. 

Nəqliyyat auditinin gedişində ilk növbədə nəqliyyat qanunvericiliyi ilə bağlı 
pozuntuların aşkarlnması üzrə aşağıdakı suallar cavablandırılır [8, 9]: 

1. Nəqliyyatı fəaliyyətinin lizenziya və icazələr üzrə tələblərin yerinə yetirilməsinə riayət 
edilməsi. 

2. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyini tələblərinin təmin edilməsi ilə bağlı sürücülərlə işinin 
təşkili. 

3. Sürücülərin əmək və istirahət rejiminə riayət olunması. 
4. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı sürücülərin və işçilərin 

ixtisasının artırılması üçün müvafiq şərait yaradılması. 
5. Sürücülərin və avtonəqiyyat müəsisənin iştirakı ilə baş vermiş yol nəqliyyat 

hadisəsinin səbəblərinin təhlili və aradan qaldırılması. 
6. Sürücülərin tibbi müayinələrdən keçirilməsi işinin təşkili; 
7. Nəqliyyat vasitələrinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin tələblərinə uyğunluğunun təmin 

edilməsi. 
8. Qanunvericiliyə uyğun sənədlərin mövcudluğu və müvafiq sənədləşmənin düzgün 

aparılması; 
9. Texniki xidmətin və texniki baxışın təşkili. 
10. Sənəd dövriyyəsinin vəziyyəti. 
Təcrübə göstərir ki, nəqliyyat auditi zamanı sürücülərlə bağlı işin təşkilində əsasən 

aşağıdakılar nəzərdən keçirilməlidir [8]: 
 işə yeni qəbul olunmuş sürücülərə staj keçmənin səmərəliliyi; 
 sürücülərin daşınmalara cəlb olunması qaydalarına əməl etməsi; 
 gündəlik və mövsümü vacib və mütləq təlimatların vaxtında verilməsi; 
 sürücü heyətinin vəzifə səlayihətlərinin aşması, əmək və icra intizamına əməl 

olunması; 
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 sürücülərin gündəlik tibbi müayinələrdən keçməsi, əmək və istirahət rejiminə əməl 
etməsi. 

Sonuncu qeyd olunan məqam - sürücülərin gündəlik tibbi müayinələrdən keçməsi, 
əmək və istirahət rejiminə əməl olunması məsələsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinin 
birbaşa səbəbləri sırasındadır. Bunun üçün mütləq qayda bu işə cəlb olunun tibb 
personalının iştirakı ilə sürücülərin reysqabağı tibbi baxışı aparılmalı və onun təşkili ilə 
əlaqədar zəruri avadanlıq və vasitələrin mövcudluğu audit olunmalıdır. Bundan başqa 
sürücünün iş vaxtı uçotunu əks etdirən tabel sənədi, mövcud hərəkət qrafiki, taxoqraflarla 
təchizat və onun qeydlərinin, habelə yol vərəqəsi göstəricilərinin ciddiliklə yoxlanışı da təmin 
olunmalı və həmçinin bütün bunlardan irəli gələn bu və ya digər məsələlər də müvafiq təhlil 
və araşdırmalara məruz qalmalıdır. Vurğulanmalıdır ki, Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyində sürücülərin gündəlik tibbi müayinələrdən keçirilməsi, əmək və istirahət 
rejiminə əməl etməsini tənzimliyən adekvat normativ-hüquqi aktlar mövcuddur. Burada 
eyniyyət təşkil edən məsələlər əsasən Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunundan irəli gələrək, Nazirlər Kabinetinin “Avtomobil nəqliyyatı ilə 
sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən daşıyıcılar tərəfindən sərəncamında olan 
avtonəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin reysqabağı yoxlanılması, sürücülərin 
reysqabağı tibbi müayinəsinin keçirilməsi qaydası”, “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını 
həyata keçirən nəqliyyat vasitələri sürücülərinin iş və istirahət rejiminə dair qaydalar” və 
“Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədaxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə 
yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə, iş şəraitinin xüsusiyyətlərinə dair qaydalar” ilə 
tənzimlənir [1-4, 10]. 

Bir cəhəti də yaddan çıxarmamaq olmaz ki, sürücülərin hazırlığının, o cümlədən yol 
hərəkətinin təhlükəsizliyi baxımından billiklərinin mütləq qaydada illik yoxlanışı 
“texminimum” adlanan proqramlar vasitəsi ilə reallaşdırılır [12]. Ölkədə bu işlər praktiki 
olaraq Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərindən 
irəli gələrək Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən sürücülərin 
xüsusi hazırlıqdan keçmələrinə dair proqramı üzrə həyata keçirilir [11]. 

Bundan başqa yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı məsələlərə 
cavabdeh olan şəxslərin avtomobil nəqliyyatı üzrə baza təhsilə malik olmaları da vacib 
şərtlidir. Onların həmçinin müvafiq mərkəzi icra orqanın müəyyən etdiyi ixtisas artırma 
proqramlarının mənimsəməsi də zəruri hesab olunur ki, bunlara da audit predmetini 
şaxələndirən istiqamətlər kimi baxılmalıdır. Sürücülərlə yanaşı avtonəqliyyat vasitələrinin 
gündəlik texniki baxışı və aylıq olaraq kompleks texniki müəyinəsinin təşkili işi də təhlil edilib, 
qiymətləndirilməlidir. Bu çox vacib prossedur həm işin kompleks təşkili üzrə uyğun texniki 
vasitələrin mövcudluğu və həm də müvafiq sənədləşmələrin düzgün tərtibi kontekstində 
qurulmalıdır. 

Bununla belə, nəqliyyat auditi yalnız yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərinin təmin 
edilməsi üzrə işinin təşkili ilə məhdudlaşmamalıdır. Burada funksional təyinatlar çevrəsi daha 
genişdir. Belə ki, maliyyə-uçot işinin təşkili, yük və sərnişin daşımalar üzrə müqavilələrinin 
bağlanışı, illik dövlət və biznes sifarişləri ilə əlaqədar saziş və öhdəliklərin vəziyyəti audit 
olunmalıdır. Həmçinin yanacaq və sürtkü materiallarının uçotu, logistika və anbar 
təsərrüfatının işi, nəqliyyat vergisi üzrə ödənişlər və s. bu kimi vacib məsələlər də audit 
yoxlanışından, təhlil və qiymətləndirməsindən keçirilməlidir [6]. 

Nəqliyyat auditində mühüm məqam maliyyə informasiyasının dürüstlüyü üzrə əlahiddə 
maliyyə auditinin aparılması ilə bağlıdır. Maliyyə auditi nəqliyyat auditində zəruri aktdır. Belə 
ki, burada mühasibat uçotunun və maliyyə hesabatlığının düzgün aparılmasının yoxlanışı 
audit qarşısında vacib şərt olaraq durur. Nəqliyyatın maliyyə auditində gəlir və xərclər 
smetası, material normaları və xərcləri, bank hesablaşmaları, əmək haqqı və kollektiv 
müqavilədən irəli gələn öhdəliklər, mükafatların düzgün hesablanması və verilməsi, icarə 
məsələləri, kommunal məsrəflər, kadr hazırlığı və digər maliyyə təyinatlı əməliyyatlar təhlil 
olunmalı və qiymətləndirilməlidir. 
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Ümumiyyətlə nəqliyyat auditin dolğunlaşdırılması üçün onun geniş və hərtərəfli şəkildə 
aparılması daha nəticəli ola bilər. Burada müasir dövrdə audit sferasında inkişaf edən 
prossedur kimi “Dyu-dilidces”in imkanlarından istifadə edilməsini də nəzərdən keçirmək olar. 
Auditin bu növü sifarişçinin maraq və tələblərinə uyğun onun özünün təyin etdiyi hərtərəfli 
tədqiqat prossedurunu əks etdirir. “Dyu-dilidces”in tam adaptasiyalı və dəqiq məzmunlu 
mahiyyətini şirkətin fəaliyyətinin maliyyə vəziyyəti, onun bazardakı mövqeyi və perspektivləri 
üzrə çoxtərəfli dolğun tədqiqat araşdırması və qiymətləndirməsi kimi interpretasiya etmək 
olar. Qeyd olunmalıdır ki, “Dyu-dilidces” ingilis dilində (due diligence) lazımi düzlük, 
vicdanlılıq mənasını daşayır və onun tətbiqində qısa - DueD və ya DDG abberviaturasında 
istifadə edilir. “Dyu-dilidces” auditi üzrə alınan informasiyalar müxtəlif mütəxəssislər 
tərəfindən ayrı-ayrılıqda aparılır, sonra ümumiləşdirilmiş təhlil yerinə yetrilir və bununla da 
mümkün risklər qiymətləndirilir. “Dyu-dilidces” audit növü ilə bağlı müqabil qanunvercilik 
aktları azsaylı ölkələr də mövcuddur [7]. Azərbaycan Respublikasında isə həmin audit növü 
üzrə qayda və standartlar hələ ki, müəyyən edilməmişdir. Ümumiyyətlə auditin bütün növləri 
biri-biri ilə qarşılıqlı bağlıdırlar. Belə ki, onlar nətəcə etibarı ilə tələb olunan dürüst 
informasiyanın əldə edilməsinə, maliyyə dayanaqlığının artırılması və təsisatın stabil 
fəliyyətinin təmin olunması üzrə düzgün idarəetmə qərarlarının verilməsinə köklənmişdir. 

Nəqliyyat auditinin aparılmasını istəyən təşkilatın da müvafiq iş üçün hazırlıqları 
olmalıdır. Belə hazırlıq isə texniki işlə yanaşı sənədləşmə prosesinin də düzgün qurulmasını 
tələb edir. Ümumiyyətlə nəqliyyat müəssisəsində və ya digər profilli təsərrüfat subyektinin 
nəqliyyat bölməsində sənədlərlə iş və sənədləşmə tələblərinə ciddiliklə əməl edilməlidir. 
Bundan başqa imicini qoruyan, dəyişən və inkişaf edən təşkilat bütünlükdə nəqliyyat sistemi 
və prosesi ilə bağlı müvafiq proqram sənədinə və planına da malik olmalıdır. Bu ondan irəli 
gəlir ki, nəqliyyat auditində işinin qiymətləndirilməsi ilk olaraq məhz belə plan-proqramın 
mövcudluğu əsasında aparılmalıdır. 

3. Azərbaycanda nəqliyyat auditi instutunun inkişaf etdirilməsi effektləri 
Azərbaycan Respublikasında audit institutu artıq özünün üçüncü onillik mərhələsini 

yaşayır. Ötən müddət ərzində bu sahədə çox mühüm addımlar atılmış, auditin sistem 
institusionallığı təmin edilmiş, normativ-hüquqi bazası əsaslı formalaşdırılmış və 
genişləndirilmişdir. Hazırda ölkədə həm dövlət auditi və həm də iqtisadi subyektin 
özünənəzarət şəbəkəsi kimi çıxış edən daxili audit təsisatları genişliklə fəaliyyət 
göstərməkdədirlər [11]. Bu sırada Auditorlar Palatasının fəaliyyəti xüsusi vurğulanmalıdır. 
Məhz həmin təsisat təşkilatxarici auditin genişliklə reallaşmasını təmin edir. Bu şəbəkədə 
fəaliyyət göstərən çoxsaylı auditor təşkilatları, müstəqil auditorlar ən çeşidli audit xidmətlərini 
yerinə yetirərək müəssisə və şirkətlərin fəaliyyət səmərəliyinin artırılmasına öz tövhələrini 
verirlər. Tələb artıqca hər il yeni audit xidmətləri də formalaşır, auditor ixisaslaşması şaxələnir 
və dərinləşir. Müasir zamanda belə tələblər sırasına nəqliyyat müəssisələri də qatılırlar. 
İnkişafın indiki reallıqları çoxsaylı nəqliyyat qurumlarında ümumi auditlə yanaşı, hər il 
spesefik sahəvi auditin də aparılmasını şərtləndirir. Bu baxımdan ölkədə nəqliyyat auditi 
institutunun təsisatlandırılması da aktual səciyyə daşıyır və o, özünün tələb təsirini daim 
genişləndirir. 

Nəqliyyat auditinin Azərbaycanda genişliklə təsisatlandırılması üçün zəruri təyinatlar, 
lazımi infarstruktur və potensial mövcuddur. Ölkədə belə təsisatlandırmanın reallaşdırılmasını 
üç aspektə nəzərdən keçirmək olar. Birincisi spesefikliyi nəzərə alaraq nəqliyyat auditi üzrə 
ayrıca ixtisaslaşmış şirkətlər təsis edilə bilər. İkincisi auditor şirkətləri daxilində bu iş təşkil 
oluna bilər. Nəhayət üçüncüsü nəqliyyat auditini müvafiq sahə üzrə ixtisaslaşan müstəqil 
auditorlar həyata keçirə billərlər. Eyniliklə müvafiq təsisatlandırmalar daxili audit formatında iri 
nəqliyyat müəsissələri strukturunda da formalaşdırıla bilər. Bütün hallarda auditin səmərəliyi 
bu işin əsas fiqurantı olan auditorların üzərinə düşəcəkdir. Ona gərə də, həmin sferada 
çalışmaq istəyən auditorlarla bağlı tələblər yaddan çıxarılmamalıdır. Hər bir spesefik 
sahədə olduğu kimi nəqliyyat sferasında da auditorun təhsili və ixtisaslaşması mühümdür. 
Bələ ki, nəqliyyat auditoru avtomobil nəqliyyatı sahəsində yüksək ixtisasa, eyniliklə də 
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iqtisadi, maliyyə, hüquqi, təşkilatı məsələlərlə bağlı müvafiq eruditsiyaya və təcrübəyə 
malik olmalıdır. Bu baxımdan o, ən azı avtomobil nəqliyyatı sahəsində müvafiq baza 
təhsilinə yiyələnməlidir. Onun həmçinin iqtisadi və hüquqi təhsilinin də olması mühümdür. 
Bütün bunlardan irəli gələrək xüsusi ilə vurğulanmalıdır ki, nəqliyyat auditoru yalnız 
nəqliyyat müəssisəsi ilə nəzarətedici orqanlar arasında konfliktli vəziyyətlərin yaranmaması 
sahəsində özünü təmzimləyən effektivli alət olmamalı, genişliklə həm də onun işini 
yaxşılaşdıran, fəaliyyət səmərəliliyi və nəticəliyini təmin edən vasitə kimi çıxış etməlidir. O, 
həmçinin aşkarlanmış pozuntuların aradan qaldırılması ilə əlaqədar konkret olan praktiki təklif 
və tövsiyyələr verməli və bu istiqamətdə hazırlanacaq tədbirlər planının tərtibi üzrə müvafiq 
köməklik göstərməlidir. Bütün bunlar isə heç şübhəsiz ki, yüksək peşəkarlıq zəminində 
reallaşdırıla bilər. 

4. Nəticə və təkliflər 
Aparılan təhlil araşdırmalar bir daha nəqliyyat auditinin təşkili və aparılması 

zəruriliyini əsaslandırır. Reallıq belədir ki, audit olunan nəqliyyat subyekti audit 
olunmayanla daim fərqli situasiyadadır. Başqa cür audit olunan nəqliyyat subyekti audit 
olunmayandan etibarlıdır. Bunu bir daha aparılan nəqliyyat auditinin nəticəvi olaraq 
aşağıdakıların tam həcmdə qiymətləndirilməsini təmin edəcək imkanları ilə əsaslandırmaq 
olar: 

 nəqliyyat qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı risklər; 
 nəqliyyat qurumunun fəaliyyəti üzrə zəif yerlər; 
 nəqliyyat qurumunun əməkdaşlarının kompetensiyalığı (səlahiyyətlər dairəsi və 

mövcud vəziyyət); 
 nəqliyyatın istismarı ilə əlaqədar iqtisadi məsrəflərin aşağı salanması zəruriliyi; 
 nəqliyyatın işinin effektivliyi; 
Bu imkanlar realıqda audit olmunmuş nəqliyyat qurumunda işin yol hərəkəti 

təhlükəsizliyinin tələblərinə uyğun dolğun qurulmasını, uçot və nəzarət prosesinin 
yaxşılaşdırılmasını, ümumilkdə isə sistemin kompleksliliyinin və fəaliyyət səmərəliliyinin 
artırılmasını təmin edir. Elə bu baxımdan da dinamik inkişaf edən Azərbaycan 
Respublikasında da nəqliyyat auditinin genişliklə təsisatlandırılması vacib bir vəzifə kimi 
qarşıda durur. 
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Республика Молдова находится в процессе гармонизации и транспонирования 
национального законодательства к требованиям Директив ЕС, который охватывает 
различные аспекты экономической политики и внешних отношений. Этот процесс 
имеет четко определенные цели: упрощение международных торговых отношений, 
открытие новых возможностей для инвесторов, интеграция в Европейский Союз и т.д. 

Гармонизация законодательства РМ с практиками европейского сообщества 
является действенной опорой (важной основой) в соглашениях о сотрудничестве ЕС с 
третьими странами, к которым относится и Республика Молдова. 

Основными реформами, реализованными Республикой Молдова в сфере 
бухгалтерского учета на данный момент являются: 

• принятие нового Закона о бухгалтерском учете №.113-XVI от 27.04.2007, вступил 
в силу с 2008 года; В настоящее время разработан новый проект Закона о 
бухгалтерском учете, который планируется к утверждению Парламентом до конца 2017 
года. 

• подготовка, начиная с 2012 года, субъектами публичного интереса (СПИ) 
финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами Финансовой 
Отчетности (МСФО); 

• создание Информационной службы по сбору данных финансовой отчетности 
(далее - Публичный Реестр), которая будет обеспечивать транспарентность 
финансовой отчетности; 

• разработка новых Национальных Стандартов Бухгалтерского Учета (НСБУ) с 
целью тесной увязки последних с Директивой ЕС по бухгалтерскому учету и МСФО. 

Действия, осуществляемые Республикой Молдова по реформированию в сфере 
аудита включают: 

• принятие нового Закона об аудиторской деятельности №61-XVI 
от16.03.2007,всупил в силу с 2008 года; В настоящее время разработан новый проект 
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Закона об аудите финансовой отчености, который планируется к утверждению 
Парламентом до конца 2017 года. 

• принятие и внедрение, с разрешения Международной Федерации Бухгалтеров 
(МФБ), Международных Стандартов Аудита (МСА) и Кодекса Этики профессиональных 
бухгалтеров (издание 2012), опубликованных Министерством Финансов в специальном 
издании Monitorul Oficial Республики Молдова; 

• создание при Министерстве Финансов (действуут с 2008 года) Республики 
Молдова Совета по Надзору за Аудиторской Деятельностью (СНАД), со статусом 
юридического лица, который с 2014 года проводит внешние проверки по обеспечению 
качества аудиторской деятельности; 

• усиление требований по сертификации и повышению профессиональной 
квалификации аудиторов. 

Аудиторская деятельность в Республике Молдова является лицензированной 
деятельностью. 

Лицензии выдаются компетентными органами, наделенными этими правами, в 
зависимости от типа деятельности аудиторской компании. 

Регулирование аудиторской деятельности в Республике Молдова возложено на 
Министерство Финансов, в введении которого находится Комиссия по 

сертификации, ответственная за организацию, мониторинг процесса сертификации и 
предоставление аудиторам квалификации общего аудита. Получение квалификации 
аудитора для аудита финансовых учреждений Национального Банка Молдовы (НБМ) и 
для аудита страховых компаний и аудиторских профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, находится в компетенции Национальной Комиссии по Финансовому 
Рынку (НКФР). 

Законом об аудиторской деятельности РМ предусмотрено получение аудиторами 
квалификационных свидетельств для аудита финансовых организаций и аудита 
профессиональных участников финансового рынка, от НБМ и НКФР, только после 
получения квалификации по общему аудиту. 

Хотя большая часть элементов системы надзора за аудиторской деятельностью, 
предписанная директивой ЕС по аудиту, включена в действущий Закон об 

аудиторской деятельности РМ, система контроля за аудиторской деятельностью в 
Республике Молдова фрагментированна, функции контроля осуществляются 
различными институтами, а именно: 

• сертификация аудиторов осуществляется аттестационной комиссией при 
Министерстве Финансов РМ (МФ); 

• лицензирование аудиторской деятельности осуществляется Лицензионной 
палатой; 

• реестр аудиторов ведется МФ; профессиональные стандарты аудита 
принимаются МФ, непрерывное професиональное обучение контролируется СНАД, а 
информация о последнем собирается секретарем Сертификационной Комиссии; 
обеспечение качества аудиторской деятельности осуществляется Службой контроля и 
проверки при СНАД; 

• предупредительные санкции выносит СНАД;. 
• СНАД выносит решение об аннулировании аудиторского сертификата по итогам 

проверки, а Лицензионная Палата на основании данного решения отзывает лицензию. 
При такой раздробленности системы контроля и надзора за аудиторской 

деятельностью трудно утверждать, что СНАД несет отвественность или будет в 
дальнейшем нести полную ответственность по надзору за аудиторской деятельностью 
и аудиторами, в соответствии с Директивой ЕС по аудиту. 

Таким образом, ceртификaция, надзор и контроль качества за аудиторской 
деятельностью осуществляется подразделениями одних и тех же центральных органов 
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исполнительной власти - Министерства финансов, что по нашему мнению, создает 
конфликт интересов. 

Помимо того, что ответственность фрагментирована, система надзора за 
аудиторской деятельностью, страдает из-за значительных ограничений потенциала и 
ресурсов. СНАД и Служба по контролю и проверке имеет недостаточные ресурсы для 
обучения персонала, разработки методологии и методов работы, внедрения 
информационных технологий (ИТ) и других элементов инфраструктуры. 

СНАД несет ответственность за: 
- соблюдение аудиторами и аудиторскими фирмами Стандартов аудита, Кодекса 

этики и требований по обеспечению качества; 
- мониторинг процесса сертификации, лицензирование, утверждение программ по 

непрерывному профессиональному развитию (CPD) аудиторов, которые находятся в 
ведении Министерства финансов и Лицензионной Палаты РМ; 

- регулирование аудиторской деятельности, выступая в качестве 
консультативного органа. 

Характеризуя роль СНАД в укреплении рынка аудиторских услуг, обеспечение 
стабильности, прозрачности в области аудиторской деятельности, продвижение 
единой политики на рынке аудиторских услуг, в первую очередь, следует отметить, 
содействие Совета в соблюдении законодательства в области аудита, в том числе 
положений и норм европейского законодательства, и, основываясь на следующих 
принципах: 

• независимость; 
• беспристрастность в принятии решений; 
• объективность; 
• прозрачность деятельности. 
По результатам проведенных проверок СНАД может применять следующие 

санкции и дисциплинарные меры, к зарегистрированным аудиторским фирмам и 
aудиторам: 

- предупреждения; 
- решения, адресованные Министерству Финансов об изъятии или 

приостановлении квалификационного сертификата аудитора; и 
- предложения Лицензионной Палате об изьятии или приостановке действия 

лицензии по аудиторской деятельности. 
В соответствии с уставными положениями АCAP RM может санкционировать 

аудиторов - членов за нарушения дисциплины, объявив выговор, приостановив 
членство в АCAP RM или исключив из членов Ассоциации. 

Реформирование системы общественного надзора за аудиторской 
деятельностью 

По определению, аудит должен обеспечивать независимую гарантию того, что 
финансовые отчеты предприятий должным образом отражают их положение, 
следовательно, улучшение качества процесса регулирования профессии будет 
способствовать большей достоверности финансовых отчетов, повышению доверия 
инвесторов и кредиторов, что является весьма важным фактором для финансовых 
рынков. 

В настоящее время Министерство финансов Молдовы находится в процессе 
транспонирования Директивы по аудиту 2006/43 / ЕС и Регламента ЕС № 537/2014 в 
отношении особых требований об обязательном аудите субъектов публичного 
(общественного) интереса, которые будут способствовать улучшению нормативно-
правовой базы аудиторской деятельности и системы общественного надзора, позволят 
разработать новый Закон об аудите. 

Таблицы транспонирования Директивы размещены на официальном сайте МФ 
(www.mf.gov.md). 
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Процесс транспонирования положений Директивы ЕС по аудиту в национальное 
законодательство, предусматривает обязательное выполнение следующих условий: 

a) создание Агенства по Надзору за Аудиторской Деятельностью (AНАД) для 
осуществления общественного надзора за аудиторской деятельностью, как 
единственного компетентного органа с конечной ответственностью при Министерстве 
финансов, финансируемого, как за счет субъектов надзора, так и за счет средств 
государственного бюджета; 

b) аннулированние лицензирования аудиторской деятельности, аудиторы и 
аудиторские компании должны будут в обязательном порядке регистрироваться в 
государственном Регистре АНАД; 

с) внедрение эффективной системы расследований и санкционирования для 
выявления, исправления и предупреждения ненаджлежащего проведения 
обязательного аудита; 

d) установление специфических требований к аудиту субъектов публичного 
интереса, в том числе: ограничение гонораров, запрещение предоставления 
неаудиторских услуг, 

включение требований по оценке контроля качества, специальных положений, 
касающихся назначения аудиторов и продолжительности миссии, дополнительных 
требований относительно содержания аудиторского отчета; 

е) создание Комитета по Аудиту для организаций публичного интереса; 
f) формулирование детальных требований профессиональной этики и 

профессионального скептицизма 
Полномочия АНАД вытекают непосредственно из Директивы по аудиту. Таким 

образом, AНАД будет нести ответственность за: 
а) сертификацию и регистрацию аудиторов; 
б) регистрацию аудиторских фирм; 
с) мониторинг непрерывного профессионального развития; 
d) обеспечение качества; 
e) расследования и санкции; 
f) разработку нормативных актов для осуществления функций общественного 

надзора. 
Учитывая тот факт, что на сегодняшний день эти функции выполняются разными 

институтами (МФ, СНАД, Лицензионная палата, Комиссия по сертификации 
прикрепленная к MФ), передачу функций к вновь созданному Агентству следует 
проводить постепенно, не нарушая уже устоявшиеся процессы, для обеспечения в 
дальнейшем их полной и продолжительной функциональности. 

AНАД будет регулироваться Советом, состоящим из непрактикующих аудиторов, 
а его деятельность будет осуществляться под руководством исполнительного 
директора. Отбор сотрудников будет производиться путем проведения независимой и 
прозрачной процедуры по выдвижению кандидатов. В состав Совета войдут 7 членов, 
назначаемых по решению Правительства, в том числе двух представителей МФ, 
представителя Национального банка РМ, двух представителей НКФР, двух 
представителей высших учебных заведений, имеющих научное звание, назначенных 
Министерством образования, из которых один специалист по аудиту, а второй 
специалист по праву. 

На данный момент в Республике Молдова, с одной стороны - аудиторы не 
обязаны быть членом профессиональной организации, с другой стороны - 
профессиональные организации не имеют право проводить сертификацию аудиторов, 
осуществлять регламентированный надзор за аудиторами и аудиторской 
деятельностью, что не способствует улучшению качества аудиторских услуг. 

В соответствии с Законом об аудиторской деятельности №61-XVI от16.03.2007, 
роль профессиональных ассоциаций, направлена на: 
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• представление профессиональных интересов своих членов; 
• сотрудничество с другими профессиональными ассоциациями и 
неправительственными организацииями в стране и за рубежом; 
• развитие профессиональной сети; 
• разработка и внедрение собственных профессиональных правил в соответствии 

со Стандартами аудита и Кодексом этики. 
Закон РМ «Об аудиторской деятельности» обязывает сертифицированных 

аудиторов ежегодно повышать свою компетенцию через участие в Программе 
Непрерывного профессионального развития (CPD), структура, содержание и 
организация которой описана в Положении о сертификации аудиторов. Ежегодно 
аудиторы должны подтвержадть 40 часов CPD, принимая участие в обучающих 
программах, семинарах, конференциях, публикуя статьи профессионального характера 
в периодических изданиях, учебные пособия по бухгалтерскому учету и аудиту. 
Министерство финансов РМ в сотрудничестве с профессиональными ассоциациями 
проводят мониторинг содержания программ CPD с целью приведения их в 
соответствии с потребностями новой системы бухгалтерского учета и аудита. 

В настоящее время в Республике Молдова существуют три ассоциации, которые 
обьединяют бухгалтеров, аудиторов и других специалистов смежных областей:. 

• Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова 
(ACAP RM- единственная в Молдове ассоциация полноправный член МФБ); 

• Ассоциация аудиторов и аудиторских компаний Молдовы; 
• Ассоциация аудиторов и консультантов в сфере менеджмента. 
Все три ассоциации имеют как схожие, так и отличные направления деятельности, 

и все три, как правило, имеют тенденцию играть ведущую роль в развитии профессии 
бухгалтера и аудитора в РМ, однако сотрудничество между ними развито слабо. 

В то же время, важно подчеркнуть, что, говоря, об определении и критериях 
профессиональной организации, следует принять во внимание, определение 
Профессиональной Ассоциации Бухгалтеров, сформулированное МФБ (engl. PAO- 
Professional Accountancy Organization) и Положения 1-7 об Обязателствах членов МФБ 
(engl. SMO- Statements of Membership Obligations). 

Общественное объединение Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров и 
Аудиторов Республики Молдова (ACAP RM) основана в 1996 году и является 
некоммерческой, автономной, неправительственной организацией, публичного 
интереса, целью которой является координация деятельности квалифицированных 
специалистов в области бухгалтерского учета и аудита, содействие в управлении 
бухгалтерской профессией в Республике Молдова. 

Миссией Ассоциации, в соответствии с ее уставными полномочиями, является 
развитие профессии бухгалтера и аудитора (далее - профессия) в Молдове и 
стимулирование своих членов придерживаться высоких стандартов 
профессионализма, способствуя в то же время, приведению национальных стандартов 
в соответствие с данными стандартами. Для достижения своей миссии, Ассоциация 
ставит перед собой следующие цели: 

• Укрепление репутации профессии, в том числе через образование, этику, 
качество, приобретение и распространение знаний о профессии; 

• Оказание помощи в развитии бухгалтерского учета и аудита в Республике 
Молдова; 

• Защита прав и законных интересов членов Ассоциации, обеспечение поддержку 
для повышения их профессионального уровня и качества оказанных услуг. 

Одним из приоритетных направлений ACAP RM является национальное и 
международное сотрудничество с организациями бухгалтеров и аудиторов 
профессионалов других стран, которое осуществляется как на двусторонней основе, 
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также и при активном участии Ассоциации в работе органов публичного управления и 
международных организаций в сфере бухгалтерского учета и аудита. 

По состоянию на 01.03.2017 в Республике Молдова зарегистрированы 121 
аудиторская фирма и 290 аудиторов, которые имеют квалификационные сертификаты 
в различных областях аудита, из которых: 

• Общий аудит - 290 человек, 40 из которых имеют квалификацию для: 
- aудита страховых компаний - 13 человек; 
- aудита финансовых институтов - 27 человек. 
ACAP является единственным членом МФБ в Молдове и профессиональной 

организацией, членами которой являются более 50% сертифицированных аудиторов, 
зарегистрированных в Официальном регистре Министерства Финансов РМ. Данные о 
членстве в АСАР RM:: 

• Всего 982 члена асооциации , из которых: 
• полноправные члены - 372, в том числе: 
- аудиторы – 141; 
- сертифицированные бухгалтера, обладатели сертификата CIPA (Certified 

International Professional Accountant) - 23 
• сертифицированные бухгалтера, обладатели сертификата CAP (Certified 

Accountant Practitioner) - 324, 
• почетные члены - 3 
• ассоциированные члены – 561 
• не активные члены - 30 (17 - полноправные и 13 - ассоциированные) 
• студенты - 16 
• 46 юридических лиц - аудиторские и бухгалтерские фирмы. 
ACAP RM является национальным представителем профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов для Правительства Республики Молдова, регулятивных 
органов и другиих заинтересованных сторон в деле решения общих проблем, 
связанных с бухгалтерским учетом и аудитом в РМ, защите интересов своих членов. 

В соответствии с обязанностями члена МФБ, ACAP RM отвечает, за продвижение 
и разъяснение преимуществ применения Декларации об обязательствах членов 1 
(SМO1) 

"Обеспечение качества" и Международного стандарта контроля качества (ISQC 
1) "Контроль качества для фирм, которые проводят аудит и обзоры финансовой 
отчетности, а также и других миссии по обеспечению и сопутствующих услуг" в 
государственных органах, ответственных за регулирование профессии в РМ. 

ACAP RM, в качестве члена МФБ, является профессиональным органом, который 
в соответствии с Декларацией об обязательствах членов SMO 1 "Обеспечение 
качества" и своего статуса, имеет право проводить инспекции по контролю качества 
аудиторской деятельности, осуществляемой своими членами. 

Наряду с этим, в как полноправный член МФБ, ACAP RM обязана обеспечить 
требование о том, чтобы деятельность членов - юридических лиц Ассоциации была 
субьектом ряда проверок по обеспечению качества осуществляемых работ, 
проводимыми АСАР или другими органами публичного управления Республики 
Молдова. 

Одной из целей ACAP RM является обеспечение соблюдения данного 
обязательства, предусмотренного Законом о бухгалтерском учете РМ и Законом об 
аудиторской деятельности РМ (в соответствии с Положениями Директив 2013/34/ЕС по 
бухгалтерскому учету и 2006/43/ЕС об аудите), а также продолжить обучение в сфере 
обеспечения качества аудиторской деятельностью, проводимой ее членами. 

На данный момент, реализуя требования МФБ и других международных 
организаций по развитию и продвижению профессии, Ассоциация предприняла 
следующие действия: 
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• Издала в 2014 году для членов АСАР - юридических лиц "Руководство по 
Контролю Качества для предприятий малого и среднего бизнеса", в соответствии 
с рекомендациями, изложенными в Руководстве МФБ по данной теме. Пособие 
адресовано профессиональным аудиторам и представляет собой практическое 
руководство для аудиторов по разработке и внедрению собственной системы контроля 
качества. 

• Pазработала Положение об инспекции контроля качества и других, 
связанных с ним услуг (далее - Положение) в соответствии с МСКК 1, SМО1, 
Международными Стандартами Аудита и временного Положения о внешних проверках 
контроля качества аудиторской деятельности Министерства финансов РМ от 2014 года 
и утвержденного Советом Директоров АСAР. 

• Создала в 2014 году в структуре Ассоциации Отдел Контроля Качества и 
Мониторинга (DCCМ). В соответствии с Положением основными задачаями отдела 
являются: 

а) контроль за соблюдением членами Ассоциации: 
- Международных стандартов аудита; 
- Кодекса Этики профессиональных бухгалтеров; 
- Других норм и правил, регулирующих профессию. 
б) обеспечение внедрения системы контроля качества аудиторской деятельности, 

осуществляемой аудиторскими фирмами – членами ACAP RM; 
с) обеспечение соответствия деятельности DCCM и разработанного Положения с 

национальным законодательством, международными стандартами аудита; 
d) уведомление Департамента по этике профессионального поведения и 

расследования ACAP RM о детельности Отдела; 
е) участие в расследовании технических аспектов, касающихся 

профессионального поведения членов; 
f) выполнение распоряжений руководства Ассоциации. 
В 2014 DCCМ инициировал проверку по контролю качества аудиторских услуг, 

предоставляемых аудиторскими фирмами членами АСАР. Инспекция была призвана 
выявить соблюдение аудиторскими компаниями и индивидуальными аудиторами 
требований, установленных Законом об аудиторской деятельности РМ, 
Международными стандартами аудита (МСА), Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров, издаваемым Советом по Международным Стандартам Аудита и 
страхованию (IAASB) МФБ и другими нормативными актами в сфере аудита. 

Процедуры обеспечения качества аудиторских услуг разработаны в строгом 
соответствовии требованиям Кодекса профессиональной этики, МСA и требованиями 
международных патронатных организаций, в частности, МФБ. В ходе проверок, 
проведенных экспертами международных организаций в 2015 году, деятельность 
Ассоциации, в части обеспечения качества аудиторских услуг, была оценена 
положительно. 

В соответствии с законодательством РМ, проверка качества аудиторской 
деятельности направлена на обеспечение соблюдения аудиторскими фирмами и 
индивидуальными аудиторами Закона об аудиторской деятельности РМ, Положений 
Национальных Стандартов по Бухгалтерскому Учету, МСА, ISQC 1, Кодекса этики 
профессиональных бухгалтеров, временного Положения о внешнем контроле качества 
аудиторских работ и других нормативно-правовых актов, регулирующих аудиторскую 
деятельность. 

Таким образом, для разработки системы проверки качества на уровне страны, 
необходимо следовать требованиям нормативно-правовой базы по аудиту, чтобы 
создать вертикаль ответственности на уровне AOC, ACAP RM, аудиторских фирм и 
индивидуальных аудиторов предпринимателей. 
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В течение 2011-2015 годов АCAP в сотрудничестве с Общественной организацией 
Fundația PUM Senior Experts из Нидерландов организовала цикл тренингов-
практикумов по контролю качества аудиторских услуг, в рамках которого прошли 
обучение аудиторы и эксперты по контролю качества. 

Для лучшего взаимодействия с членами, ACAP RM практикует организацию 
практикумов в форме мастер-классов, заседаний рабочих групп, на которых 
предлагается обучение интерпретации требований МСА, Кодекса Этики, разбираются 
модели построения результативной и эффективной системы контроля качества 
аудиторских услуг, предлагается пакет кейсов для практического решения. 
Практический характер данных мероприятий делает последние полезными и 
привлекательными для аудиторских фирм и аудиторов-членов Ассоциации, которые, 
на наш взгляд, остро нуждаются в мероприятиях такого плана. 

Методические рекомендации по практическому проведению аудита в 
соответствии с МСА, эффективному управлению аудиторской деятельностью являются 
целью такого обучения. В течение 2015 года были проведены семь мастер-классов 
такого рода на тему «Руководство по практическому осуществлению контроля качества 
в компании", участие в которых приняли аудиторы из различных аудиторских фирм РМ, 
члены ACAP RM. 

Дидактический материал участника данных мероприятий был подготовлен в 
форме практических ситуаций, в соответствии с МСА, кодексом Этики, Руководством 
по контролю качества для малог и среднего бизнеса , нормативными актами в сфере 
бухгалтерского учета и аудита. 

В 2014 году ACAP RM организовала для членов Ассоциации круглый стол-
презентацию программного обеспечения аудиторской компании из Румынии для 
финансовых аудиторов. 

По-нашему мнению, реалии сегодняшнего дня диктуют новое видение роли 
профессиональных ассоциаций, как в развитии и поддержке профессии, так и в 
расширении полномочий последних в системе надзора за аудиторской деятельностью 
в РМ. 

Отмечая, что на этапе транспонирования в национальное законодательство 
Директивы по аудиту (2006/43/ЕС) не предусматривается делегирование каких-то 
функций профессиональным организациям, ACAP RM в то же время: 

• обратилась с просьбой в Совет по Надзору за Аудиторской Деятельностью при 
Министерстве Финансов Республики Молдова контролировать деятельность ACAP RM 
в части обеспечения контроля качества и соответствия деятельности Службы по 
контролю и проверке, созданной при СНАД и обсудить вопрос о делегировании 
некоторых функций ACAP RM; 

• выдвинула предложение Министерству Финансов Молдовы о дополнении 
концепции транспонирования Директивы 2006/43/ЕС, и соответственно, положений 
национального законодательства следующими позициями: 

• делегировать профессиональным организациям, под руководством Агентства по 
Надзору за Аудиторской Деятельностью (AНАД), функций связанных с регулированием 
профессии: 

• непрерывное профессиональное развитие аудиторов; 
• внешний контроль качества аудиторской деятельности осуществляемый 

аудиторскими фирмами, за исключением субъектов публичного интереса; 
• предусмотреть возможность выдвижения профессиональными организациями в 

состав АНАД двух кандидатов из числа непрактикующих аудиторов; 
• установить в законодательном порядке требование, о том, чтобы аудиторы и 

аудиторские фирмы должны быть членами профессиональной организации. 
Жизнеспособная Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов – 

сплоченный профессиональный орган, который является чрезвычайно важным в 
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проведении реформ в области бухгалтерского учета и аудита, повышении качества и 
восприятия профессии бизнес-сообществом, в академических кругах, публичных 
органов в сфере регулирования и транспонирования Директив ЕС в национальное 
законодательство РМ. 

 
 
 

 
KORPORATİV İDARƏETMƏNİN ŞƏFFAFLIĞIN VƏ HESABATLILIĞIN TƏMİN 

OLUNMASINDA OYNADIĞI VACİB ROL 
 

Nuran KƏRİMOV, 
Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının   

                            prezidenti 
1. Giriş sözü 
a. Korporativ İdarəetmə sahəsində Azərbaycanda keçirilmiş araşdırmanın nəticəsi 
2. Korporativ İdarəetmə sahəsində Azərbaycanda keçirilmiş araşdırmanın nəticələrinin 

təqdim edilməsi: 
a. Şəffaflığın və hesabatlılığın sahibkarlar və şirkətlər üçün vacibliyi  
b. İdarəetmədə rolların düzgün bolünməsi və qarşılıqlı nəzarət sisteminin faydası 
c. Səlahiyyətdən sui-istifadənin qarşısının alınması və səhmdarların və ictimai 

maraqların təmin edilməsi 
d. Korporativ İdarəetmənin adekvat hesabatlılıq sisteminin qurulmasında və kölgə 

iqtisadiyyatı ilə mübarizədə oynadığı vacib rol 
e. Korporativ İdarəetmənin biznesin inkişafına müsbət təsiri 
f. Korporativ İdarəetmənin risklərin idarəolunmasında oynadığı vacib rol 
 
3. Mükəmməl Korporativ İdarəetmənin və hesabatalılığın qurulması mexanizmləri  
a. Dünyanın aparıcı təcrübələrinin Azərbaycandakı mövcud vəziyyətlə müqayisəsi 

i. Azərbaycandakı özəl sektorda çalışan şirkətlərdə siyasət və prosedurların mövcud 
olmaması 

ii. Direktorlar şurasının işinin effektivliyinin qiymətlədirilməsi 
iii. Tövsiyələr və təkliflər 

4. Yekun qeydlər 
 
 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АУДИТА В ПОВЫШЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ  
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 

Людмила КОЗЛОВА, 
Председатель Правления СРО РСА  

В условиях негативного влияния на российскую экономику снижения рыночных 
цен на нефть, западных санкций и мирового финансового кризиса возникает острая 
необходимость в экономии бюджетных средств и модернизации системы управления 
государственными (муниципальными) финансами. 

Направления дальнейшего развития и совершенствования системы контроля за 
использованием средств муниципалитетов определяются различными факторами: это 
увеличение количества муниципальных образований, через которые расходуется 
около половины бюджетных средств субъектов РФ; переход к среднесрочному 
планированию и бюджетированию, ориентированному на результат; развитие системы 
муниципальных закупок.  

Организация финансового контроля в муниципальных образованиях – одна из 
стратегических задач для органов власти, так как именно на местном уровне решаются 
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важнейшие проблемы обеспечения жизнедеятельности граждан: медицинские, 
образования, жилищно-коммунального и социально-бытового обслуживания, 
дорожного строительства. Муниципальный финансовый контроль необходим как 
обязательный элемент единой системы финансового контроля в Российской 
Федерации, обеспечивающий повышение эффективности расходования бюджетных 
средств на местном уровне, сбалансированность местных бюджетов, усиление 
ответственности и расширение самостоятельности участников бюджетного процесса 
муниципального уровня. 

Независимый аудит является неотъемлемой частью системы муниципального 
финансового контроля и выступает как инструмент мониторинга расходования 
бюджетных средств, повышения прозрачности и эффективности их использования. 

Для реализации этих задач и координации действий контрольных органов следует 
принять стандарты аудита в системе муниципального финансового контроля с учетом 
международного и российского опыта. Эти стандарты должны содержать: 

- общие стандарты, описывающие принципы деятельности по контролю и аудиту 
на муниципальном уровне, а именно независимость, компетентность, гласность, 
конфиденциальность; 

- рабочие стандарты, которые систематизируют и упорядочивают действия 
аудиторов в разрезе таких функций, как планирование, надзор, доказательства и 
документация; 

- стандарт отчетности, который устанавливает требования к форме и содержанию 
отчетов. Целью этого стандарта являются обеспечение прозрачности контроля, 
укрепление финансовой дисциплины и обеспечение взаимодействия между органами 
контроля путем унификации отчетов. 

Аудит на муниципальном уровне может применяться в двух формах: аудит 
достоверности финансовой отчетности и аудит использования бюджетных средств в 
соответствии с целевым назначением. Кроме того, необходимо проводить аудит 
эффективности их использования, который предполагает проверку деятельности 
органов местного самоуправления в целях определения эффективности 
использования ими бюджетных средств, выделенных для оказания муниципальных 
услуг и выполнения муниципальных программ. 

В соответствии с международной практикой аудит эффективности направлен на 
проверку экономичности, продуктивности и результативности управления 
муниципальными финансовыми ресурсами. Он охватывает не только специфическую 
финансовую деятельность, но и весь спектр деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе организационную и административную системы. 

Аудит эффективности отличается от финансового контроля тем, что главной 
целью здесь является не выявление нарушений финансового законодательства, а 
комплексная оценка эффективности деятельности структурных подразделений 
местных администраций и подведомственных организаций по использованию ими 
муниципальных ресурсов. 

Эффективная система бюджетного контроля и аудита в современных условиях 
должна включать следующие взаимоувязанные компоненты: 

1) внутренний контроль; 
2) внутренний аудит; 
3) внешний аудит. 
Задачей системы внутреннего контроля является проверка соблюдения 

законодательства, достоверности бюджетной отчетности, сохранности активов, 
эффективности использования материальных, человеческих и информационных 
ресурсов, идентификации и оценки рисков. 

Внутренний аудит позволяет выявить недостатки применяемых процессов, 
правил, процедур, увидеть в деятельности организации риски, которые могут 
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препятствовать достижению поставленных целей, а также предоставить руководству 
рекомендации, как работать более эффективно и достигать лучших результатов. 

Цель внешнего аудита состоит в выражении независимого мнения о 
достоверности финансовой отчетности, которое предоставляется заинтересованным 
пользователям. К задачам внешнего аудита может относиться заключение о том, что 
системы бухгалтерского учета, отчетности, финансирования и управления 
организованы правильно и позволяют руководству обеспечивать достижение целей 
органа или организации, при этом достижение целей осуществляется наиболее 
экономичными, эффективными и результативными способами. 

Финансовый аудит в Российской Федерации уже имеет свою историю и развитую 
методологию, учитывающую международные стандарты и многолетние традиции 
проведения ревизий и проверок, тогда как аудит эффективности возник сравнительно 
недавно. Опыт зарубежных стран показывает, что аудит эффективности становится 
реальным инструментом при условии внедрения нормативной и методологической 
основы. Кроме того, нужно разработать и утвердить с учетом лучшей международной 
практики общие стандарты профессиональной этики аудиторов и контролеров в сфере 
государственных и муниципальных финансов. 

Аудит эффективности должен занять надлежащее место в системе 
государственного и муниципального финансового контроля в Российской Федерации, 
способствовать модернизации бюджетного процесса и повышению качества 
государственного управления. 

Подводя итог, можно выделить следующие основные направления аудиторской 
деятельности в системе муниципального финансового контроля: 

- содействие повышению экономического потенциала территории муниципального 
образования посредством проведения качественных контрольно-аналитических 
мероприятий, направленных на улучшение финансовой дисциплины; 

- повышение прозрачности, подотчетности и эффективности управления 
муниципальными финансовыми ресурсами и собственностью; 

- построение системы конструктивного взаимодействия с представительными и 
исполнительными органами государственного управления и местного самоуправления; 

- проведение качественных контрольных мероприятий в соответствии с 
международными стандартами аудита. 
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Giriş 
Qabaqcıl dünya təcrübəsi göstərir ki, uğurlu korporativ idarəetmənin 4 təməl 

prinsipindən ikisi hesabatlıq və şəffaflıqdır. Ən mütərəqqi korporativ idarəetmə standartlarını 
öz işində daim rəhbər tutan Azərbaycan Mərkəzi Bankında bu prinsiplərə böyük əhəmiyyət 
verilir.  

Mərkəzi Bankın hesabatlığı “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı haqqında” 
Azərbaycan Republikasının Qanunun 7-cı maddəsində təsbit olunmuşdur. Həmin maddəyə 
əsasən Mərkəzi Bank ildə iki dəfə əsas məqsəd və funksiyalarının həyata keçirilməsi barədə 
hesabatı, habelə audit rəyi ilə təsdiq edilmiş ilin yekunları üzrə maliyyə hesabatını və hesabat 
əməliyyat büdcəsi barədə hesabatı Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim edir. 
Bundan başqa büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı Mərkəzi Bankın sədri qarşıdakı il üçün 
pul siyasətinin əsas istiqamətləri barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə məlumat 
verir. 

Hesabatlıq və şəffaflığın əsas atributlarından biri beynəlxalq standartların tətbiqidir. 
Təsadüfi deyildir ki, Mərkəzi Bank hələ 1996-ci ildən öz maliyyə fəaliyyətində Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına tam keçmişdir. Bank sistemində bu standartlara 
keçid isə Mərkəzi Bankın rəhbərliyi ilə 2000-ci ildən başlamışdır. 

Ölkənin ali strateji inkişaf sənədi olan Strateji yol xəritələrində də hesabatlıq və şəffaflıq 
məsələləri qırmızı xətlə vurğulanmış və iqtisadi siyasəti həyata keçirən qurumlar qarşısında 
yeni çağırışlar yaratmışdır.  

Bu məqalə Strateji yol xəritəsi üzrə Mərkəzi Bankın əsas və yardımçı icraçı qismində 
məsul olduğu hədəflər, xüsusilə pul və məzənnə siyasəti, valyuta tənzimlənməsi sahələrində 
hesabatlıq və şəffaflıq məsələlərinə, son illər bu sahədə görülmüş işlərə və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunmuşdur. 

 
Strateji yol xəritələri və Mərkəzi Banka həvalə olunmuş vəzifələr 

Son illər beynəlxalq geosiyasi konyunkturda gedən mürəkkəb proseslər, dünya 
iqtisadiyyatında yenidənbalanslaşma və aparıcı güc mərkəzlərində texnoloji inkişaf qlobal 
tələbin zəifləməsinə və əmtəə qiymətlərinin azalmasına gətirib çıxardı. 2014-cü ilin ikinci 
yarısından başlayaraq neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə müşayiət olunan yeni qlobal 
iqtisadi tsikl dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etmiş ölkə olaraq Azərbaycan üçün də ciddi 
yenidənbalanslaşma çağırışları yaratdı. Ölkənin makroiqtisadi institutları qarşılıqlı 
koordinasiya şəraitində iqtisadi gündəliyə adaptiv siyasət həyata keçirərək makroiqtisadi 
sabitliyin qısa müddətdə bərpasına nail oldu. Belə tədbirlər əsasən cari sabitləşməyə xidmət 
etdiyinə görə, uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün fərqli reseptlər tələb 
olunurdu. Yeni çağırışlardan irəli gələrək çox mühüm sənədlər olan “Milli iqtisadiyyat və 
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri” hazırlandı və ölkə rəhbərliyi tərəfindən 
təsdiq olundu.  

Strateji yol xəritələri üzrə Mərkəzi Banka həvalə olunmuş vəzifələri iki istiqamətdə 
qruplaşdırmaq olar: 1) effektiv pul siyasəti rejiminin tətbiq edilməsi; 2) dinamik və sağlam 
institutlardan ibarət maliyyə sisteminin formalaşdırılması. 

Effektiv pul siyasəti rejiminin tətbiq edilməsi. Məlum olduğu kimi Azərbaycan 
iqtisadiyyatında neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi ilə başlayan yenidənbalanslaşma 
prosesləri pul-məzənnə siyasətinin yeni çağırışlara uyğun olaraq sərtləşdirilməsi zərurəti 
yaratmışdır. Mərkəzi Bank konservativ pul proqramına uyğun olaraq pul bazasının artım 
kanallarını nəzarətə götürmüş və izafi pul kütləsinin aktiv sterilizasiyasını həyata keçirmişdir. 
Nəticədə effektiv pul siyasətinin tətbiqinin başlıca şərtlərindən olan yeni alternativ lövbərin 
hədəflənməsi və tam üzən məzənnə rejiminə keçid 2017-ci ilin əvvəlində baş tutmuşdur.  

Ortamüddətli perspektivdə bu siyasətin məntiqi davamı inflyasiyanı effektiv idarə 
etməyə imkan verən “inflyasiyanın hədəflənməsi” rejiminə keçiddir. Mərkəzi Bankın faiz 
dərəcəsi kanalının transmissiya qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə çevik banklararası 
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bazarın yaradılması və inkişafı ən vacib şərtdir. Bunun üçün bazarın müasir infrastrukturu 
formalaşmalı, zəruri hüquqi-institusional platforma yaradılmalı, o cümlədən reqyulyativ 
qurumlar arasında effektiv koordinasiya həyata keçirilməlidir.  

Dinamik və sağlam institutlardan ibarət maliyyə sisteminin formalaşdırılması. Bu 
istiqamətdə görüləcək tədbirlərin əsas məqsədi maliyyə bazarlarında rəqəmsallaşma, bazar 
iştirakçılarının bilik və bacarıqlarının artırılması, biznes subyektlərinin maliyyə resurslarına 
səmərəli çıxışının təmin edilməsi olacaqdır. 

Mərkəzi Bankın Strateji yol xəritəsində əsas icraçı olduğu məsələlərdən biri rəqəmsal 
ödənişlərin genişləndirilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Bu məqsədlə Mərkəzi 
Bank və “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart təşkilatı arasında əməkdaşlığa 
başlanmışdır. Məqsəd ölkə iqtisadiyyatında yüksək nağdlaşmanı şərtləndirən fundamental 
amillərin əhatəli və dərin diaqnostikasının aparılması, qeyri-neft sektorunun aparıcı sahələri 
üzrə nağd iqtisadiyyatın həcminin ölçülməsidir. Layihə üzrə işlər yekunlaşdıqdan sonra 3 illik 
müddəti nəzərdə tutan yeni strateji sənəd hazırlanacaq və mərhələli şəkildə həyata 
keçiriləcəkdir.  

Maliyyə bazarı iştirakçılarının bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətində son illər 
görülmüş tədbirlərə isə ümumtəhsil məktəblərinin 300 nəfərə yaxın müəllim və 5000 nəfərdən 
artıq şagird heyəti, 1100 nəfərə yaxın universitet tələbəsi, bank sektorunun və 34 media 
institutunun yüzlərlə nümayəndələri üçün seminarların təşkili, Qlobal pul həftəsi, Beynəlxalq 
əmanət günü və Maliyyə savadlılığı ayı (noyabr) çərçivəsində müxtəlif müsabiqə və təlimlərin 
keçirilməsi, maliyyə savadlılığı portalının (bizimpullar.az) və Bilik idarəetmə sisteminin 
(edu.cbar.az) yaradılması daxildir. 

 
2. Pul siyasətində hesabatlıq və şəffaflıq 

Hesabatlıq və şəffaflığın konseptual əsasları 
Mərkəzi bankçılığın inkişaf tarixinə nəzər salarkən bu siyasət institutlarının əvvəllər daha 

çox qapalı dövlət təşkilatları kimi fəaliyyət göstərdiyini müşahidə etmək mümkündür. Müasir 
mərkəzi banklar isə strateji kommunikasiya məsələlərinə, o cümlədən hədəf qrupları ilə 
münasibətlərin hərtərəfli inkişaf etdirilməsinə getdikcə daha çox önəm verirlər. Beynəlxalq 
Valyuta Fondu hələ 1999-cu ildə “Pul və maliyyə siyasətində nümunəvi şəffaflıq kodeksi” işləyib 
hazırlamışdır.  8 bölmədən ibarət olan bu kodeks şəffaflığın və hesabatlığın bütün aspektlərini 
əhatə etməklə əksər mərkəzi banklar üçün hələ də bələdçi sənəd rolunu oynamaqdadır 
(International Monetary Fund, 1999).  

ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin keçmiş rəhbəri Ben Bernanke öz çıxışlarının birində qeyd 
etmişdir ki, pul siyasətində şəffaflıq təkcə mərkəzi bankların daha hesabatlı fəaliyyət 
göstərməsinə kömək etmir, həmçinin siyasətin effektivliyini artırır. Siyasətin məqsədinin və 
mərkəzi bankların müxtəlif iqtisadi vəziyyətlərə reaksiyasının aydın olması qeyri-müəyyənliyi 
azaldır, ev təsərrüfatları və firmaların mərkəzi bankın fəaliyyətinə dair gözləntilərinin 
formalaşmasına kömək etməklə pul siyasətinin uzunmüddətli faiz dərəcələri üzərində təsirini 
gücləndirir. Şəffaflığın yüksəlməsi və qeyri-müəyyənliyin azalması nəticə etibarilə pul siyasətinin 
iqtisadi artıma və inflyasiyaya təsir imkanlarını yüksəltmiş olur (Bernanke, 2010).  

Siyasət qərarlarının şəffaflığının yüksəldilməsi istiqamətində bençmark mərkəzi bankların 
(Böyük Britaniya, İsveç, Yeni Zelandiya, Kanada, Türkiyə, eləcə də ABŞ Federal Rezerv 
Sistemi) qabaqcıl təcrübəsi də göstərir ki, siyasət hədəflərinin dəqiq müəyyən edilməsi, habelə 
pul və maliyyə sabitliyi siyasətinə strateji yanaşma yüksək hesabatlıq və şəffaflıqla 
tamamlandıqda pul və maliyyə sabitliyi siyasətinə böyük töhfə verir (Poole, 2005). Son 
onilliklərin böyük iqtisadi böhranları, xüsuilə də sonuncu qlobal maliyyə böhranının dərsləri bir 
daha göstərdi ki, siyasət qərarları tətbiq effektivliyi baxımından, xüsusilə də böhran şəraitində 
bazar konyunkturunda yaranan qeyri-müəyyənliklərin rasional idarə olunması üçün mərkəzi 
bankların kommunikasiya siyasəti mühüm əhəmiyyətə malikdir. Təhlillər göstərir ki, bu meqa-
tənzimləmə institutlarının müstəqillik dərəcəsi yüksəldikcə onların siyasət və funksional 
hesabatlılığına dair artan tələbkarlıq şəffaflıq səviyyələrinin artmasına səbəb olur. Eyni 

87 
 



zamanda, buna zərurət onların həyata keçirdikləri siyasət istiqamətlərinin keyfiyyətli 
implementasiyası ehtiyaclarından irəli gəlir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar bir sıra empirik araşdırmalarda mərkəzi bank 
şəffaflıq indekslərindən istifadə edilməklə şəffaflığın iqtisadi nəticələri öyrənilməkdədir. 87 ölkə 
əsasında aparılan tədqiqatdan çıxan nəticəyə görə, mərkəzi banklar tərəfindən bəyan edilən 
siyasət və hədəf proqnozlarına əsaslanan şəffaflıq indeksi, mərkəzi bankçılığın əsas siyasət 
fenomeni olan inflyasiya səviyyəsi ilə tərs mütənasibdir. Yəni, hansı iqtisadiyyatlarda mərkəzi 
bankların siyasət və fəaliyyət kommunikasiyaları daha güclüdürsə, o iqtisadiyyatlarda inflyasiya 
səviyyəsi daha aşağıdır  (Eicfinger & Gerats, 2006). 

Beləliklə, mərkəzi bankların siyasət “maşınları” getdikcə daha çox gözləntilərin idarə 
edilməsinə istiqamətlənməkdədir. Bu isə nəticə etibarilə son illərdə kommunikasiya məsələsini 
mərkəzi bankların siyasət alətləri panelində başlıca elementlərdən birinə çevirir. 

 
Azərbaycanda pul siyasətinin hesabatlığı və şəffaflığı 

Azərbaycan Mərkəzi Bankı öz mandatına uyğun olaraq hər il olduğu kimi, 2017-ci il üzrə 
Pul siyasəti bəyanatını dərc etmişdir (Azərbaycan Mərkəzi Bankı, 2016). İctimaiyyətə təqdim 
olunan bəyanatda da qeyd edildiyi kimi Mərkəzi Bankın pul siyasətinin başlıca məqsədi 
makroiqtisadi sabitliyə nail olmaqdır. Bu məqsədlə Mərkəzi Bank digər makroiqtisadi 
requlyatorlarla birlikdə Maliyyə Sabitliyi Şurasının tədbirlər planına və “Azərbaycan 
Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsinə” uyğun olaraq bir sıra 
kompleks tədbirlər həyata keçirir.  

Qabaqcıl dünya təcrübəsi göstərir ki, makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi cəmiyyətdə 
adekvat gözləntilərin formalaşdırılmasını tələb edir ki, bu zaman da hesabatlıq və şəffaflıq 
məsələləri ciddi əhəmiyyət daşıyır. Mərkəzi Bankda kommunikasiya fəaliyyətinin başlıca 
məqsədləri Mərkəzi Bankın əsas siyasət və fəaliyyət istiqamətləri barədə ictimaiyyətə dolğun 
informasiyanın ötürülməsindən, siyasət dəyişikləri şəraitində xarici kommunikasiyanın daha 
da aktivləşdirilməsindən, habelə iqtisadi maarifləndimə işinə töhfə verilməsindən ibarətdir. Bu 
xüsusda Mərkəzi Bank siyasət və fəaliyyətinin effektiv kommunikasiyasını xüsusi diqqətdə 
saxlayır. Hazırkı həssas dövrdə cəmiyyətdə, o cümlədən iqtisadi agentlərdə adekvat 
gözləntilərin formalaşdırılması üçün siyasət qərarları barədə məlumatların ictimaiyyətə 
operativ ötürülməsi təmin edilir, lazımi anlarda mediaya zəruri kommunikasiya reaksiyaları 
verilir. 

Mərkəzi Bankın ən mühüm xarici kommunikasiya kanalı olan rəsmi internet səhifəsinin 
məzmunu davamlı şəkildə zənginləşdirilir. İl ərzində 1000-dən çox (o cümlədən 277 tərcümə 
materialı) yeni məlumat və sənədlərlə internet səhifəsi zənginləşdirilir. Veb-saytın mütəmadi 
yenilənməsi, o cümlədən statistik məlumatların operativ yerləşdirilməsi, illik hesabatın, 
tədqiqat bülleteninin, makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinə dair ekonometrik modellərin və işçi 
məqalələrin nəşri bütövlükdə makroiqtisadi konyunkturun düzgün qavranmasına xidmət edir. 

Xarici kommunikasiya sisteminin mühüm məhsullarından biri kimi xarici imic 
araşdırması davam etdirilir. Mərkəzi Bankın internet səhifəsində xüsusi sorğu platforması 
vasitəsilə bütün hədəf qruplarının sosioloji rəyi öyrənilir. 

2016-cı il ərzində 100-ə yaxın media sorğusu cavablandırılmışdır. Hər il milli mətbuat 
günü münasibəti ilə Mərkəzi Bankda jurnalistlər üçün ənənəvi “Açıq qapı” tədbiri keçirilir. 
Bankın mühüm kommunikativ hədəf qruplarından biri kimi media nümayəndələrinə Mərkəzi 
Bankın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri barədə geniş məlumat verilir. Mərkəzi Bank pul siyasəti 
bəyanatının icra vəziyyətinə dair press relizləri mütamadi olaraq ictimaiyyətin diqqətinə 
çatdırır. Son 1 ildə Mərkəzi Bankın öz siyasəti ilə bağlı dərc etdiyi hesabat xarakterli press 
relizlərin sayı 200-dən çox olmuşdur.  

Son illər Mərkəzi Bankda xarici kommunikasiyanın təkmilləşdirilməsi məqsədilə qəbul 
olunmuş Kommunikasiya strategiyası da qeyd olunan məqsədə xidmət edir. Kommunikasiya 
strategiyası Bankın şəffaflıq səviyyəsini daim artırmağa, pul siyasətini ictimaiyyətə aydın 
çatdırmağa, bununla da Banka olan etimadı daha da gücləndirməyə yönəlmişdir. 
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Bütün bunlarla yanaşı Mərkəzi Bankın ictimai kommunikasiyasında bəzi problemlər 
qalmaqdadır. Bir çox hallarda siyasət tədbirlərinin kənar ekspertlər tərəfindən qərəzli şərhi, 
aşağı potensiallı iqtisadi jurnalistikanın yaratdığı təhriflər və s. bəzən Mərkəzi Bankın 
kommunikasiya siyasətindəki mövcud boşluqlardan irəli gəlir və bu sahədə görüləcək işlərin 
sərhədlərini genişləndirir. Məhz bu baxımdan Mərkəzi Bankın iqtisadi maarifləndirmə 
tədbirlərinin hədəf qrupuna jurnalistlərin də daxil edilməsi ictimai kommunikasiyanın 
inkişafına yönəlmişdir. 

 
Valyuta tənzimi sahəsində hesabatlıq və şəffaflıq 

Valyuta nəzarəti və tənzimi funksiyası hazırda “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq 3 dövlət qurumu (Mərkəzi Bank, Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası və Dövlət Gömrük Komitəsi) arasında bölüşdürülmüşdür və təşkilatlararası 
əməkdaşlıq şəraitində yerinə yetirilir. Mərkəzi Bank bu sahədə əsasən tənzimləmə, Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatası və Dövlət Gömrük Komitəsi isə əsasən nəzarət funksiyasını yerinə 
yetirir.  

Azərbaycanda valyuta tənzimi rejimi neft bumu illərində tədrici əsasda tam 
liberallaşdırlmışdır. Lakin dünya təcrübəsi göstərir ki, maliyyə bazarları dərin olmayan və zəif 
şaxələnmiş ölkələrdə böhran gözləntiləri şəraitində ölkədən “isti pullar” axını riski kəskin 
yüksəlir. 2014-cü ilin sonlarından etibarən manatın məzənnəsinə təzyiqlərin əhəmiyyətli 
yüksəlməsi Azərbaycanda da xarici valyutanın ölkədən çıxarılması rejiminin sərtləşdirilməsini 
tələb edirdi. Bu baxımdan Mərkəzi Bank 2016-cı ilin mart ayında “Rezidentlər və qeyri-
rezidentlər tərəfindən xarici valyutanın ölkəyə gətirilməsi və ölkədən çıxarılması Qaydaları”nda, 
2016-cı ilin dekabr ayında isə “Rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının 
aparılması Qaydaları”nda da dəyişikliklər etdi. Hər iki dəyişiklik ölkədə biznes mühitinə, xüsusilə 
xarici investor maraqlarına xələl gətirmədən “isti pullar” axınını nəzarətdə saxlamağa imkan 
verdi. Bu istiqamətdə digər səlahiyyətli dövlət qurumları olan Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatası və Dövlət Gömrük Komitəsi də valyuta nəzarəti sahəsində qanunvericiliyə zəruri 
dəyişikliklər həyata keçirərək yeni rejimin tətbiqinə başladı.   

Ümumilikdə, dünya təcrübəsində valyuta nəzarəti və tənzimləməsi valyuta bazarında 
sabitliyin təmin olunması üçün qısamüddətli aləti kimi çıxış edir. Uzunmüddətli dövrdə isə 
valyuta bazarında sabitliyin ən dayanıqlı yolu maliyyə bazarlarının inkişafı və valyuta təklifi 
mənbələrinin diversifikasiyası, xüsusilə ixracın artmasıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji 
yol xəritələri məhz ixracyönümlü və dayanıqlı qeyri-neft sahələrinin inkişafı hesabına 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə yönəlmişdir. 

 
Nəticə 

Beləliklə, qabaqcıl dünya təcrübəsində mərkəzi bankların getdikcə daha şəffaf və 
hesabatlı fəaliyyət göstərməsi tendensiyası müşahidə olunur. Pul siyasətinin məqsədinin aydın 
olması iqtisadi subyektlər arasında qeyri-müəyyənliyi azaldır, mərkəzi bankın fəaliyyətinə dair 
gözləntilər formalaşmasına kömək etməklə pul siyasətinin uzunmüddətli faiz dərəcələri üzərində 
təsirini gücləndirir və nəticə etibarı ilə pul siyasətinin inflyasiyaya təsir imkanını yüksəldir. 
Mərkəzi bankların siyasət “maşınları” getdikcə daha çox gözləntilərin idarə edilməsinə 
istiqamətlənməkdədir. Bu isə son illərdə kommunikasiya məsələsini mərkəzi bankların siyasət 
alətləri panelində başlıca elementlərdən birinə çevirir. 

Azərbaycan Mərkəzi Bankı illik pul siyasəti bəyanatı, illik hesabat, mütəmadi analitik və 
statistik materiallar, elmi tədqiqatlar, çoxsaylı press relizlər və s. dərc etməklə hesabatlıq və 
şəffaflıq məsələlərini daima rəhbər tutur. Bütün bu işlər Mərkəzi Bankın kommunikasiya 
strategiyası çərçivəsində həyata keçirilir. Kommunikasiya strategiyası Bankın şəffaflıq 
səviyyəsini artırmağa, pul siyasətini ictimaiyyətə aydın çatdırmağa, bununla da Banka olan 
etimadı daha da gücləndirməyə yönəlmişdir.   
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CONTEXT AND RATIONALE 
Reform process and challenges in developing and emerging economies’ PFM systems 

together with the resource limitations reinforce the need for the public audit work to be 
responsive to the emerged risks and to ensure that the available resources are deployed in a 
way that will make the greatest difference in terms of identifying and mitigating risks in the 
areas having highest impact for the PFM system as well as those most vulnerable to waste, 
fraud, abuse, and mismanagement. 

To ensure a consistent approach to audit work planning focused on the red flags in the 
PFM system and maximizing impact of the audit work, principles of Risk Based supervisory 
model could be applied to audit work planning. For example, such principles are applied for 
identification the highest risk areas by Government Accountability Office – GAO) and thus 
determining performance and accountability challenges and high risks. Criteria used by the 
GAO are used “as a basis in forming judgments on identifying and assessing the 
performance of the federal government’s major program and mission areas, assessing 
agencies’ management functions to determine how they contributed to program performance 
and affected the agencies’ ability to ensure accountability and achieve results and 
determining if individual performance and accountability challenges merit designation as 
high-risk areas as well as determining governmentwide high risks.” In application of these 
principles, at the first stage GAO tries to assess effectiveness of performance of the core 
management functions (see figure 1) together with the Internal control system that is a crucial 
aspect of each of these management functions. 
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At the next stage GAO tries to determines if individual performance and accountability 

challenges could be considered as high-risk areas. Criteria at this stage are whether a 
program or mission area have national significance or a management function is key to 
performance and accountability. Risk assessment includes quantitative and qualitative 
factors as well as effectiveness of an agency’s planned or ongoing corrective actions to 
address material weaknesses. Based on the abovementioned higher-risk areas for further 
audit work are determined.  

The RBS presented below is a different application of the principles of risk based 
supervision system in audit work planning. It is proposed to serve as the vehicle to put the 
theory of risk-based approach to audit work planning into practice. The system could be 
designed to give the audit planner a unified and much more systematic risk-based framework 
– making it easier to judge the risks emerged in the public sector, direct its resources toward 
the highest risk areas and provide respective recommendations – securing meaningful 
change on behalf of citizens and the Parliament. The Risk-Based System is the approach to 
audit work planning and a software tool. 

To sum up, the system is designed to allow to: 
• Adopt a consistent way of assessing possible risks across all programs/entities 

under our audit mandate ensuring that judgments about the highest risk institutions/programs 
are made in a systematic and structured fashion using a common risk typology on a common 
scale; 

• Deploy the available resources in the most efficient fashion targeting the audit work 
to the entities/programs whose poor management practices risk jeopardizing the 
effectiveness of the PFM system to the highest extent, thus, enhancing responsiveness to 
the emerging risks and challenges 

• Support continuous improvement of the quality of public audit work, through the 
efficient allocation of resources. 

Considering the abovementioned, the system aims at enforcing impact of public audit 
work through focusing our work on the programs/entities and risks that pose the greatest 
threat to the effectiveness of the PFM system and effective delivery of public services.  

 
SYSTEM DESCRIPTION 
Approach 
Central to the supervision concept is the development of entity risk assessments and 

plan public audit work appropriately. To form objective and comprehensive views, while 
assessing key factor indices concept incorporates results and assessment based on previous 
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audit work as well as assessment and interest of external sources with weighting that 
corresponds to the reliability of the evidence used.  

The centerpiece of the system is the Risk Index Equation: 
Risk Index = Impact * Probability 

Impact refers to the potential adverse impact of the program/ entity’s poor performance 
for the PFM system and society. Assessment of Impact of the program/entity for the PFM 
system is defined through the combination of the quantitative assessment of the materiality in 
terms of the share of the budgetary appropriations and qualitative assessment of the entity’s 
impact by the key stakeholders - citizens and the Parliament.  

Assessment of the Probability of the risk within the entity/program entails analysis of 
results of the previous audit work and institutional assessments together with the 
commitment of the entity/program to fulfill audit recommendations. On the other hand, it 
incorporates industry/entity view by the external sources and possible risks emerged due to 
substantial reforms/changes in recent years. 

Each of the factor indices itself comprises of several components defined as binary 
variables that take the value 0 or 1 and is calculated as the weighted average of the 
component scores using predefined weights’ matrix. The final Risk Index for the 
institution/program is calculated through the multiplication of the factor indices. The decision 
upon mandatory inclusion of the institution/program into the audit work plan for the upcoming 
year is made based on the Risk Index Grid that prescribes the cases when the entity/program 
will be subject to the audit for the upcoming year or when the decision will require further 
consideration. 

Recognizing the balance that must be struck between achieving a desired level of 
comfort regarding a soundness of the management of public finances and the ability to 
pursue risk-based approach to audit work planning, a “baseline” level of budget monitoring 
activities could be established by the public audit body that is necessary to serve as the basis 
of entity risk assessments and ensure that audit work plans remain current and relevant. This 
level of activities reflecting the appetite for risk should be subject to the annual review while 
forming the annual audit plan for the upcoming year. 

Elements of the System 
First component of the system – Impact assessment indicates the degree of damage a 

program/entity could cause to the PFM system and public service delivery to citizens were it 
to fail to ensure effective management of public resources. The system uses two indicators 
as the empirical determinants of impact:  

• The share of the entity’s/program’s appropriations within the total budgetary 
appropriations for the upcoming year - the indicator aims to capture the quantitative aspects 
of the potential impact and is assigned the value of 1 if the percentage share exceeds 2.5% 
and value of 0 otherwise. 

• Interest of the key stakeholders: citizens and/or the Parliament - the indicator aims 
to capture the quantitative aspects of the potential impact takes the value of 1 if the 
industry/program represents the interest area of the citizens or the Parliament. 

Probability of the risk represents the probability of the realization of the risk factors 
related to the effectiveness of public resource management by the entity/program. It 
incorporates five indicators: 

• High probability of risk identified through the institutional assessments - the indicator 
is based on the entity’s/program’s self-assessment that on its behalf rests on 55 questions 
covering the five core directions: organizational and personnel management, accounting and 
financial reporting, acquisition management, asset management, internal and external audit. 

• Entity’s commitment to address the audit recommendations – the indicator aims at 
assessing the progress made by the entities to address the weaknesses identified through 
the audit reports and fulfill the recommendations issued as well as the adequacy of the 
corrective actions still to be implemented. Assessment could be based on the 
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recommendation follow-up e-system and is assigned the value of 1 if all key 
recommendations as well as more than 50% of all recommendations issued within the past 
three years are classified as “Completed” or “In progress”.  

• Intensity of audits of entity/program – indicator could be based on the assessment 
of the time period elapsed from the last audit conducted within the entity and takes value of 1 
if the entity/program has not been audited within the past two years. 

• Significant changes referring to the entity/program financing, operations or structure 
and/or reforms in the respective industry within the past two years. 

• Material weaknesses/risks to the management of public resources reported by the 
outside information sources such as international donor organizations, outside study panels 
and commissions etc. 

Composite Risk Index 
After calculation of the component Impact and Probability Factors, decision upon the 

inclusion of the entity/program into the annual plan for the audit work could be made based 
on the Composite Risk Index Grid. The darkest region refers to those entities/programs that 
will be included into the annual audit plan for the upcoming year, while the medium region 
refers to those that will require further discussion by the audit departments. 
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PROBABILITY 
The RBA system for audit work planning is designed to make resources spent on the 

audit work go as far as possible, a system which encourages to focus on the issues which 
really count and to support resolving them timely and efficiently through our 
recommendations. As such, the system can make a significant contribution to the on-going 
efforts to help the country’s PFM system develop and improve.  

 
 
 
 

HESABATLILIQDA ŞƏFFAFLIQ VƏ MÜHASİBLƏRİN BİLİK SƏVİYYƏSİNİN İNKİŞAF 
ETDİRİLMƏSİNDƏ SERTİFİKATLAŞDIRMANIN ROLU 

 
Rüfət MAHMUD, 

Azərbaycan Mühasibat və Risk Peşəkarları  
Assosiasiyasının Müşahidə Şurasının sədri  

Giriş 
Azərbaycan Respublikasının “Mühasibat Uçotu” haqqında Qanunu  2004-cü il sentyabr 

ayında qəbul olunmuşdur. Qanunun tətbiq olunması sahəsində Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi 
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cavabdehlik daşıyır. Qanun ilkin olaraq yerli şirkətlərin 1994-cü il Beynəlxalq Mühasibat 
Uçotu Standartları (IAS) əsasında yaradılmış Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat 
Uçotu Standartlarının tətbiqini tələb edirdi. Banklardan və digər maliyyə institutlarından isə 
indiyə qədər Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının (IFRS) tətbiq olunması tələb 
olunur.  

2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Mühasibat Uçotu” haqqında Qanununa 
aşağıdakıları təmin etmək üçün düzəlişlər edilmişdir: 

1. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına edilmiş dəyişiklər və yeni 
yaranmış standartların Avropa İttifaqının 8-ci direktivinə əsasən yeni qanunvericilik təsdiqi 
tələb etmədən Kommersiya Təşilatları üçün qəbul edilmiş mövcud Milli Mühasibat Uçotu 
Standartlarına birbaşa formada daxil edilməsi; 

2. Bankların, maliyyə institutlarının və ictimai əhəmiyyətli qurumların (İƏQ) 1 Yanvar 
2008-ci il tarixindən Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarını (IFRS) tətbiq etməsi; 

3. Bank, maliyyə institutu, və İƏQ sayılmayan bütün digər şirkətlərin Kommersiya 
Təşilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarını  tətbiq etməsi; 

4. İƏQ-lar, maliyyə institutları və digər açıq səhmdar cəmiyyətlərinin (dövlət şirkətləri) 
maliyyə hesabatlarının və müstəqil audit rəyinin veb səhifələrində yerləşdirilməsi.   

Ölkəmizin MHBS istiqamətində attıdığı addımlar çox əhəmiyyətlidir, lakin arzuolunan 
nəticəni əldə etmək üçün hələ də çox iş görmək lazımdır. Bildiyimiz kimi, Maliyyə Nazirliyi 
tərəfindən hazırlanmış yeni Mühasibat Uçotu haqqında Qanun Layihəsi beynəlxalq səviyyədə 
2009-cu ilin iyul ayından etibarən tətbiq edilən Kiçik və Orta ölçülü müəssisələr üçün MHBS-
nı özündə əks etdirir. Və bu MHBS-na əsaslanan Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 
tətbiqini həyata keçirə bilməyən şirkətlər üçün tələb olunan maliyyə açıqlamalarını 
hazırlamaqda kömək olacaq. Yeni qanun layihəsinin əsas məqamlarından biri hesabatlılıqda 
şəffaflıq və mühasiblərin bilik səviyyəsinin inkişaf etdirilməsində sertifikatlaşdırmanın rolu və 
bu istiqamətdə görüləcək işlərdən ibarətdir. 

Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları Assosiasiyası İctimai Birliyi ölkədə maliyyə 
və idarəetmə sahəsində, xüsusilə mühasibatlıq və risklərin idarə olunması istiqamətlərində 
mədəniyyətin zənginləşməsinə təkan vermək və bu yolla Azərbaycanda iqtisadiyyatın 
dayanıqlı inkişafına töhfə vermək məqsədi ilə 19 mart 2009-cu ildə təsis edilmişdir. 2015-ci 
ildən etibarən isə ARPA Milli Mühasiblər Təşkilatı kimi də fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 
Bazarda olan tələbat və üzvlərinin səyi nəticəsində ARPA qısa müddət ərzində ölkədə aktiv 
ictimai birliyə çevrilmişdir. Hal-hazırda assosiasiya 1000-dən çox fərdi, 12 korporativ üzvə 
malikdir. 

Öz missiyasi çərçivəsində ARPA: 
− Mühasibat uçotu, maliyyə və risklərin idarə olunması sahəsində müvafiq normativ-

hüquqi aktların təkmilləşdirilməsində aktiv fəaliyyət göstərir; 
− Müvafiq sahələrdə kadrların formalaşdırılması və peşəkarlıq səviyyəsinin 

yüksəldilməsi üçün tədris materialları hazırlayır və sertifikasiya proqramları təşkil edir; 
− Missiyasına uyğun auditoriyası üçün müxtəlif faydalı tədbirlər keçirir, karyera 

sərgiləri təşkil edir; 
− Elmi-tədqiqat və araşdırma ilə məşğul olur və müvafiq mətbu nəşrlər yayımlayır; 
− Xidmət keyfiyyətinin artırılması, müasir təcrübələrin öyrənilməsi və yayılması 

məqsədilə aidiyyəti beynəlxalq, regional və yerli qurumlarla effektiv və intensiv şəkildə 
əməkdaşlıq edir. 

Məsələnin həlli:  
Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları Assosiasiyası (ARPA) Milli Peşəkar 

Mühasiblər Təşkilatı kimi ölkədə mühasib peşəsinin inkişafı üçün proqressiv bir sistem 
yaratmaq üzrə artıq fəaliyyətə başlamışdır.  

ARPA-nın Peşəkar Mühasiblər Təşkilatı kimi fəaliyyətinin mühüm bir hissəsini 
Mühasiblərin Peşəkar Sertifikasiya (MPS) proqramı təşkil edir. MPS CAPSAP layihəsi 
əsasında ARPA-ya sertifikasiya orqanı olaraq verilən hüquqlara əsaslanır və Maliyyə Nazirliyi 
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ilə imzalanmış Memoranduma əsasən tənzimlənir. MPS-in imtahan proqramı mühasibat və 
maliyyə sahəsində dünyada tanınmış ACCA sertifikasiya proqramının tədris proqramı və yerli 
vergi qanunvericiliyi əsasında hazırlanmışdır. Sertifikasiya proqramı obyektivlik, bərabərlik, 
şəffaflıq və aşkarlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilir. Sertifikasiya proqramının əsas 
məqsədi bunlardır:  

(i) mühasibat uçotu sahəsində beynəlxalq standartların öyrənilməsi, tətbiqi və 
yayılmasının təşkili;  

(ii) mühasibat uçotu mütəxəssislərinin peşəkar bilik səviyyəsinin inkişaf etdirilməsi;  
(iii) maliyyə hesabatlılığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi;  
(iv) beynəlxalq təcrübəyə uyğun olan peşəkar mühasiblərin etik kodeksi qaydalarına 

riayət edilməsinin təşviqi. 
MPS sertifikasiya proqramının imtahan strukturu iki səviyyədən – Uçotun əsasları 

səviyyəsi və Peşəkar səviyyədən ibarətdir. MPS-in səviyyələri üzrə imtahan strukturu 
aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir: 

MÜHASİBLƏRİN PEŞƏKAR SERTİFİKASİYA PROQRAMININ İMTAHAN STRUKTURU 

MPS / UÇOTUN ƏSASLARI  İmtahan 
tapşırığı 

İmtahan 
müddəti 

Keçid 
faizi 

MPS 1.1 Mühasibat uçotu 
  

30/15/5 120 dəq 50% 
MPS 1.2 İdarəetmə uçotu 

  
30/15/5 120 dəq 50% 

MPS 1.3 Vergi qanunvericiliyi 
  

35/15 120 dəq 50% 

MPS / PEŞƏKAR SƏVİYYƏ 
          

MPS 2.1 Maliyyə hesabatlarının hazırlanması 30/3 180 dəq 50% 
MPS 2.2 İdarəetmə, risk və etika 

 
30/3 180 dəq 50% 

MPS 2.3 Audit və əminlik 
  

30/3 180 dəq 50% 
MPS 2.4 Maliyyə menecmenti 

 
30/3 180 dəq 50% 

MPS 2.5 Mühasibat uçotunun vergitutma ilə bağlı müddəaları   30/3 180 dəq 50% 
MPS sertifikasiya proqramı üzrə qeydiyyat, imtahanların keçirilməsi və nəticələrin 

açıqlanması tam elektron qaydada həyata keçirilir. İmtahan nəticələri imtahan tamamlanan 
kimi namizədlərin ekranlarında əks olunur və e-poçt vasitəsilə onlara göndərilir.  

MPS-in 1-ci səviyyəsi üzrə üç imtahanı müvəffəqiyyətlə tamamlayan namizədlər 
MPS/Uçotun əsasları Sertifikatı ilə təltif olunurlar. Hər iki səviyyənin imtahanlarını (8 imtahan) 
tamamlayan namizədlərə isə, MPS/Peşəkar mühasib sertifikatı və Sertifikatlaşdırılmış 
Peşəkar Mühasib (PM) statusu verilir. 

MPS imtahanları üzrə aşağıdakı güzəştlər nəzərdə tutulur: 
− Son 5 il ərzində Sertifikatlaşdırılmış İmtiyazlı Mühasiblər Assosiyasiyasının (ACCA) 

sertifikasiyası üzrə MPS-in müvafiq imtahanlarına uyğun imtahanları vermiş namizədlərə 
həmin imtahanlar üzrə güzəşt verilir;  

− Mühasibat uçotu üzrə təhsil almış və baş mühasib, maliyyə direktoru, audit 
meneceri və s. kimi rəhbər vəzifələrdə ən azı 1 il müddətində çalışmış şəxslərə (vəzifəsini 
təsdiq edən sənədlər təqdim edilməklə) MPS-in 1-ci səviyyəsinin 3 imtahanı üzrə güzəşt 
verilir; 

− Sertifikatlaşdırılmış İmtiyazlı Mühasiblər Assosiyasiyasının (ACCA) üzvləri olan 
şəxlər MPS-in 2-ci səviyyəsinin “Mühasibat uçotunun vergitutma ilə bağlı müddəaları” 
imtahanı istisna olmaqla bütün imtahanlardan azad olunaraq, üzvlük siyasətində peşəkar 
üzvlük üzrə təcrübəylə bağlı qeyd olunan tələblərə uyğun olduqları halda MPS sertifikatı ilə 
təltif olunur və Sertifikatlaşdırılmış Peşəkar Mühasib statusunu əldə etmiş olurlar. 
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ARPA maraqların toqquşması halı ilə qarşılaşmamaq üçün təlimlər təşkil etmir. Lakin 
təlim keçən müəssisələr ilə əməkdaşlıq edir və imtahan suallarının hazırlanmasında birgə 
çalışır.  

Azərbaycanda mühasiblərin bilik səviyyəsinin və maliyyə hesabatlarının keyfiyyətinin 
artırılması sahəsində müvafiq tədbirləri birgə koordinasiya etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyi, Maliyyə Elm və Tədris Mərkəzi və Azərbaycan Mühasiblər və 
Risk Peşəkarları Assosiasiyası arasında Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. 

Nəticə:  
2016-cı ilin 2-ci yarısından etibarən MPS-in 1-ci səviyyəsinin hər 3 imtahanı üzrə 3 

imtahan keçirilmiş və imtahanlarda ümumilikdə 45 nəfər iştirak etmişdir. 2017-ci ilin sonunda 
1-ci səviyyə üzrə ilk sertifikatların təqdim olunması gözlənilir. 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ: ОПЫТ РОССИИ 

 
Людмила ХОРУЖИЙ, 

Президент Института профессиональных  
бухгалтеров и аудиторов России, доктор  

экономических наук, профессор                                                
 

Обсуждая проблемы отчетности и прозрачности, нельзя обойти вниманием такой 
важный элемент, как профессиональная квалификация и образование носителей 
профессий – бухгалтеров и аудиторов. Именно от базовой подготовки специалистов, 
основной задачей которых является составление и подтверждение достоверности 
отчетности, зависит ее качество. Полагаю, что тенденции, которые мы можем 
наблюдать в Российской Федерации, актуальны и для Азербайджанской Республики. 

Бухгалтерская и аудиторская профессии тесно взаимосвязаны: бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, которая является итогом работы бухгалтера, становится 
отправной точкой деятельности аудитора. Конечная цель – предоставить обществу 
достоверную информацию о финансовом положении экономического субъекта, 
финансовом результате его деятельности, которые необходимы пользователям для 
принятия экономических решений. 

Существует мнение, что бухгалтеры и аудиторы образуют одну профессию. Не 
вдаваясь в подробности этой дискуссии, которая в некоторых аудиториях проходит 
весьма драматично, отметим, что не вызывает сомнений следующий факт: аудитор 
должен знать бухгалтерский учет, и должен знать его хорошо, даже отлично! 

На практике подготовку бухгалтеров и аудиторов осуществляют одни и те же 
преподаватели. Поэтому, исключая некоторые нюансы, можно констатировать, что 
проблемы, вызванные недостатками в профессиональной подготовке бухгалтеров и 
аудиторов, весьма похожи. Таким образом, рассматривая подготовку специалистов в 
области бухгалтерского учета, мы, как минимум, обозначим проблемы в подготовке 
аудиторов. 

Профессиональная деятельность бухгалтеров и аудиторов неразрывно связана 
с изменениями, происходящими в экономической сфере. В условиях бурного развития 
технологий обработки и обмена информацией общество ждет от бухгалтеров 
сокращения сроков представления отчетности, снижения затрат на ее подготовку при 
сохранении качества отчетной информации. Этого нельзя добиться без повышения 
интенсивности бухгалтерского труда. Применение прогрессивных учетных технологий, 
в том числе автоматизации однотипных процессов, позволяет сократить сроки 
создания информации в бухгалтерском учете. 
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Одним из направлений внедрения информационных технологий в Российской 
Федерации является повсеместное использование экономическими субъектами 
электронного документооборота. Результатом его применения стала комплексная 
автоматизация таких трудовых функций, как принятие к учету первичных учетных 
документов, денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 
группировка фактов хозяйственной жизни.  

Автоматизация является одним из инструментов достижения цели бухгалтерского 
учета как вида профессиональной деятельности. При этом общая совокупность 
трудовых функций, определяющих профессию бухгалтера, не меняется. Изменяется 
лишь способ их выполнения. В результате автоматизации происходит 
перераспределение трудовых действий от человека к машине. Рутинные, однотипные 
действия выполняются машиной. Человек выполняет логические, контрольные и 
аналитические действия. 

Требования к носителям бухгалтерской профессии в этих условиях претерпевают 
изменения. Например,  

• Становится обязательным умение работать в стандартных офисных и 
специальных бухгалтерских программах на уровне уверенного пользователя и быстро 
адаптироваться к изменениям программных продуктов. 

• Постоянное повышение квалификации, освоение новых знаний и умений 
становится объективно необходимым. Для российских бухгалтеров, в отличие от 
аудиторов, оно не является законодательно закрепленным и определяется 
требованиями работодателей. Поэтому постоянное повышение квалификации 
профессиональных бухгалтеров – одно из обязательных условий членства в ИПБ 
России. 

• В новых условиях появляется потребность в умении оценивать риски, 
возникающие вследствие развития автоматизации.  

Один из таких рисков – возможная утрата бухгалтерами части профессиональных 
умений, потеря профессиональной квалификации, что повлечет снижение качества их 
труда. 

Сегодня в общественном сознании формируется культ превосходящих 
возможностей машины перед возможностями человека. Человек абсолютно доверяет 
результатам, полученным автоматизированным способом. В итоге нередко бухгалтеры 
не обладают способностью и не считают нужным проверять и анализировать учетную 
информацию, что оказывает негативное влияние на ее качество. Однако не следует 
забывать, что применение автоматизированных технологий в учетном процессе 
не освобождает бухгалтера от установленной законодательством ответственности за 
искажение отчетной информации. 

Таким образом, в условиях развития автоматизации особое значение для 
бухгалтера приобретает необходимость построения и поддержания системы контроля 
формирования информации на каждом этапе учетного процесса. Система контроля 
должна выявлять соответствие полученного результата требованиям 
законодательства, учетной политике, формальной логике и здравому смыслу. 
Ключевая роль в этой системе контроля отводится человеку, который должен обладать 
системным пониманием теории и практики бухгалтерского учета. 

Для аудиторов эта проблема трансформируется в механическое заполнение 
рабочих документов и таблиц без анализа полученных результатов. Это необходимая 
и объемная работа, но для ее выполнения не нужна высокая квалификация, что может 
«приучить» аудитора делать выводы автоматически, не проводя необходимого 
анализа, не вникая в суть конкретного аудита. На наличие этой проблемы жалуются 
сами аудиторы в разных странах. Обобщая, можно сказать, что в тех случаях, когда 
работодатель, желая выбрать лучшего кандидата, требует от соискателя более 
высокой квалификации, «про запас», если так можно выразиться, но затем не 
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обеспечивает его работой соответствующего уровня, квалификация работника 
утрачивается. 

Еще один аспект рассматриваемой темы состоит в том, что за последние 
десятилетия качественно изменилось само содержание профессии бухгалтера, что 
вызывает потребность внесения изменений в систему его профессиональной 
подготовки. 

Современный практикующий бухгалтер - это многогранный специалист, 
обладающий профессиональными компетенциями целого ряда смежных профессий 
(финансистов, экономистов, юристов и т.д.), умеющий оценивать риски и 
прогнозировать влияние любого факта хозяйственной жизни на изменение 
финансового положения организации до момента его совершения. Одним из важных 
аспектов профессиональной жизни современного бухгалтера является знание и 
применение им норм профессиональной этики. 

Базовую часть профессиональных компетенций и будущий бухгалтер, и будущий 
аудитор получают в учебном заведении, где должны закладываться основы 
самостоятельного профессионального мышления, профессиональной ответственности 
и отношений. В этой ситуации роль профессионального образования трудно 
переоценить. Прежде всего, выпускник должен иметь системное представление о 
предмете своей деятельности, понимать учетную информацию во всей ее полноте и 
многообразии внутренних взаимосвязей.  

Как показывает практика, современные выпускники сложно адаптируются к 
конкретным условиям трудовой деятельности, не умеют работать с нормативными 
документами, применять их на практике, самостоятельно находить обоснованные 
решения в спорных ситуациях, разрабатывать внутренние организационно-
распорядительные документы, в том числе учетную политику. Поэтому им трудно 
развивать творческие способности, без которых нет настоящего профессионализма! 

На наш взгляд, применяемая в России система «бакалавриат – магистратура» в 
нынешнем виде не оправдала себя. В бакалавриате пытаются преодолеть недостатки 
среднего общего образования в ущерб общим экономическим дисциплинам. В 
магистратуру приходят бакалавры, не имеющие базовых экономических знаний, не 
способные системно воспринимать специальные предметы. Кроме того, учетно-
аналитические дисциплины не являются приоритетными в учебных программах. 

Другая часть профессиональных компетенций может быть получена только в 
реальных, а не учебных или модельных условиях, она приобретается посредством 
наработки собственного опыта, включающего опыт профессиональных отношений с 
руководством, подчиненными, с внешними контрагентами.  

Например, молодым специалистам, как правило, трудно выступать в роли 
руководителя, даже низового звена. Их знания по управлению бухгалтерской службой 
не выходят за рамки основ общего менеджмента. Поэтому отсутствие минимальных 
профессиональных компетенций в области управления бухгалтерской службой в 
настоящее время является проблемой.  

Таким образом, совершенствование технологии подготовки кадров должно 
включать, с одной стороны, увеличение времени практических занятий, направленных 
на развитие и закрепление умений. Необходимо использовать различные формы 
практических занятий. При этом приоритет должен отдаваться либо реальным, либо 
модельным, но максимально приближенным к реальным условиям практической 
деятельности. 

С другой стороны, необходимо качественно изменить теоретическую подготовку, 
отдав предпочтение учетно-аналитическим дисциплинам. Преподавание этих 
дисциплин должно быть системным, обеспечивающим понимание студентами 
причинно-следственных связей в учетном процессе и методологических основ 
раскрытия информации в отчетности.  
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Кроме того, учетные дисциплины должны быть более комплексными, 
включающими особенности различных секторов экономики, в том числе 
государственного сектора. Преподавание аналитических дисциплин должно 
воспитывать не механическое применение инструментов оценки финансового 
положения, но осознанный выбор, направленный на оценку непрерывности 
деятельности организации в обозримом будущем. 

Профессиональное образование бухгалтеров должно стать непрерывным на 
протяжении всей профессиональной карьеры. Развивать полученные компетенции 
необходимо в рамках дополнительного профессионального образования и 
самообразования. 

Начиная с 2014 года в Российской Федерации создается система 
профессиональных стандартов. Профессиональный стандарт характеризует 
квалификацию, необходимую работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.  

Макромодель бухгалтерской профессии и ее потенциальные возможности 
представлены в профессиональном стандарте «Бухгалтер», разработчиком которого 
является ИПБ России. Стандарт позволяет увидеть вектор развития 
профессиональной карьеры бухгалтера: от выполнения им простых трудовых функций 
к более сложным, агригированным, включающим учетные, аналитические и 
контрольные функции.  

В действующей редакции профессионального стандарта «Бухгалтер» учтена 
сложившаяся практика, при которой в должностные обязанности бухгалтера может 
быть дополнительно включено осуществление внутреннего контроля, налогового 
планирования и налогового учета, составление налоговой отчетности, проведение 
финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками. Эта 
практика наиболее характерна для организаций малого и среднего бизнеса.  

В крупных организациях, как правило, существует более детальное разделение 
труда, и бухгалтер объективно не может быть специалистом широкого профиля. 
Однако работа главного бухгалтера в крупной организации имеет свою специфику, 
определяющую повышенные квалификационные требования к специалисту. 
Специфика заключается: 

- в расширении полномочий и ответственности главного бухгалтера в связи с 
увеличением масштабов деятельности экономического субъекта; 

- в необходимости решения более сложных задач по организации постановки и 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- в необходимости обеспечения единой методологии учетного процесса.  
Особенности деятельности главных бухгалтеров крупных организаций будут 

учтены в ходе работы по внесению дополнений в профстандарт «Бухгалтер», которая 
проводится в настоящее время. 

Профессиональный стандарт «Аудитор» принят в 2015 году. В основу этого 
профессионального стандарта положен иной принцип. Если «Бухгалтер», построен по 
функциональному принципу, т.е. исходя из процесса составления отчетности, то 
«Аудитор» продолжает традицию квалификационных справочников, описывая 
должности и квалификационные требования к работникам. 

Разница в построении стандартов объясняется тем, что в бухгалтерских службах, 
в отличие от аудиторских организаций, не сложилось стандартное разделение труда. В 
зависимости от условий работы организации меняется не только количество 
работников бухгалтерской службы, но и перечень выполняемых каждым работником 
трудовых функций и действий. 

Внедрение профессиональных стандартов уже сейчас начинает оказывать 
влияние на профессиональную подготовку бухгалтеров и аудиторов, а уже в самом 
ближайшем будущем этот процесс должен стать весьма активным. В настоящее время 
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в Российской Федерации начата большая работа по приведению федеральных 
государственных образовательных стандартов, которые служат основой 
образовательных программ, в соответствие с профессиональными стандартами. Эта 
работа строится следующим образом:  

• Во-первых, определяется перечень профессиональных стандартов, 
сопряженных с конкретным федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

• Затем проверяется соответствие области профессиональной деятельности, 
указанной во ФГОС, областям, к которым относятся профстандарты и видам 
профессиональной деятельности. 

• На следующем этапе осуществляется проверка, закладывают ли 
общепрофессиональные компетенции, сформулированные во ФГОС, основы, 
позволяющие выпускнику выполнять трудовые действия в рамках сопрягаемых 
профессиональных стандартов. 

Мы надеемся, что использование профессиональных стандартов для целей 
разработки образовательных программ будет способствовать более полному 
удовлетворению ожиданий работодателей в отношении выпускников, а также поможет 
самим бухгалтерам и аудиторам в построении профессиональной карьеры и 
правильном выстраивании отношений с работодателями. ИПБ России заинтересован в 
росте квалификации бухгалтерских и аудиторских кадров, в их становлении в качестве 
профессиональных бухгалтеров, демонстрирующих высокий уровень компетенции и 
способствующих динамичному развитию обеих профессий. 

 
 

 
AUDİT PEŞƏSİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ,  

HƏLLİ YOLLARI VƏ İNKİŞAFI 
 

İlqar VƏLİYEV,  
«Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi. Vi.»  
şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı  

filialının idarəedici partnyoru 
 

Dünya üzrə müasir audit problemləri: 
- Biznes sahəsində tənzimləyicilər, səhmdarlar, kreditorlar, ictimaiyyət, banklar və 

investorlar kimi müxtəlif maraqlı tərəflərin audit peşəsinə artan marağı; 
- Bu səbəbdən auditorların həmin maraqlı tərəflər qarşısında artan məsuliyyət 

səviyyəsi; 
- Maraqlı tərəflərin auditdən gözləntiləri ilə audit peşəsinin reallıqda nədən ibarət 

olduğu ilə müqayisədə hələ də mövcud olan boşluq; 
- Audit peşəsində insan resurslarında çatışmazlıq; 
- Rəqəmsallaşdırma/avtomatlaşdırma/robotlaşdırma tendensiyaları– bildiyimiz kimi, 

audit peşəsinin gələcək on ildə və ya təxminən bu müddət ərzində əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişəcəyi gözlənilir;  

- Audit şirkətləri tərəfindən təklif edilən xidmətlərin tərkibində dəyişiklik; 
- Auditlə qeyri-audit xidmətlərin müqayisəsi: müstəqilliklə bağlı təhlükə və ya 

müştərilərə xidmət göstərmək üçün geniş miqyaslı bacarıqlar? Düzgün tarazlaşdırılmış cavab 
tapılmalıdır;  

- Qlobal çərçivədə çoxmillətli müştərilərə xidmət göstərmək qabiliyyətinə malik həqiqi 
inteqrasiya etmiş qlobal audit şirkətlərinə daha çox ehtiyac var. “Böyük Dördlük” şirkətlərinə 
edilən təzyiqlərə baxmayaraq qeyd edilənləri yerinə yetirməyə real alternativ mövcud deyil. 

 
100 

 



Azərbaycanda müasir audit problemləri: 
- İqtisadi islahatlar və korrupsiya ilə mübarizə fonunda audit peşəsinin rolunun 

artması;  
- Azərbaycanda ən qabaqcıl qlobal korporativ idarəetmə təcrübələrinin geniş 

inteqrasiyası. Auditorlar korporativ idarəetmə strukturunda əsas rol oynayır. Bu sahədə hələ 
də görülməli işlər çoxdur və cari korporativ idarəetmə strukturu və auditorların rolu qlobal 
standartlardan çox uzaqdır;  

- Biz Auditorlar Palatasında keyfiyyətə nəzarət sistemlərinin möhkəmləndirilməsi, 
qeyri-etik davranışla mübarizə və Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına, eləcə də, 
Davranış qaydaları ilə bağlı standartlara tam əməletmənin əldə edilməsinə diqqətin artmaqda 
olduğunu müşahidə edirik;  

- İqtisadi böhran, qeyri-etik rəqabət, eləcədə də, audit xidmətlərinə marağın az 
olmasına görə audit xidmətləri üzrə haqlara artan təsir; 

- Audit peşəsini əlavə təzyiqə məruz qoyan bir çox yerli audit şirkətlərinin audit 
xidmətlərinin hələ də aşağı səviyyədə olması. 

Tövsiyələr:  
- Məcburi audit tələbləri siyahısını genişləndirməklə, audit nəticəsində şirkətin əldə 

etdiyi faydalarla bağlı maraqlı tərəflərin maarifləndirilməsini davam etdirməklə audit bazarını 
genişləndirmək;  

- Qeyri-etik rəqabət və xidmət haqlarının aşağı salınması ilə mübarizə; 
- Auditorların rolunun artmasını nəzərdə tutaraq korporativ idarəetmə islahatlarının 

genişləndirilməsi. Audit Komitələrinin vəzifə və öhdəliklərini artırmaq; 
- Auditorlar Palatasına dövlət, eləcə də beynəlxalq təsisatlar tərəfindən səriştənin 

artırılması üzrə daha çox dəstəyin göstərilməsi; 
- Davamlı maarifləndirmə və audit keyfiyyəti üzrə tələblər;  
- İri/aparıcı beynəlxalq audit şirkətləri ilə yerli audit şirkətləri arasında davamlı 

maarifləndirmə, ən qabaqcıl qlobal standartların və təcrübələrin tətbiq edilməsi sahəsində 
daha sıx əməkdaşlıq;  

- Audit fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziyanın verilməsi üçün tələblərin islah 
edilməsi. İngiltərə və Uelsin Peşəkar Mühasiblər Assosiasiyasının sertifikatı (ACA), 
Sertifikatlaşdırılmış Peşəkar Mühasiblər Assosiasiyasının sertifikatı (ACCA) və Amerikanın 
Sertifikatlaşdırılmış İctimai Mühasibi lisenziyası (CPA) kimi beynəlxalq audit peşəkar 
lisenziyaların mümkün dərəcədə tam tanınması məsələsinə baxılma;  

- Azərbaycanda audit peşəsinin nüfuzunun artırılması. Universitet və tələbələrlə daha 
çox işlərin görülməsi. 

 
 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

 
Дмитрий ЯКОВЕНКО, 

 проф., заместитель директора 
Департамента правового обеспечения и  

kонтроля Министерства Российской  
Федерации по развитию Дальнего Востока 

 
В последние годы при переходе на программно-целевой метод формирования 

бюджета в России стали появляться федеральные органы власти, фактически 
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отвечающие за развитие территориальных кластеров. Примером таких органов власти 
можно считать: 

- Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока; 
- Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа. 
Оба этих региона являются проблемными в масштабах России. Кратко, проблемы 

выглядят следующим образом: 
1) Общие проблемы: 
- они пограничные, 
- инфраструктура развита недостаточно, 
- рабочих мест недостаточно, 
- высокая зависимость регионов от дотаций из федерального бюджета. 
2) специфические проблемы: 
- низкая плотность населения на Дальнем Востоке, 
- высокая плотность населения на Северном Кавказе. 
Все это требует не просто финансирования, а реализации федеральных целевых 

программ.  
В рамках федеральной целевой программы (ФКЦ) по развитию Дальнего Востока 

и Забайкалья государство: 
- вкладывает средства в порядке софинансирования в строительство  объектов 

инфраструктуры (развитие морских портов, строительство объектов железной дороги, 
прокладка нефте- и газопроводов и т.п.), 

- участвует в софинансировании в рамках государственно-частного партнерства 
новых предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, 

- предоставляет налоговые льготы для вновь созданных предприятий территорий 
опережающего развития (ТОР), например, на территории свободного порта 
Владивосток. 

Для подъема сельского хозяйства и создания туристической инфраструктуры  
государство применяет такую форму стимулирования, как выделение земельных 
наделов (так называемый дальневосточный гектар). Фактически, земля выдается в 
концессию на условиях ее освоения за определенный временной отрезок времени.  

При этом, вектор задач государственного ведомственного контроля смещается с 
контроля за целевым использованием потраченных и недополученных (в виде не 
поступивших налоговых платежей) финансовых ресурсов на: 

- увеличение плотности населения, 
- создание новых (сохранение старых) рабочих мест, 
- увеличение валового регионального продукта (ВРП), 
- увеличение налогового потенциала региона, 
- сокращение форм прямой финансовой помощи дотационным региональным 

бюджетам, 
- и т.п. 
Важно, с какого периода мы должны начинать расчет этих показателей.  

Например, при реализации любого проекта мы временной отрезок делим условно на 3 
части: 

- проектные работы, 
- строительно-монтажные работы (СМР), 
- введение объекта в эксплуатацию. 
Если проектные работы выполняются на территории Дальнего Востока – то 

государственное софинансирование позволяет сохранять рабочие места и уровень 
оплаты труда. То же самое можно говорить об этапе СМР. Следовательно, при учете 
рабочих мест, создаваемых при реализации ФЦП, нужно иметь методику обсчета 
временно созданных и временно сохраненных (временно обеспеченных оплатой труда) 
рабочих мест. Рабочие места на этом этапе создаются временные, но это позволяет 
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сохранить рабочие места, а при перманентных работах – сделать их стабильно 
востребованными. За счет того же налога на доходы физических лиц формируется 
налоговый потенциал региона. При этом стабильные доходы населения выступают 
мультипликатором развития ряда отраслей: легкой промышленности, сельского 
хозяйства, торговли.  

При таком подходе к задачам государственного ведомственного контроля на 
место обычных ревизий и тематических проверок приходят другие формы: 

- мониторинг; 
- обследования с применением данных статистических исследований. 
В России уже есть опыт проведения подобных контрольных мероприятий.  
 
 
 
 

STRATEJİ YOL XƏRİTƏLƏRİ: QARŞIYA QOYULMUŞ HƏDƏFLƏRLƏ  
BAĞLI STATİSTİK HESABATLILIQ  

 
Yusif YUSİFOV,  

Azərbaycan Respublikasının Dövlət  
Statistika Komitəsi sədrinin müavini, i.ü.f.d.  

    
Qlobal siyasi və iqtisadi proseslər fonunda ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətliliyini 

yüksəltmək və idxaldan asılılığını azaltmaq, ixracyönümlü qeyri-neft iqtisadiyyatının əsaslı 
inkişafını təmin etmək üçün davamlı olaraq islahatların həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir və bu məqsədlə Azərbaycanda müstəqillik illərində çoxsaylı sosial-iqtisadi qərarlar 
qəbul edilmiş, konsepsiyalar, strategiyalar, dövlət proqramları hazırlanmış, onların uğurla 
icrasına nail olunmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, son 20 ildə ümumi daxili məhsul istehsalı 6,1 
dəfə, o cümlədən sənayedə 5,1 dəfə, kənd təsərrüfatında 2,4 dəfə, tikinti sektorunda 25,5 
dəfə, nəqliyyat xidmətləri sahələrində 4,2 dəfə, rabitədə 36,2 dəfə, ticarətdə 8,4 dəfə 
artmışdır. Ölkədə makroiqtisadi sabitliyə nail olunmuş, qeyri-neft sahələrinin, xüsusilə 
sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi gücləndirilmiş, əlverişli biznes və investisiya mühiti 
formalaşmış, əhalinin sosial rifahı davamlı olaraq yaxşılaşmışdır. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, son illərdə dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi 
səbəbindən ölkəyə daxil olan vəsaitlərin azalması, Azərbaycanın əsas xarici ticarət 
tərəfdaşları olan ölkələrdə iqtisadi artımın zəifləməsi ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir 
göstərmişdir. Xarici investisiyaların strukturlaşdırılmaması, idxaldan asılılığın və qeyri-rəsmi 
məşğulluğun səviyyəsinin hələ də yüksək olması, insan kapitalının arzu olunan səviyyədə 
inkişaf etməməsi səbəbindən ölkənin orta gəlirli və ya daha aşağı gəlirli ölkələr qrupuna 
enməsi təhlükəsi yaranmışdır.  

Strateji cəhətdən əhəmiyyətli coğrafi mövqeyə malik olması, ictimai-siyasi sabitliyin 
hökm sürməsi, enerji və ərzaqla özünü təminetmə səviyyəsinin, dövlət borcunun, işsizliyin və 
inflyasiyanın qənaətbəxş olması kimi güclü tərəflərlə xarakterizə olunan ölkə iqtisadiyyatının 
geniş şaxələndirmə, prioritet sahələr üzrə inkişaf və qeyri-rezident sahibkarlara əlverişli 
biznes mühitinin yaradılması imkanlarından istifadə olunmalıdır. Bütün bunlar isə iqtisadi 
islahatların əsas strateji hədəflərinə uyğun olaraq, sistem xarakterli yeni tədbirlərin həyata 
keçirilməsini, sosial-iqtisadi inkişafın cari, orta və uzunmüddətli dövrləri arasında üzvi bağlılıq 
və qarşılıqlı uzlaşma yaratmaqla iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə yeni modelinin 
formalaşdırılmasını zəruri edir. Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı 
il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol 
xəritələrinin təsdiq edilməsi qarşıya qoyulmuş hədəflərə nail olmağa imkan verəcəkdir.  

Məlum olduğu kimi, milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 11 sektoru (neft və qaz 
sənayesi (kimya məhsulları daxil olmaqla), kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, 
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kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı, ağır sənaye və 
maşınqayırma, ixtisaslaşmış turizm sənayesi, logistika və ticarət, uyğun qiymətə mənzil 
təminatı, peşə təhsili və təlimi, maliyyə xidmətləri, telekommunikasiya və informasiya 
texnologiyaları, kommunal xidmətlər (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) üzrə hazırlanmış 12 
strateji yol xəritəsi 2016-2020-ci illər üçün iqtisadi inkişaf strategiyasını və tədbirlər planını, 
2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxışı və 2025-ci ildən sonrakı dövrə hədəf 
baxışı özündə ehtiva edir.  

Hər bir strateji yol xəritəsinin tədbirlər planına uyğun olaraq dövlət orqanlarına onların 
üzərinə düşən vəzifələrin icrası, eyni zamanda ayrı-ayrı sahələr üzrə gələcəkdə hazırlanacaq 
dövlət proqramlarının, inkişaf konsepsiyalarının, strategiyaların, tədbirlər planlarının 
layihələrinin strateji yol xəritələrinə uyğunlaşdırılması tapşırılmış və nəticə etibarilə qarşıya 
qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsində birbaşa və dolayısı ilə iştirak edən mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti orqanları, o cümlədən statistika orqanları qarşısında çoxistiqamətli vəzifələr 
qoyulmuşdur. Belə ki, ölkədə qəbul olunmuş dövlət proqramlarının və inkişaf 
konsepsiyalarının həyata keçirilməsi statistik hesabatların vasitəsi ilə mövcud ehtiyatlar, 
iqtisadi, demoqrafik, sosial və ekoloji vəziyyətin öyrənilməsi, əldə olunan məlumatların 
müvafiq orqanlara təqdim edilməsi ilə təmin edilir. Beləliklə, statistik hesabatlılıq müəssisə və 
təşkilatların fəaliyyətləri haqqında dolğun, dürüst,  dəqiq və müqayisəlilik prinsiplərinə cavab 
verən məlumatlarım hazırlanmasını şərtləndirir.   

Strateji yol xəritələri hazırlanarkən rəsmi statistika məlumatlarından geniş şəkildə 
istifadə edilmişdir və təsadüfi deyil ki, tək milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə strateji yol 
xəritəsində Dövlət Statistika Komitəsinə 32 dəfə istinad edilmişdir. Strateji yol xəritələrinin 
monitorinqi və qiymətləndirilməsi də aparılarkən tədbirlərin mahiyyəti üzrə icrasına, müvafiq 
prioritet üzrə gözlənilən nəticələr və indikatorlara diqqət yetiriləcəkdir ki, bu baxımdan,  
nəticələrin qiymətləndirilməsində rəsmi statistika məlumatları mühüm əhəmiyyət 
daşıyacaqdır.  

Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə strateji yol xəritəsində icrası nəzərdə tutulmuş əsas 
tədbirlərdən biri də statistika infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır və bunun əsas 
məqsədi islahatlara əlavə dəstək vermək üçün yaranan cari imkanlar üzrə daha səmərəli 
qərar verilməsi sahəsində statistika infrastrukturunun gücləndirilməsidir. Reallığı əks etdirən 
faktlara əsaslanan siyasət və biznes qərarlarının qəbulu üçün mühüm idarəetmə vasitəsi olan 
statistika sistemi bazar infrastrukturunu gücləndirmək və sahibkarlıq subyektlərinə daha 
əlverişli mühit yaratmaq məqsədilə genişçeşidli məlumatlara malikdir və bu baxımdan, 
gələcək təşəbbüslərin davamlı olması üçün milli statistika sisteminin zəruri ehtiyatlarla təmin 
edilməsi və dövlət orqanlarının qarşılıqlı əməkdaşlığı, məlumat sistemlərinin inteqrasiyası yol 
xəritəsində vacib hesab edilmişdir.  

Qeyd olunanlarla yanaşı ayrı-ayrı sektorları əhatə edən yol xəritələrində rəsmi statistika 
ilə bağlı bir sıra məsələlər üzrə də statistik informasiya təminatının həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur. Bunlardan biri ilk növbədə milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə strateji yol 
xəritəsində əsas hədəflərdən biri olan insan kapitalının inkişafında iştirak edən infrastruktura 
dair statistik məlumatların hazırlanmasıdır. Belə ki, milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 
sektorları üzrə strateji yol xəritələrində əmək məhsuldarlığına xüsusi yer verilmiş və 11 sektor 
üzrə əmək məhsuldarlığının artırılması hesabına insan kapitalının inkişafı hədəflənmişdir. Bu 
baxımdan, milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə strateji yol xəritəsinə uyğun olaraq ölkədə əmək 
münasibətlərinə dair müvafiq qərarların qəbulu üçün məlumatların əldə olunması, qeyri-rəsmi 
məşğulluğa dair məlumatların beynəlxalq səviyyədə müqayisəliliyinin təmin edilməsi 
məqsədilə əhalinin qeyri-rəsmi məşğulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə statistikanın 
təşkilinə xüsusi önəm veriləcəkdir. Aparılmış statistik müşahidələr qarşıya qoyulmuş 
hədəflərə nail olma vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə, cins, yaş, təhsil səviyyəsi və sair 
göstəricilər üzrə işçi qüvvəsi, qeyri-rəsmi məşğul əhaliyə dair məlumatların əldə edilməsinə 
imkan yaradacaqdır. Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair 
strateji yol xəritəsi ilə bağlı yaşlıların formal və qeyri-formal təhsildə iştirakına dair 
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məlumatların əldə edilməsi məqsədilə də seçmə statistik müayinənin keçirilməsi 
planlaşdırılmışdır. Müayinədə yaşlıların fasiləsiz təhsildə iştirakı haqqında dezaqreqasiya 
olunmuş məlumatların əldə olunması təmin ediləcəkdir. 

Ölkənin qeyri-neft sektorunda biznes mühitinin təhlili və iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə 
gözləntilərin, biznesin inkişafına mane olan amillərin müəyyən olunması, biznes və 
investisiya mühitinin əlverişliliyinin artırılması ilə bağlı qərarların qəbulu üçün statistik 
məlumatların hazırlanması üçün əsas alətlərdən biri də sahibkarlıq subyektlərinin işgüzar 
fəallığının öyrənilməsinə dair statistik sorğuların keçirilməsidir. Bu sorğu əsasında sahibkarlıq 
fəaliyyətinin optimal gəlirliliyini təmin edəcək və rəqabət prinsiplərinə əsaslanacaq biznes 
mühitinin yaradılması, iqtisadiyyatın əsas sahələrinin inkişafında meyillərin izlənməsi, milli 
iqtisadiyyat perspektivi üzrə strateji yol xəritəsində qarşıya qoyulmuş hədəflərə nail olma 
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün məlumatları əldə etmək mümkün olacaqdır.  

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair strateji yol xəritəsi 
çərçivəsində meyvə, üzüm, tərəvəz, bostan məhsulları, kartof, yem bitkiləri və digər 
məhsullarla bağlı əkin sahəsi, məhsul istehsalı və məhsuldarlığa dair məlumatların əldə 
edilməsi, meyvə bağları üzrə məlumatların ənənəvi, intensiv və superintensiv bağlar 
bölgüsündə qruplaşdırılması məqsədi ilə bitkiçilik məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan 
təsərrüfatlarda, o cümlədən həyətyanı sahələrdə yetişdirilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin 
sahəsi və məhsul yığımına dair statistik müşahidələrin keçirilməsi planlaşdırılmışdır. Əhalinin 
ərzağa əlyetərliyinə təsir edən müxtəlif amillər (qiymət dəyişmələri, təklifin həcmi, ehtiyatların 
mövcudluğu və s.) nəzərə alınmaqla əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetərliyi 
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi məqsədilə statistik müayinənin keçirilməsi zəruridir.  

Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair strateji 
yol xəritəsi çərçivəsində sənaye müəssisələrində istehsal güclərindən istifadə vəziyyətinin 
öyrənilməsi, istehsal prosesində istifadə olunan avadanlıqlar haqqında məlumatların əldə 
edilməsi məqsədi ilə sənaye müəssisələrində mövcud olan istehsal avadanlıqlarının vəziyyəti 
və onlardan istifadəyə dair seçmə statistik müayinə keçiriləcəkdir. Əldə edilmiş məlumatlar 
həm Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair strateji yol 
xəritəsində qarşıya qoyulmuş hədəflərə nail olma vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, həm də 
ümumilikdə sənaye müəssisələrində mövcud olan istehsal avadanlıqlarının vəziyyəti, yaş 
strukturu və onlardan istifadə ilə bağlı vəziyyəti xarakterizə etməyə imkan verəcəkdir.  

İxtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair strateji yol xəritəsi çərçivəsində daxili, 
xarici və gəlmə turizmə dair aktual və ətraflı statistik məlumatların əldə edilməsi, turizm 
sektoru üzrə təhlillərin aparılması üçün statistik məlumat bazasının genişləndirilməsi, ölkəyə 
gələn xarici turistlərin məmnunluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi yeni statistik müşahidələrin 
aparılmasını tələb edir.  

Kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair strateji yol 
xəritəsi çərçivəsində kiçik və orta sahibkarlıqla bağlı rəsmi statistika sisteminin 
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə göstəricilər sisteminin hazırlanması və məlumat bazasının 
yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu, kiçik və orta sahibkarlıqla bağlı vəziyyətin təhlili, 
proqnozların verilməsi, inkişaf planları və proqramlarının hazırlanması üçün etibarlı və 
genişəhatəli statistik məlumatların sistemləşdirilməsinə imkan yaradacaqdır. Bu istiqamətdə 
həyata keçirilməsi vacib olan ümumrespublika əhəmiyyətli tədbirdən biri də fərdi sahibkarlar 
da daxil olmaqla kiçik sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi siyahıya alınmasının keçirilməsidir.   

Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının 
inkişafına dair strateji yol xəritəsində qarşıya qoyulmuş hədəflərə nail olma vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi, ölkə əhalisinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 
avadanlıqları ilə təminatı və ondan istifadə vəziyyətinin statistik öyrənilməsi məqsədilə ev 
təsərrüfatlarında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadəyə dair seçmə 
statistik müayinələr keçirilməlidir.  

Yuxarıda qeyd olunan tədbirlərlə yanaşı, strateji hədəflərə nail olma vəziyyətinin statistik 
qiymətləndirilməsi mövcud məlumatlar əsasında aparılacaqdır. Bu baxımdan, statistik 
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məlumatların beynəlxalq müqayisəliliyinin təmin edilməsi, müxtəlif dövlət qurumlarında olan 
inzibati məlumatların rəsmi metodologiya əsasında statistik informasiya sisteminə 
inteqrasiyası və istifadəçilərə çatdırılması statistika orqanlarının əsas prioritetləri hesab edilir.  
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Правовое регулирование исполнения налоговой обязанности предполагает 

совокупность действий из трех составляющих: налоговый учет, уплата налога, 
налоговая отчетность. В некоторых случаях связывают содержание налоговой 
обязанности исключительно с уплатой налога. Действительно, на первый взгляд для 
функционирования государства и его административно-территориальных единиц 
принципиальное значение имеет поступление денежных средств от налогов и сборов в 
доходные части соответствующих бюджетов. Однако необходимо быть 
последовательным и четко осознавать, что определить сумму налога, подлежащую 
перечислению в бюджет, можно только после осуществления адекватных учетных 
операций. Они будут связаны как с учетом объектов, порождающих налоговую 
обязанность в целом (объект налогообложения, база налогообложения и т.д.), так и с 
определением той части средств, полученных плательщиком, которую он  обязан 
передать публичному субъекту (источник налога, ставка налогообложения и т.д.).  

Особенно важным в регулировании подобных отношений является, на наш 
взгляд, акцент на направленности регулирования динамики подобных отношений. На 
первый взгляд, налоговое регулирование призвано гарантироваться материальными 
нормами права, закрепляющими понятие налога, плательщика и т.д. Однако 
реализация подобных норм невозможна без адекватного процедурного обеспечения. 
Более того, речь идет не просто об обеспечении тех или иных налоговых процедур, а о 
своевременном обеспечении. Важно гарантировать не гипотетическое поступление 
всех налоговых платежей в бюджет (к примеру, все налоги, даже с перевыполнением, 
могут быть зачислены в бюджет 31 декабря текущего года), а поступление с 
соблюдением периодичности (ежемесячно, ежеквартально и т.д.). Именно такая 
периодичность только и может гарантировать финансовые возможности 
существования любого публичного образования.     

Для обеспечения последовательности и системности правоприменения важную 
роль играет вопрос определенности процедурных сроков реализации / выполнения 
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участниками конкретных общественных отношений своих прав и обязанностей. При 
этом важным является вопрос не только закрепления общих сроков, но и обеспечения 
надлежащего конструирования правил их продолжения. В данном случае нормативно 
закреплены правила, определяющие порядок продления процедурных сроков, 
выступающие своеобразным технико-юридическим механизмом, посредством которого 
общие сроки трансформируются  в специальные сроки. Наглядным образом отразить 
соответствующую модель переформатирования процедурных сроков можно 
посредством следующей математической формулы: А + В = С, где А - количество 
календарных величин (как правило дней), которые определяют темпоральные границы 
общих сроков; В - количество календарных величин (как правило дней), которые 
определяют границы продолжение общего срока; С - суммарное количество 
календарных величин, которое и составляет специальный срок. 

Не отмечается последовательностью ситуация с правилами определения 
процедурных сроков, сложившаяся в рамках общественных отношений, связанных с 
уплатой налоговых платежей. Так, в соответствии с положениями п. 57.1 ст. 57 
Налогового кодекса Украины налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить 
сумму налогового обязательства, указанную в представленной им налоговой 
декларации, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем 
соответствующего предельного срока, предусмотренного для представления 
налоговой декларации. Последний же день срока представления налоговой 
декларации может определяться, как в рамках общих сроков, так и в пределах 
специальных сроков. Правила определения специального срока представления 
налоговой декларации нашли свое непосредственное закрепление в рамках 
нормативных положений п. 49.20 ст. 49 Налогового кодекса Украины, где указывается, 
что в том случае если последний день срока представления налоговой декларации 
приходится на выходной или праздничный день, то последним днем срока считается 
операционный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днем. 

В данном случае общие сроки представления налоговой декларации, 
определяющиеся предписаниями п. 49.18 ст. 49 Налогового кодекса Украины, 
переформатируются  в специальные сроки, осуществляемые на основании   правил 
закрепленных в рамках положений п. 49.20 ст. 49 Налогового кодекса Украины. При 
этом нужно отметить, что в контексте положений ст. 57 отсутствуют нормативные 
положения, определяющие правила продления сроков уплаты налогов и сборов. 
Фактически, речь идет о том, что в контексте системного правоприменения положений 
ст. 49 и ст. 57 Налогового кодекса Украины существует не коллизия, а пробел в 
правоприменении. 

Соответствующее суждение принципиально в силу того, что коллизия имеет место 
в том случае, когда в противоречие вступают отдельные предписания действующего 
законодательства. Что же касается пробела в праве, то он имеет место именно в том 
случае, когда отсутствует нормативное регулирование конкретной сферы 
общественного взаимодействия, что приводит к неопределенности правоприменения. 
Следует отметить, что в аспекте данных положений, надо говорить о том, что они 
определяют порядок реализации различных налогово-процедурных стадий, хотя и 
находятся в последовательности своей реализации на единой темпорально-
процедурной прямой. В то же время они не являются такими, что  могут испытывать 
взаимосопоставление  правил , которые определяют темпоральные границы их 
реализации. В связи с этим мы не можем говорить о наличии действительной 
коллизийности положений ст. 57 и ст. 49 Налогового кодекса Украины, что не 
исключает наличия пробела в законодательстве.  

Следует отметить, что налоговое регулирование допускает  применение 
нормативных предписаний по аналогии. Такой подход объясняется прежде всего тем, 
что нормативные предписания, определяющие сроки отчетности и сроки уплаты 
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налогов и сборов относятся к различным (самостоятельным) институтам налогового 
законодательства. Так, сроки, определяющие порядок представления налоговой 
декларации, находят свою реализацию в рамках отчетных налоговых процедур. Что же 
касается сроков уплаты налогов, то они находят свое применение в рамках налоговых 
процедур по уплате налогов и сборов. В связи с этим, мы не можем говорить о 
возможности применения такого технико-юридического приема, как аналогия 
законодательства в аспекте экстраполяции (переноса) правил продления сроков, 
закрепленного в п. 49.20 ст. 49 Налогового кодекса Украины на правила, 
определяющие сроки уплаты налогов и сборов в пределах п. 57.1 ст. 57 Налогового 
кодекса Украины. 

Единственным эффективным способом преодоления соответствующего пробела 
является содержательное дополнение предписаний действующего налогового 
законодательства, которые закрепляют сроки уплаты платежей налогового характера. 
В данном случае стоит отметить, что вполне логичным было бы изложение положения 
п. 57.1 ст. 57 Налогового кодекса Украины в следующей редакции: "Налогоплательщик 
обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в 
представленной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, 
следующих за последним днем соответствующего предельного срока, 
предусмотренного настоящим Кодексом для представления налоговой декларации, 
кроме случаев, установленных настоящим Кодексом. Если последний день срока 
уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, то 
последним днем срока считается первый рабочий день, следующий за 
соответствующим выходным или праздничным днем". Предложенные изменения будут 
отвечать и европейской практике правоприменения. Так, Европейская конвенция об 
исчислении сроков (ЕТS № 76) от 16 мая 1972, которая применяется к исчислению 
сроков в гражданских, коммерческих и административных делах, в ст. 5 указывает, что 
при исчислении срока субботы, воскресенья и официальные праздники учитываются. 
Однако, если diesadquem (для целей Конвенции термин «diesadquem» означает день, в 
какой срок истекает) срока, до истечения которого должно быть осуществлено то или 
иное действие, приходится на субботу, воскресенье, официальный праздник или день, 
который считается официальным праздником, установленный срок продлевается на 
первый рабочий день, следующий после них. 

Также определенных законодательных изменений требуют и нормы п. 49.20 ст. 49 
Налогового кодекса Украины в части определения специальных сроков представления 
налоговых деклараций. Сегодня правила продления сроков в пределах п. 49.20 ст. 49 
Налогового кодекса Украины привязаны к операционному (банковскому) дню, 
следующему за выходным или праздничным днем. В первую очередь не совсем 
понятным представляется подход законодателя относительно привязки представления 
налоговой декларации в контролирующий орган именно к операционному 
(банковскому) день. В соответствии с п. 1.21 ст. 1 Закона Украины «О платежных 
системах и переводе средств в Украине», операционный день - это часть рабочего дня 
банка или другого учреждения - участника платежной системы, в течение которой 
принимаются от клиентов документы на перевод и документы на отзыв и можно, при 
наличии технической возможности, осуществить их обработку, передачу и исполнение. 
Продолжительность операционного дня устанавливается банком или другим 
учреждением - участником платежной системы самостоятельно и закрепляется в их 
внутренних нормативных актах. Логично было бы осуществить изложение положения п. 
49.20 ст. 49 Налогового кодекса Украины в следующей редакции: "Если последний 
день срока представления налоговой декларации приходится на выходной или 
праздничный день, то последним днем срока считается первый рабочий день, 
следующий за соответствующим выходным или праздничным днем. Предельные сроки 
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представления налоговой декларации могут быть увеличены по правилам и на 
основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом ". 

Безусловно, такая ситуация порождается существованием коллизии 
законодательных норм, разобраться в которой и необходимо при разрешении спора и 
вынесении судебного решения. Конфликт отдельных положений правовых норм при 
регулировании отношений в области налогообложения может выступать в нескольких 
формах: а) коллизия налогово-правовых норм одного нормативного акта. В этом 
случае мы сталкиваемся с противоречиями положений отдельных статей закона или 
другого нормативно-правового акта; б) коллизия норм отдельных налоговых 
нормативно-правовых актов. В данной ситуации речь идет о разновидности 
внутриинституциональной коллизии, когда противоречия характеризуют соотношение 
норм различных налоговых законов. Чаще всего в этом случае возникают 
противоречия положений отдельных статей общих и специальных законов. 
Естественно, такое деление весьма условно, но довольно часто налогово-правовое 
регулирование наталкивается на конфликт норм законов, устанавливающих отдельные 
виды налогов и сборов с теми, которые  закрепляют общие основы налогообложения; 
в) коллизия норм, касающихся налоговых отношений и содержащихся в различных 
актах финансового законодательства. Данный вид коллизий относится уже к 
межинституционным и характеризуется противоречиями норм законов, относящихся к 
различным институтам финансового законодательства. Подобное противоречие чаще 
всего возникает при сопоставлении действия норм бюджетного и налогового 
законодательства. К примеру, Бюджетным кодексом Украины вводится понятие 
«налоговых поступлений», однако налоговое законодательство не использует данной 
категории и возникает вопрос: каким образом она соотносится с традиционным 
понятием «налогов, сборов (обязательных платежей)», которое содержится в законах, 
регулирующих налогообложение ; г) коллизия норм налогового законодательства и 
норм, регулирующих отношения, которые составляют предмет другой отрасли права. 
Достаточно часто с подобной ситуацией можно столкнуться при предоставлении 
налоговых льгот законами, регулирующими статус определенных категорий лиц 
(ветеранов Великой Отечественной войны; инвалидов, лиц, пострадавших в 
результате Чернобыльской катастрофы). 

Ряд коллизий норм, регулирующих реализацию налогового долга, на наш взгляд, 
более субъективный, порождается несогласованностью на стадии принятия 
законодательных актов. Казалось бы, совершенно логично и естественно использовать 
определенный общий знаменатель бюджетных и налоговых норм, применять единую 
терминологическую базу. Однако создается впечатление, что никакой связи и 
согласования между Бюджетным кодексом и налоговым законодательством не 
существует. Вряд ли уместно в этом случае искать объективные причины этого 
несоответствия. 

Дело в том, что имея в виду схожие понятия, законодатель закрепляет 
определенные противоречия с позиций формальной юридической логики. 
Действующее налоговое законодательство Украины использует категории «налога, 
сбора (обязательного платежа)». В то же время, бюджетное законодательство вводит 
другое понятие - «налоговые поступления». Возникает вопрос - каким образом они 
соотносятся со всеми элементами, которые законодатель включил в систему 
налогообложения. Вроде некоторое разъяснение дается в   ч. 2 ст. 9 Бюджетного 
кодекса Украины, однако и оно далеко от совершенства, поскольку к   налоговым 
поступлениям относятся предусмотренные налоговыми законами Украины 
общегосударственные и местные налоги, сборы и другие обязательные платежи. Во-
первых, сложно однозначно определиться что такое «налоговый закон Украины». Во-
вторых, не совсем ясно, что значит «предусмотренные налоговыми законами Украины» 
- налоги и сборы, закрепленные в закрытом перечне ст. 9, 10 Налогового кодекса 
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Украины или налоги и сборы, которые вводятся в действие отдельными законами? 
Если речь идет о последнем акценте, то в действующей системе налогообложения 
могут быть налоги и сборы, введенные законами, указами Президента Украины, 
декретами Кабинета Министров Украины, положениями местных органов 
самоуправления, а не только законами. В-третьих, к налоговым поступлениям можно, с 
определенными ограничениями, отнести и суммы доначислений по налогам, сборам, 
обязательным платежам. 

 
 
 
 

MALİYYƏ BAZARLARINDA RİSK ƏSASLI NƏZARƏTİN TƏTBİQİ 
 

Asim ZÜLFÜQAROV  
Azərbaycan Respublikası  

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının  
Baş icraçı direktorunun müavini,  

Strateji xidmətlər departamentinin direktoru 
 

Maliyyə bazarları iştirakçıları əksər ölkələrdə iqtisadiyyatın əsas drayverləri kimi çıxış 
edir. Eyni zamanda, maliyyə xidmətləri göstərən institutlar əhali və biznesin kapital 
yığımlarının akkumulyasiyasını həyata keçirməklə maliyyə vasitəçiliyini təmin edir ki, onların 
iflası sistem risklərinin yaranması və maliyyə sabitliyinə təhdidlərlə nəticələnmiş olur. Bu 
məqsədlə bütün dünyada maliyyə bazaları iştirakçıları üçün spesifik tənzimləmə və nəzarət 
rejimi müəyyən edilir. Həmin təşkilatlar minimumum kapital tələblərini yerinə yetirməli, likvidlik 
normativlərini qorumalı və s. Bu kimi requlyativ tələbləri yerinə yetirməlidir. Əksər 
requlyatorlar isə nəzarət yanaşmasını həmin subyektlərin normativ çərçivədən 
kənarlaşmaması üzərində müəyyən edir. 

Bununla belə, baş vermiş qlobal maliyyə böhranları maliyyə xidmətləri istehlakçıları və 
maliyyə bazarları iştirakçılarının krizis dövründə davranışının fərqli olmasını göstərdi. Belə 
situasiyada prudensial normativləri yerinə yetirən maliyyə institutlarının belə qısa müddətdə 
dayanıqlılığının itirilməsi halları oldu. Bu isə qayda əsaslı (comliance based) nəzarət 
yanaşmasının boşluqlarını aşkar etdi. 

Qabaqcıl iqtisadiyyatlarda requlyatorlar tərəfindən gələcəyə yönəlmiş risk əsaslı nəzarət 
rejiminə keçid meyilləri artdı. Bu yanaşma maliyyə sabitliyinə təhdid yarada biləcək prioritet 
risklərin əvvəlcədən müəyyən edilməsini və əsasən onların hədəflənməsini nəzərdə tutur. Bu 
əsnada, nəzarət orqanı tərəfindən təkmil risk qiymətləndirilməsi alətləri hesabına qabaqlayıcı 
rejimdə hesablamalar aparılır, ayrı-ayrı institutların sistem risklərinə təsirləri baxımından 
əhəmiyyətliliyi müəyyən edilir. Nəticədə, risklərin əhəmiyyətliliyi nəzərə alınmaqla effektiv 
nəzarət strategiyası müəyyən edilir və risklərin prioritetliyinə uyğun resursların bölgüsü 
aparılır. 

Risk əsaslı nəzarətin əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri də makroiqtisadi və ya 
sistem risklərinin maliyyə bazarlarına təsirinin qarşılıqlı şəkildə qiymətləndirilməsidir. Bu 
zaman, sistem risklərini siqnal edən müxtəlif indikatorlar müəyyən edilir ki, onların da maliyyə 
bazarı subyektlərinə təsiri individual şəkildə ölçülür. Eyni zamanda, individual maliyyə 
institutlarını əhatə edən risklərin bütövlükdə maliyyə sisteminə, habelə ölkə iqtisadiyyatına 
neqativ təsirinin müəyyənləşdirlir və bu təsirlərin minimallaşdırılması üzrə işlər müəyyən 
edilir. 

Təsadüfi deyil ki, nəzarət rejimini risk əsaslı yanaşma ilə müəyyən etmiş Kanada və 
Avstraliya kimi ölkələrdə 2008-ci il Qlobal Maliyyə Böhranı zamanı sistem riskləri effektiv 
idarə edilmiş, maliyyə sabitliyinə təhdidlər yaranmamışdır. Kanada və Avstraliyanın maliyyə 
bazarları requlyatorları risk əsaslı nəzarət yanaşmasına transformasiya edən ən qabaqcıl 
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təcrübələrdəndir. Bu təşkilatların risk əsaslı nəzarət modelləri bir çox requlyatorların istinad 
sənədləri kimi qəbul olunur. 

Bütövlükdə, beynəlxalq təcrübədə müşahidə olunduğu kimi, ölkəmizdə də risk əsaslı 
nəzarət mexanizminə keçidlə bağlı hədəflər müəyyən edilmişdir. “Maliyyə xidmətlərinin 
inkişafı üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə bu istiqamətdə strateji prioritetlər müəyyən edilmiş, 
tədbirlər planı hazırlanmışdır. Bunula belə, maliyyə bazarlarına nəzarətin yeni yanaşma ilə 
təşkil edilməsi mürəkkəb və kompleks prosedur olmaqla bir sıra islahatların aparılmasını 
zəruri edir:  

• Nəzarət prosedurlarının təşkili təkmil alətlər hesabına dəstəklənməlidir:  
⁻ Maliyyə məlumatlarını analiz edən, yaranacaq riskləri əvvəlcədən aşkar edən 

monitorinq sistemi qurulur, proqnozlaşdırma alətləri inkişaf etdirilir;  
⁻ Maliyyə bazarları iştirakçılarının reytinq sistemi yaradılır. Bu zaman,  idarəetməsinin 

fəaliyyətini qiymətləndirən və nəzarətin tələb olunma dərəcəsini şərtləndirən reytinq 
sisteminin yaradılması 

• Tənzimləmə çərçivəsi risk əsaslı nəzarət yanaşmasını dəstəkləməlidir: 
⁻ Normativ sənədlər maliyyə institutlarında risk idarəetməsinin təkmilləşdirilməsini, 

daxili nəzarətin gücləndirilməsini təşviq edir 
⁻ Ayrı-ayrı risk növlərinə hədəflənmiş çərçivə müəyyən olunur 
• İnsan resurslarının yenidən ixtisaslaşması 
⁻ Maliyyə bazarlarına nəzarət edən kadrların risklərin idarə edilməsi ilə bağlı 

kompetensiyaları formalaşdırılır 
⁻ Eyni zamanda, maliyyə institutlarının risk qiymətləndirmələrini apara bilən 

əmakdaşlar cəlb olunur 
Ümumilikdə, qayda əsaslı nəzarətdən risk əsaslı nəzarətə keçid maliyyə institutlarının 

biznes modellərini və strategiyalarını dərindən qiymətləndirilməsinə, potensial riskləri 
azaltmaq üçün preventiv qaydada nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsinə və maliyyə 
bazarlarının iqtisadi tsikllara həssaslığının azalmasına imkan yaradacaqdır. Nəticədə, 
maliyyə institutlarına daha sağlam risk idarəetmə mexanizmləri ilə nəzarət olunacaq, habelə 
maliyyə bazarı subyektlərinə mikro və makro səviyyədə təsir edə biləcək kənar risklərin 
nəzərə alınmasına nail olunacaqdır.  

 
 
 
 

MİLLİ İQTİSADİYYAT VƏ İQTİSADİYYATIN ƏSAS SEKTORLARI ÜZRƏ STRATEJİ 
YOL XƏRİTƏLƏRİ İLƏ BAĞLI VERGİLƏR NAZİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN 

 GÖRÜLƏN İŞLƏR BARƏDƏ 
 

Samirə MUSAYEVA,  
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin  

Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar departamentinin  
baş direktoru  

 
Ölkənin perspektiv inkişaf hədəflərini və istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, onların 

gerçəkləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları 
üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli 
Sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat və 
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 
6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə 12 adda strateji yol xəritəsi təsdiq edilmişdir. 

111 
 



Fərmanın 5-ci hissəsi ilə mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, dövlət adından 
yaradılan publik hüquqi şəxslərə və səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxslərə iqtisadi sahədə fəaliyyət istiqamətlərinə dair strateji planların, dövlət 
proqramlarının, inkişaf konsepsiyalarının, strategiyaların, tədbirlər planlarının layihələrinin 
hazırlanması zamanı bu Fərmanla təsdiq edilən strateji yol xəritələrinin müddəalarını rəhbər 
tutmaları barədə göstəriş verilmişdir. 

Vergilər Nazirliyi təsdiq edilmiş 3 strateji yol xəritəsində 5 istiqamət üzrə əsas icraçı, 9 
strateji yol xəritəsində 34 istiqamətdə isə digər icraçı qismində müəyyən edilmişdir. Vergilər 
Nazirliyinin əsas icraçı olduğu 1, digər icraçı olduğu 3 istiqamətin icrası artıq 2016-cı ildə 
tamamlanmışdır. 

Strateji yol xəritələrinin 9-cu hissəsində Tədbirlər Planlarında əsas icraçı təşkilatın 
tədbirin vaxtında və mahiyyəti üzrə həyata keçirilməsi üçün ona aid hər bir prioritet və tədbir 
üzrə məsul şəxslər təyin edəcəyi nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin, Tədbirlər Planında qeyd 
olunan digər qurumların iştirakı ilə prioritet üzrə məsul qurumların rəhbərliyi altında işçi 
qruplarının yaradılacağı müəyyənləşdirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 
sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 6 dekabr tarixli 
1138 nömrəli Fərmanından irəli gələn tapşırıqların icrası məqsədilə Vergilər Nazirliyinin 
Kollegiyasının 9 fevral 2017-ci il tarixli Qərarı təsdiqlənərək Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 
əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrində Vergilər Nazirliyinin əsas icraçı olduğu aşağıdakı 
4 tədbir üzrə məsul şəxslər təyin edilmişdir: 

 “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 
Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 4.1.2-ci yarımbəndi (Səmərəli vergi sisteminin təşviq 
edilməsi) üzrə Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar departamentinin baş direktoru, baş 
vergi xidməti müşaviri Samirə Musayeva; 

 “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 
emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 6.2.1-ci yarımbəndi (Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının daxili bazardakı ticarəti üzrə uçot göstəriciləri ilə bağlı tənzimləmə 
sisteminin hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi) üzrə Hüquq departamentinin baş 
direktoru, vergi xidməti müşaviri Yeganə Balakişiyeva; 

 “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak 
mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 1.5.2-ci yarımbəndi 
(Yoxlamaların optimallaşdırılması və risk dərəcəsi əsasında aparılması) üzrə Vergi 
risklərinin təhlili və nəzarəti departamentinin baş direktoru, baş vergi xidməti müşaviri Natiq 
Şirinov; 

 “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak 
mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 1.5.3-cü yarımbəndinin 
2-ci hissəsi (KOS sahəsində stimullaşdırıcı vergi islahatlarının davam etdirilməsi) üzrə 
Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar departamentinin baş direktoru, baş vergi xidməti 
müşaviri Samirə Musayeva. 

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri” üzrə Vergilər 
Nazirliyinin əsas icraçısı olduğu tədbirlər üzrə aşağıdakı işçi qrupları yaradılmışdır: 

 “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 
Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 4.1.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş “Səmərəli vergi 
sisteminin təşviq edilməsi” və “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq 
səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 
1.5.3-cü yarımbəndində nəzərdə tutulmuş “Kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində stimullaşdırıcı 
vergi islahatlarının davam etdirilməsi” tədbirləri üzrə işçi qrupu. İşçi qrupuna Vergilər Nazirliyi 
ilə yanaşı, İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyinin nümayəndləri daxil edilmişdir (ümumilikdə 13 
üzv). 

 “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 
emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 6.2.1-ci yarımbəndində nəzərdə 
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tutulmuş “Kənd təsərrüfatı məhsullarının daxili bazardakı ticarəti üzrə uçot göstəriciləri ilə 
bağlı tənzimləmə sisteminin hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi” tədbiri üzrə işçi qrupu. İşçi 
qrupuna Vergilər Nazirliyi ilə yanaşı, İqtisadiyyat Nazirliyinin, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və 
İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin, İsmayıllı rayon Kənd təsərrüfatı idarəsinin nümayəndləri 
daxil edilmişdir (ümumilikdə 10 üzv). 

 “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak 
mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 1.5.2-ci yarımbəndində 
nəzərdə tutulmuş “Yoxlamaların optimallaşdırılması və risk dərəcəsi                                           
əsasında aparılması” tədbiri üzrə işçi qrupu. İşçi qrupuna Vergilər Nazirliyi ilə yanaşı, 
İqtisadiyyat və Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndləri daxil edilmişdir (ümumilikdə 8 üzv). 

Bundan başqa, Vergilər Nazirliyinin digər icraçı olduğu 6 Strateji Yol Xəritəsi - 22 sayda 
tədbir üzrə əsas icraçıların müraciətləri əsasında ümumilikdə 17 nümayəndənin ayrılması 
təmin edilmişdir. 

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri” üzrə Vergilər 
Nazirliyinin əsas icraçısı olduğu tədbirlər üzrə yaradılmış işçi qruplarının aşağıdakı görüşləri 
keçirilmişdir: 

 9 mart 2017-ci il tarixində “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına 
dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 6.2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş “Kənd 
təsərrüfatı məhsullarının daxili bazardakı ticarəti üzrə uçot göstəriciləri ilə bağlı tənzimləmə 
sisteminin hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi” tədbiri üzrə işçi qrupunun iclası keçirilmişdir. 
Görüşdə 11 nümayəndə iştirak etmişdir. 

 15 mart 2017-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat 
perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 4.1.2-ci bəndində nəzərdə 
tutulmuş  “Səmərəli vergi sisteminin təşviq edilməsi” və “Azərbaycan Respublikasında kiçik 
və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 
Tədbirlər Planının 1.5.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş “KOS sahəsində stimullaşdırıcı vergi 
islahatlarının davam etdirilməsi” tədbirləri üzrə işçi qrupunun görüşü keçirilmişdir. Görüşdə 13 
nümayəndə iştirak etmişdir. 

 15 mart 2017-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq 
səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 
1.5.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş “Yoxlamaların optimallaşdırılması və risk dərəcəsi 
əsasında aparılması” tədbiri üzrə işçi qrupunun iclası keçirilmişdir. Görüşdə 8 nümayəndə 
iştirak etmişdir. 

 11 aprel 2017-ci il tarixində “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına 
dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 6.2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş “Kənd 
təsərrüfatı məhsullarının daxili bazardakı ticarəti üzrə uçot göstəriciləri ilə bağlı tənzimləmə 
sisteminin hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi” tədbiri üzrə işçi qrupunun iclası keçirilmişdir. 
Görüşdə 10 nümayəndə iştirak etmişdir. 

Vergilər Nazirliyi tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi 
üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 4.1.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş 
“Səmərəli vergi sisteminin təşviq edilməsi” və “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta 
sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər 
Planının 1.5.3-cü yarımbəndində nəzərdə tutulmuş “KOS sahəsində stimullaşdırıcı vergi 
islahatlarının davam etdirilməsi” tədbirləri üzrə işçi qrupunun, “Azərbaycan Respublikasında 
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər 
Planının 6.2.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş “Kənd təsərrüfatı məhsullarının daxili 
bazardakı ticarəti üzrə uçot göstəriciləri ilə bağlı tənzimləmə sisteminin hüquqi əsaslarının 
təkmilləşdirilməsi” tədbiri üzrə işçi qrupunun və “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta 
sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər 
Planının 1.5.2 yarımbəndində nəzərdə tutulmuş “Yoxlamaların optimallaşdırılması və risk 
dərəcəsi əsasında aparılması” tədbiri üzrə işçi qrupunun İş Proqramları hazırlanaraq 27 mart 
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2017-ci il tarixli məktubla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi islahatlar üzrə 
köməkçisi cənab Natiq Əmirova təqdim edilmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin 
Tədbirlər Planının 4.1.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş "Səmərəli vergi sisteminin təşviq 
edilməsi" və “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak 
mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 1.5.3-cü yarımbəndində 
nəzərdə tutulmuş "KOS sahəsində stimullaşdırıcı vergi islahatlarının davam etdirilməsi" 
tədbirləri üzrə 2017-2020-ci illərdə görülməsi nəzərdə tutulmuş işlər 4 istiqamət üzrə 
qruplaşdırılaraq aşağıdakıları əhatə edəcəkdir: 

- Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı (yerli investisiyalı kommersiya hüquqi 
şəxslərin məlumat dəyişikliyinin elektron qaydada həyata keçirilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə 
dəyişikliklərin edilməsi, xarici investisiyalı müəssisələrin elektron qeydiyyatı ilə bağlı 
qanunvericilikdə dəyişikliklərin edilməsi, səfirlik və digər əhəmiyyətli dövlət saytlarında 
yerləşdiriləcək nümunəvi məlumat formasının hazırlanması və s.); 

- Vergi ödəyicilərinə xidmət (beynəlxalq standartlara uyğun elektron xidmətlərin 
göstərilməsi və dairəsinin genişləndirilməsi, avtomatlaşdırılmış məlumat bazası əsasında 
bəyannamələrin vergi orqanı tərəfindən hazırlanması və s.); 

- Vergi qanunvericiliyində stimullaşdırıcı islahatların aparılması (KOS 
subyektlərində muzdlla işləyən işçilərin sayından və əmək haqqı fondundan asılı olaraq vergi 
güzəştlərinin (mənfəət, gəlir vergisi, sadələşdirilmiş vergi və ƏDV) tətbiqi mexanizminin 
işlənib hazırlanması, istehsal sahəsi, daşınmaz əmlakı və işçi qüvvəsi ilə Bakı, Sumqayıt, 
Xırdalan şəhəri və Abşeron rayonu istisna olmaqla, digər regionlarda ixrac yönümlü 
məhsulların istehsalı fəaliyyəti ilə məşğul olan ixracatçılara vergi güzəştlərin tətbiqi 
mexanizminin işlənib hazırlanması, pərakəndə ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan 
vergi ödəyiciləri tərəfindən mal (iş, xidmət) təqdim edilməsi üzrə nağdsız əməliyyatlara vergi 
güzəştlərinin tətbiqi mexanizminin işlənib hazırlanması, müəyyən edilmiş şərtlər daxilində 
özəlləşən dövlət müəssisələrinin əmlak vergisi və torpaq vergisi üzrə borclarının silinməsi, 
növbəti 3 il ərzində vergi güzəştinin tətbiqi ilə əlaqədar mexanizmlərin işlənib hazırlanması və 
s.); 

- İnzibatçılığın təkmilləşdirilməsi (vahid ödəniş kartları ilə əməliyyat aparılan 
fəaliyyət sahələri üzrə məlumatların vergi orqanına avtomatik ötürülməsi ilə bağlı işlərin 
görülməsi, 1 yanvar 2020-ci il tarixdən barkod oxuyuculu onlayn kassa sisteminin tətbiqi 
mexanizminin hazırlanması və s.). 

“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının 
istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 1.5.2-ci yarımbəndində nəzərdə 
tutulmuş “Yoxlamaların optimallaşdırılması və risk dərəcəsi əsasında aparılması” tədbiri üzrə 
2017-2020-ci illərdə görülməsi nəzərdə tutulmuş işlər aşağıdakıları əhatə edəcəkdir: 

- “KOS” subyektlərində vergi yoxlamalarının və operativ nəzarət tədbirlərinin yalnız 
risk meyarları əsasında aparılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə risk meyarlarının, onların 
dərəcələrinin, tətbiqi prinsiplərinin və mexanizmlərinin hazırlanması və kiçik sahibkarlıq 
subyektlərində səyyar vergi yoxlamalarının 30 gün ərzində başa çatdırılmasının təmin 
edilməsi üzrə mexanizmin işlənib hazırlanması; 

- “KOS” subyektlərində vergi yoxlamalarının və  operativ vergi nəzarəti tədbirlərinin 
yalnız risk meyarları əsasında aparılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə həmin meyarların 
elektron informasiya sistemində avtomatlaşdırılması və tətbiq edilməsi; 

- “KOS” subyektlərində elektron vergi yoxlamaların (e-audit) aparılması üçün 
parametrlərin müəyyən edilməsi və miqyasının genişləndirilməsi; 

- “KOS” subyektlərində vergi nəzarəti tədbirləri həyata keçirilmədən vergi 
potensialının dəyərləndirilməsi üçün monitorinqlərin aparılması və aparılan yoxlamaların 
optimallaşdırılması  məqsədilə monitorinq və  qiymətləndirmə mexanizminin hazırlanması; 

- Vergi ödəyiciləri o cümlədən, “KOS” subyektləri tərəfindən elektron qaydada 
bəyannamə hazırlanarkən səhv daxil edilmiş məlumatlara görə yaranacaq elektron 
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uyğunsuzluqlar barədə vergi ödəyicilərinin əvvəlcədən məlumatlandırılması üzrə texniki 
imkanın yaradılması. 

 “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 
emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 6.2.1-ci yarımbəndində nəzərdə 
tutulmuş “Kənd təsərrüfatı məhsullarının daxili bazardakı ticarəti üzrə uçot göstəriciləri ilə 
bağlı tənzimləmə sisteminin hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi” tədbiri üzrə 2017-2018-ci 
illərdə görülməsi nəzərdə tutulmuş işlər  aşağıdakıları əhatə edəcəkdir: 

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının daxili bazardakı ticarəti üzrə uçot göstəricilərinin 
tənzimlənməsinə dair beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi; 

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının daxili bazardakı ticarəti üzrə uçot göstəriciləri ilə bağlı 
tənzimləmə sisteminin təhlili və mövcud çatışmazlıqların müəyyən olunması; 

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının daxili bazardakı ticarəti üzrə bazar iştirakçıları ilə 
müzakirələr aparılmaqla mövcud vəziyyətin öyrənilməsi və onların daxili bazardakı ticarəti 
üzrə uçot göstəriciləri ilə bağlı tənzimləmə sisteminin hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı rəylərinin öyrənilməsi; 

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının daxili bazardakı ticarəti üzrə uçot göstəriciləri ilə bağlı 
tənzimləmə sisteminin hüquqi əsaslarının və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti dövlət orqanları ilə birgə müzakirə olunması; 

- Yeni mexanizmin tətbiqi ilə bağlı institusional potensialın gücləndirilməsi, ictimai 
məlumatlılığın artırılması, Yeni sistemin tətbiqi nəticəsində aparılan uçot göstəriciləri 
əsasında hesabatların hazırlanması və s. 

Beləliklə, qeyd olunan tədbirlərin icrası əlverişli biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi 
hədəfi üzrə səmərəli vergi sisteminin təşviq edilməsi, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində 
aparılan yoxlamaların optimallaşdırılması və onların risk dərəcələri əsasında aparılması, bu 
sahədə stimullaşdırıcı vergi islahatlarının davam etdirilməsi, kənd təsərrufatı məhsullarının 
daxili bazarda ticarəti üzrə uçot göstəriciləri ilə bağlı tənzimləmə sisteminin hüquqi 
əsaslarının daha da təkmilləşdirilməsinə səbəb olacaqdır. 

 
 
 

STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ DÖVLƏTİN QLOBAL  
ÇAGIRIŞLARA CAVABI KİMİ 

 
Elşad SƏMƏDZADƏ, 

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədr müavini,  
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dosenti,  

Beynəlxalq Menecment Akademiyasının müxbir  
üzvü, i.e.n.   

Azərbaycan müstəqillik dövrünü əldə edəndən sonra, 1991-2015-ci illərdə ölkə 
iqtisadiyyatı sıçrayışla inkişaf edib və Dünya Bankının məlumatları da bunu təsdiqləyir. 
Dünya iqtisadiyyatı 25 il ərzində 4 dəfə artdığı halda, Azərbaycan iqtisadiyyatı bu dövrdə 21,7 
dəfə böyümüşdür. Ölkəmizdə tarixin bu kəsiyində təmin olunan 3 əsas amil var: 

1. Maliyyə sabitliyi; 
2. Institusional quruculuq; 
3. Böyük infrastruktur layihələri.  
Etiraf etməliyik ki, çağdaş dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının atdığı zər YEK qoşadır. 

YEK deyəndə bir rəqəmini nəzərdə tutmuruq. YEK abreviatura olaraq Yanacaq Energetika 
Kompleksi ifadəsini bilidirir. Yəni, iqtisadiyyatımızın əsasını neft- qaz sənayesi təşkil edir. 
Buna görə də, dünya bazarında Brend markalı neft qiymətinin 2008-ci ildə 146,3 $ dan  2016-
cı ildə 26,6 $ səviyyəsinə düşməsi karbohidrogen ixracatçı ölkələr, eləcə də Azərbaycan 
üçün qlobal çagırışa çevrilib. Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham 
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Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 
Xəritəsi hazırlanıb.  

Ümumiyyətlə, xəritələr eramızdan əvvəlki dövrün məhsuludur. Məhşur xəritələrdən biri 
Strabonun (e.ə. 64/63-24/23 ) xəritəsidir. Xəritələrin növlərindən biri isə yol xəritələridir. Onlar 
dinamikdir. Əzəldən Yol xəritələri  2 cür olub: hərblə və turizimlə baglı. Amma, hərbdə rəqibin 
hərəkətləri dəyişir və təbiətdə isə geoloji proseslər baş verir, bunlardan asılı olaraq Yol 
Xəritələrində də dəyişikliklər olur.  

Elmi ədəbiyyatda Yol xəritəsi - coğrafı, inzibati və sair dayanıqlı nəzarət nöqtələrini 
birləşdirən müxtəlif tipli yolların atlasıdır. Yol Xəritəsi Planı müəyyən məqsədə dogru hərəkəti 
əks etdirən tədbirlər planıdır. Xüsusi anlayış və ardıcıl tədbirlər planı kimi isə Yol Xəritəsi ilk 
dəfə siyasi həyatda, 2003-cü ildə BMT tərəfindən Fələstin-İsrail münaqişəsinin həlli üçün 
istifadə olunub. Müəyyən pozitiv nəticələr də əldə edilib. Sonradan bütün bu fikirlər 
sistemləşərək iqtisadiyyata gəlib və nəticədə yol xəritələri hazırlanıb. Ümumilikdə dedikdə 
dünya iqtisadiyyatının tarixində adı xəritə olmasa da, mahiyyət etibarilə xəritə kimi strateji 
sənədlər olub. Onlardan mötəbərlərdən biri ABŞ dövlət katibinin adı ilə baglı olan və 1947 - ci 
ildə icrasına başlanılan Marşall planıdır. Bu sənədə əsasən, Ikinci Dünya müharibəsindən 
sonra ABŞ- ın Avropaya 20 milyard dollar yardımı olub. Maliyyə resursları ilə yanaşı idxal 
olunan texnologiyalar da Avropanın inkişafında töhvəsini verib.  

Amma, demək olmaz ki, neftin qiyməti düşdü və ondan sonra Azərbaycan dövləti 
özünün gələcəyi haqqında strateji baxışları formalaşdırmağa başladı, heç də yox. Yəni, 2012-
ci ildə - dünya bazarında neft qiymətlərinin ölkəmiz üçün əlverişli olduğu dövrdə belə “ 
Azərbaycan 2020: gələcəyə Baxış ” inkişaf konsepsiyası hazırlanmışdır. Bu sənəddə ictimai 
həyatın müxtəlif sahələri təhlil olunub və irəliyə istiqamətlər müəyyənləşib. Sevindirici haldır 
ki, Strateji Yol Xəritəsində də  belə “ Azərbaycan 2020: gələcəyə Baxış ” inkişaf 
konsepsiyasından törəyən müddəalar var və bir növ bu sənədlər arasında varislik təmin 
olunub. Strateji Yol Xəritəsi xarici və milli ekspertlər tərəfindən birgə hazırlanmış sənəddir. 
Bizim fikrimizcə, Strateji Yol Xəritəsinin daşıdığı məna yükü əsasən üç hissədən ibarətdir:  

1-ci onun psixoloji effektidir. Yəni, dünya bazarında neft qiymətlərinin azaldıgı bir 
dövrdə, ölkəmizdən kapital ixracının qarşısını almaq, işgüzar fəallıgı pozmamaq üçün 
psixoloji effektə ehtiyac var idi. Beləliklə, yerli və xarici iqtisadi subyektlər rahatlaşdı.  

2-ci odur ki, hamı məqsədləri gördü. Dövlət qürumları, sahibkarlıq və ictimai strukturlar 
hansı sahələrin öncül seçildiyini, hansı meqa meyllərin formalaşdıgını bildilər  və işlərini 
həmin istiqamətlərdə qurmaga başladılar.  

3-cü odur ki, bütün resurslar xəritə məqsədləri üçün səfərbər olunur.  
Strateji Yol Xəritəsinin Azərbaycanın digər dövlət sənədlərindən fərqi ondan ibarətdir ki, 

burada dünya hara gedir, dünyanın iqtisadiyyatının ağırlıq mərkəzi hara dəyişir kimi 
məsələlər təhlil olunur. Başqa ölkələrin təcrübələri öyrənilir. Digər tərəfdən, qlobal istehlak  
mədəniyyətindəki dəyişikliklər də geniş tədqiq olunur. Lakin eyni zamanda, milli maraqlar 
məsələsi önə çəkilir. 

 Strateji Yol Xəritəsi ümumi aspektlə yanaşı 11 istiqamətdə aparılır. Biz onları şərti 
olaraq bu cür bölmüşük. Sırf iqtisadi sahələrə aid olunan:  

- neft və qaz sənayəsi; 
- ağır sənayə və maşınqayırma; 
- telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları; 
- kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı; 
- kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı; 
- ixtisaslaşmış turizm sənayəsidir.  
Zənnimizcə, kommunikativ sahələrə aid olunanlar: 
- maliyyə xidmətləri,  
- logistika və ticarət, 
- kommunal xidmətlər, bura energetika da aiddir.  
Təhsillə baglı: 
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    - peşə təhsili.  
Bir sosial sahə: 
    - uyğun qiymətə mənzil təminatı.  
Strateji Yol Xəritəsində Azərbaycan iqisadiyyatının cari vəziyyəti tədqiq olunur. GZİT 

təhlili aparılır. GZİT abreviaturası bunu bildirir: Güclü tərəflər, Zəif tərəflər, İmkanlar və 
Təhlükələr.  

Bəzən bu xəritələrdən birindəki zəif tərəf digər xəritədə güclü tərəf kimi tarazlaşdırılıb. 
Misal üçün, logistika və ticarət xəritəsində külək elementi ümumi potensialı zəiflədən tərəfdir. 
Bəllidir  ki, Xəzər dənizi ərazisində külək çoxdur və bu da gəmiçilik üçün çətinlik yaradır. 
Amma bu zəif tərəf Alternativ enerji ilə baglı xəritədə güclü tərəf kimi çıxış edir və əlavə enerji 
imkanı kimi ümumi potensialı tarazlaşdırılır. 

Strateji Yol Xəritəsində cəmiyyətin 3 institutunun vəhdəti təmin olunub: dövlət, 
sahibkarlıq və vətəndaşlıq cəmiyyətinin triadası. İctimai nəzarətə xüsusi diqqət ayrılıb.  

Amma eyni zamanda, bütün göstərilənlərlə yanaşı, bizim düşünməli olduğumuz 
məqamlar da var. Mən görkəmli Rus iqtisadçısı i.e.d., professor Georgi Kleynerdən bir sitat 
gətirmək istəyirəm: “Kosmos haqqında düşünərkən biz traktor istehsalını yaddan 
çıxarmamalıyıq”. Yəni nə qədər yüksək texnologiyalar haqqında fikirləşiriksə də, ənənəvi 
sahələri diqqətdən kənarda qoymamalıyıq və onların arasında məntiqi nisbət təmin etməliyik.   

Eyni zamanda, Strateji Yol Xəritəsində 27 milyard manatın iqtisadiyyata qoyulması 
nəzərdə tutulur. Bir təklif kimi irəli sürə bilərik ki, bunun təmin olunması üçün sahibkarların 
kommunikasiyalara qoşulmasının asanlaşması zərurəti var. Eyni zamanda, hər bir 
iqtisadiyyat üçün belə bir sual qoyulmalıdır. İqtisadiyyatın strukturu necə olsun?  Sahələr 
arasındakı nisbət necə müəyyən edilsin? Iqtisadiyyatı bir gəmiyə bənzətsək, onun hissələrə 
bölünməsi təhlükə ilə, məsələn, aysberqlə toqquşması zamanı gəminin dayanıqlıgını 
qoruyaraq üzməsinə kömək edir. Biz müəyyən etməliyik ki, iqtisadiyyatımızın nə qədər 
hissəsi yanacaq kompleksinə, turizmə, istehsala, informasiya texnologiyalarına, kənd 
təsərüfatına, nəqliyyata və s. sahələrə bölünməlidir. 

 Bu dövrdə valyuta ehtiyatları bir ilə 1 milyarddan çox artıb. Biz düşünürük ki, eyni 
zamanda Strateji Yol Xəritəsinin baxdığı bir son nöqtə var, o da dayanıqlı - davamlı inkişafdır. 
BMT tərəfindən irəli sürülən bu missiya cəmiyyətin inkişafı üçün 3 amilin vəhdətini arzulayır. 
Yəni iqtisadi inkişafı, sosial inkişafı və ətraf mühitin qorunmasını. Bu 3 amil təmin olunduqda 
inkişaf davamlı ola bilər. Vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Strateji Yol Xəritəsi ilə bağlı 2 sənəd imzalayıb: 16 mart 2016-cı il tarixli sərəncam və 6 
dekabr 2016-cı il tarixli fərman. Bu 2 sənəd arasındakı vaxtda- 06 oktyabr 2016- cı ildə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentı İlham Əliyev başqa bir fərman da imzalamışdır ki, bu da 
Azərbaycanın Dayanıqlı Inkişafı üzrə Milli Əlaqələndirmə Şürasının yaradılması ilə baglıdır. 
Bir sözlə, Strateji Yol Xəritəsinin sonluğunda biz dayanıqlı-davamlı inkişaf arzulayırıq.  

Biz Azərbaycan iqtisadiyyatında maliyyə kanalları sxemini (sxem1) hazırlamışıq. 
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Deyək ki, 27 milyard manat dövlət şirkətlərindən, Dövlət Neft Fondundan, dövlət 
büdcəsindən gələcək. Dövlət büdcəsi ənənəvi gəlir mənbələri ilə yanaşı əlavə vəsaiti daxili 
borclanma, xarici borclanma, özəlləşmədən götürəcək. Xərc istiqamətində isə, vəsait dövlət 
büdcəsindən, "Azərbaycan İpoteka Fondu" ASC- dən, Aqroliznq ASC- dən və Sahibkarlara 
Kömək Milli Fondundan  milli sahibkarlara ötürüləcək. Sahibkarlıq subyektlərinə korporativ 
fond bazarı, banklar əlavə vəsaitlə kömək edəcək. Bu vəsaitin üzərinə xarici şirkətlərin vəsaiti 
də gələcək. Bu cür yanaşsaq sərmayə qoyuluşunun elementlərinə düşən payı planlaşdırmaq 
faydalı olar.  

Digər tərəfdən, biz Milli sahibkarlar üçün institutsional - intellektual dəstək sxemini 
hazırlamışıq ( sxem 2 ) və arzulayırıq ki, inkişafımızın modernləşməsi, texnoloji olması üçün 
mütləq xarici təcrübə öylənilməlidir.  

 

 
Mərkəzi element kimi biz İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlıgın inkişafı siyasəti şöbəsini 

nəzərdə tuturuq və arzulayırıq ki, Xarici Işlər Nazirliyi ilə sıx əlaqələr təmin olunsun. Bakıda 
olan xarici səfirliklər, Azərbaycanın xaricdəki səfirlikləri, iqtisadi ataşelər imkanları vasitəsilə 
sərgilər və sairdən toplanılan bütün məlumatlar İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlıgın inkişafı 
siyasəti şöbəsinə ötürülsün. Orada ya da İqtisadiyyat Nazirliyinin Lisenziyalaşdırma və 
sahibkarlara xidmətlərin göstərilməsi şöbəsində yerli xüsusiyyətlərə uygun biznes planlar 
hazırlansın və İqtisadiyyat Nazirliyinin Abşeron, Gəncə-Qazax və s. kimi 8 regional 
bölmələsinə təqdim olunsun. Onlar vasitəsi ilə sahibkarlara izah olunsun və çalışılsın ki, 
bütün iqtisadi rayonlarda xarici təcrübəni nəzərə alaraq istehsallar qurulsun. Kadr 
potensialına ehtiyac olduqda Əmək Nazirliyi treninq mərkəzləri və yaxud da Təhsil Nazirliyi 
vasitəsi ilə bakalavr və magistratura hazırılığına müraciət olunsun.  

Ən zəruri məsələlərdən biri Strateji Yol Xəritəsində  idarəetmə strukturları arasında 
koordinasiyanın təmin olunmasıdır. Buna ehtiyac var və düşünürük ki, bu koordinasiya təmin 
olunduqdan sonra islahatların nəticəsi daha faydalı olacaq.  

Biz hesab edirik ki, ölkəmizdə ali məqsədə çatmagın meqa amilləri var, biz onu            4 
hissəyə ayırmışıq:  

beynəlxalq enerji layihələri, 
beynəlxalq nəqliyyat layihələri, 
Azərbaycanın gözəl təbiəti, 
xalqımızın elmli - yaradıcı insanları. 
Qeyd etdiklərimizi ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, bütün bu potensialı cəmləşdirərək 

inamla hədəfə doğru gedən dövlət iqtisadi siyasətinin olması bildirir ki, Azərbaycanda Strateji 
Yol Xəritəsinin və davamlı inkişafın təmini üçün bütün zəruri şərtlər mövcuddur. 
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KORPORATİV İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ HESABATLIQ VƏ ŞƏFFAFLIQ 
 

Anar HACIZADƏ, 
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat  

Nazirliyinin Korporativ idarəetmə  
sektorunun müdiri 

 
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının banisi, Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin 

müəllifi olduğu inkişaf strategiyası Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modelinin 
formalaşmasına və iqtisadi islahatların uğurla həyata keçirilməsinə etibarlı zəmin yaratmışdır.  

Ulu öndərimizin əsasını qoyduğu inkişaf strategiyasının Prezident cənab İlham Əliyev 
tərəfindən müdriklik və böyük uzaqgörənliklə davam etdirilməsi nəticəsində bu gün ölkəmiz 
regionun siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzinə çevrilmişdir. Belə ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətləri olan 
qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, regionların 
tarazlı inkişafı, əlverişli biznes və investisiya mühitinin formalaşdırılması, sahibkarlığın 
inkişafı, əhalinin maddi rifahının daha da yüksəldilməsi nəticəsində ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişafı keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.  

Ümumiyyətlə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, biznes və investisiya mühitinin mütəmadi 
olaraq yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən sistemli tədbirlər iqtisadiyyatın davamlı 
inkişafının təmin olunması baxımından strateji xarakter daşıyır. Ötən müddət ərzində 
sahibkarlığın dinamik inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi, sahibkarlara dövlət dəstəyinin 
gücləndirilməsi və onların hüquqlarının etibarlı müdafiə mexanizmlərinin yaradılması 
istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Aparılan islahatlar çərçivəsində cənab Prezidentin “ölkəmizin gələcək inkişafı 
sahibkarlığın inkişafından asılıdır” strateji xəttinə uyğun olaraq son illərdə sahibkarlığın 
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən sistemli tədbirlər, o cümlədən qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi, şəffaf inzibati tənzimləmə və dövlət dəstəyi mexanizmlərinin yaradılması 
və genişləndirilməsi, sahibkarların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin etibarlı müdafiəsi və 
digər tədbirlər nəticəsində bu gün sahibkarlar iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdir.  

Sahibkarlığın inkişafında  Korporativ idarəetmə institutunun böyük rolu vardır. Məhz 
korporativ idarəetmə sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqi şirkətlərin uğurlu fəaliyyət 
göstərməsində, iqtisadiyyatda baş verən neqativ halların onlara olan təsirlərinin 
azaldılmasında və aradan qaldırılmasında, investisiyalar üçün cəlbediciliyinin artmasında 
önəmli əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan, sahibkarlığa dövlət dəstəyi siyasəti çərçivəsində 
korporativ idarəetmə sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqinin təşviqi və təbliği istiqamətində 
dövlət tərəfindən mühüm tədbirlər görülür. 

Bilavasitə mövzuya keçməmişdən əvvəl İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən korporativ 
idarəetmə sahəsində görülmüş işlər barədə məlumat vermək istərdim. 

Sahibkarlığa dövlət dəstəyi ilə bağlı tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq İqtisadiyyat  Nazirliyi 
tərəfindən sahibkarlar üçün mükəmməl korporativ idarəetmə təcrübəsinin yayılması 
məqsədilə “Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Standartları”nın hazırlanmışdır.  

Sənəd Qlobal Korporativ İdarəetmə Forumu tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə 
ki, Forumun rəyinə əsasən  Standartlar ölkədə mükəmməl korporativ idarəetmə təcrübələri 
üçün zəmin yaratmaqla, korporativ idarəetmə prinsiplərini əhatə edir, Azərbaycan və 
beynəlxalq korporativ idarəetmə təcrübələri arasında tarazlığın əldə edilməsinin və özəl 
sektorun davamlı inkişafı üçün artıq dərəcədə mühüm olan qabaqcıl korporativ idarəetmə 
təcrübələrinin tətbiq edilməsini nəzərdə tutur.  

Məlumat üçün deyim ki, Qlobal Korporativ İdarəetmə Forumu Dünya Bankı və İqtisadi 
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən birgə təsis edilmişdir. Onun əsas fəaliyyəti 
iqtisadiyyatı inkişaf edən və inkişaf etmiş ölkələrdə korporativ idarəetmə üzrə standart və 
təcrübələrin təkmilləşdirilməsini təşviq etməkdən ibarətdir. 
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Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Standartlarının digər vacib əhəmiyyəti onun 
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların qarşısının alınması, şirkətlərin idarəetmə 
orqanlarının və vəzifəli şəxslərinin şəffaf fəaliyyəti üçün şərait yaratmasıdır. Bununla bağlı, 
Standartların müddəaları etibarlı maliyyə hesabatlılığı sisteminin qurulması istiqamətində 
şərtlərin, habelə məlumatların açıqlanması qaydalarının müəyyən edilməsi ilə bağlı 
tövsiyələri nəzərdə tutur. 

Ümumiyyətlə, Korporativ idarəetmə anlayışı hesabatlılıq və şəffaflıq anlayışları ilə ilə sıx 
bağlıdır. Bunun üçün Korporativ idarəetməyə verilən müxtəlif təriflərə baxmaq kifayətdir. 
Korporativ idarəetmə: 

1) Şirkətin fəaliyyətinin idarəedilməsi və ona nəzarət sistemidir. 
Səhmdarların ümumi yığıncağı əsas qərarları qəbul edir, müşahidə şurası isə şirkətin 

ümumi idarəetməsinə və icra orqanları üzərində nəzarətə cavabdehlik daşıyır. İcra orqanları 
isə Müşahidə Şurasının hazırladığı strategiyanı və Ümumi Yığıncağın qərarlarını icra etməklə 
şirkətin operativ idarə edilməsini həyata keçirirlər.  

2) Korporativ münasibətlərin iştirakçıları olan müşahidə Şurası, icra orqanları və 
səhmdarlar arasında hüquq və öhdəliklər müəyyən edən strukturdur. 

Bu bölgünün son məqsədi uzunmüddətli perspektivdə şirkətin dəyərinin 
yüksəldilməsidir.  

3) Şirkət daxilində qərarların qəbul edilməsi, şirkətin hədəflərinin müəyyən edilməsi 
və onlara nail olunması və fəaliyyətinin nəticələrinə nəzarət üçün hazırlanmış qayda və 
proseduralardır. 

Ümumi qaydaların hazırlanması və prosedurların müəyyən edilməsi şirkətin idarə 
edilmə prosesini stabilləşdirməyə imkan verir və korporativ münasibətlərin iştirakıçları və 
xarici maraqlı şəxslərin şirkətə qarşı inamını yüksəldir.  

İlk baxışdan, bu təriflərdə hesabatlılıq və şəffaflıq sözləri  işlədilməsə də, bu məhfumlar 
həmin anlayışların mahiyyətindən irəli gələn tərkib hissələridir.  

Hesabatlılıq və şəffaflığa dair tələblər sahibkarlara maneə kimi görünsədə, əslində tam 
əksinə olaraq, sahibkarlığın inkişafında çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, etibarlı 
hesabatlılıq sisteminin tətbiqi və şəffaf fəaliyyətin təminatı şirkətlərin fəaliyyətinin 
səmərəliyinin yüksəldilməsinə, kapital bazarlarına çıxış imkanlarının asanlaşdırılmasına, 
şirkətin aktivlərinin dəyərlərinin yüksəldilməsinə, yeni maliyyə alətlərinin cəlb edilməsinə, 
şirkətin reputasiyasının yüksəldilməsinə, maraqlı şəxslərlə münasibətlərin sağlam obyektiv 
şəkildə qurmağa imkan verir.  

Şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların şəffaf şəkildə açıqlanması onun barəsində tam 
və düzgün təsəvvürün formalaşmasında ən mühüm amillərdən biridir. Şirkətin səhmdarlarının 
və potensial investorların onun fəaliyyəti ilə bağlı dolğun məlumatlar əldə etməsi nəticə 
etibarilə etibarlılığın yüksəlməsinə, daha çox maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının 
açılmasına səbəb olur, həmçinin dövlət və ictimaiyyətin korrupsiya ilə apardığı mübarizəsinə 
yardım etmiş olur. Bu kimi səbəblərə görə hər bir şirkət bu məsələyə xüsusi diqqət 
ayırmalıdır. 

Beynəlxalq təcrübədə məlumatların açıqlanmasının çox sayda üsul və formaları 
mövcuddur. 

Məlumatların açıqlanma üsulları: 
Məlumatların kütləvi informasiya vasitələri və internet şəbəkəsində yayımlanması; 
Məlumatların müvafiq dövlət orqanlarına göndərilməsi; 
Məlumatların səhmdarların və qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının ünvanına 

göndərilməsi; 
Məlumatların yerləşdiyi məkana daxilolmanın təmin edilməsi. 
Cəmiyyət tərəfindən korporativ idarəetməyə dair mövcud olan norma və prosedurlara 

riayət olunması, fəaliyyətin şəffaflıq və hesabatlılıq prinsipləri əsasında qurulması cəmiyyətin 
uğurlu fəaliyyətinə, onun əlavə investisiyalar cəlb etmək imkanına təsir edən əsas 
amillərdəndir. 

120 
 



Maliyyə hesabatlılığının əsas məqsədi cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzərində 
nəzarətin təmin edilməsi, bununla da investorların cəmiyyətə və onun idarəetmə orqanlarına 
etimadını artırmaqdan ibarətdir.  

Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Standartlarına əsasən, etibarlı maliyyə hesabatlılığı 
sisteminin qurulması istiqamətində cəmiyyət tərəfindən aşağıdakı şərtlərin yerinə yetirilməsi 
vacibdir: 

- maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi sənədlərin qəbul edilməsi və 
onlara riayət olunması; 

- daxili nəzarət sisteminin təşkili; 
- cəmiyyətdə risklərin idarə edilməsi sisteminin təşkili; 
- cəmiyyətin vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd hərəkətlərinin qarşısının alınması; 
- cəmiyyətin fəaliyyəti barədə açıqlanan məlumatların dürüstlüyünün təmin edilməsi.   
“Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Standartları”nın IV fəslinin 3-cü bölməsində 

açıqlanması tövsiyə olunan məlumatların siyahısı verilir. Bunlar aşağıdakılardır: 
1. cəmiyyətin hesabat dövrü üzrə maliyyə göstəriciləri; 
2. cəmiyyətin aidiyyəti şəxslərlə bağladığı mühüm əqdlər; 
3. cəmiyyətin cəlb etdiyi maliyyə vəsaitləri; 
4. cəmiyyətin idarəetmə orqanları və vəzifəli şəxsləri; 
5. dividendlər; 
6. cəmiyyətin səhmdarları, o cümlədən 10% və ya daha artıq səhm zərfinə (paya) malik 

olan şəxslər barədə məlumat. 
Eyni zamanda, dövlət şirkətləri üçün aşağıdakı məlumatların açıqlanması 

məqsədəuyğundur: 
1. hesabat dövrü üzrə maliyyə göstəriciləri; 
2. aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış, habelə xüsusi əhəmiyyətli əqdlər, habelə bu əqdlərlə 

bağlı maraqlar toqquşmasının mahiyyəti; 
3. cəlb edilmiş maliyyə vəsaitləri, o cümlədən dövlət borcu və dəvlət zəmanəti ilə cəlb 

edilmiş vəsaitlər; 
4. idarəetmə orqanlarının strukturu və fəaliyyəti; 
5. inkişaf siyasəti;  
6. səhmdar kapitalının gəlirliyi və dividend siyasəti; 
7. səhmdar cəmiyyətin Ümumi Yığıncağının səlahiyyətlərini həyata keçirən qurumlar; 
8. Müşahidə (Direktorlar) Şurası və icra orqanı üzvlərinə ödənişlər; 
9. dövlət payının ümumi dəyəri; 
10. idarəetmə orqanlarının gəlirlərinin həcmi və tərkibi;  
11. pul vəsaitlərinin hərəkəti; 
12. investisiyaların həcmi və mənbəyi; 
13. səhmdar cəmiyyətin qiymətli kağızlarının dövriyyəsi və gəlirliyi; 
14. maraqlı tərəflərlə münasibətlər və ictimai layihələr. 
Qeyd edilənlər, səhmdar cəmiyyətləri ilə yanaşı, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərə də 

şamil olunur. Belə ki, ölkə iqtisadiyyatı üçün strateji əhəmiyyət daşıyan bir çox şirkətlərin 
(dövlət müəssisələri, banklar, sığorta təşkilatları) səhmdar cəmiyyəti formasında fəaliyyət 
göstərməsinə baxmayaraq,  məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər sayca üstünlük təşkil edir. Bu 
baxımdan, “Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Standartları”nın müddəaları bütün təşkilati 
hüquqi formalarda fəaliyyət göstərən təəsərrüfat cəmiyyətləri üçün nəzərdə tutulub. 
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Giriş 
“Vitalizm” (latınca “vitalis” – həyati, canlı sözündən) canlı təbiətin cansız təbiətdən 

keyfiyyətcə fərqliliyi, həyati proseslərin qeyri-orqanik dünyanın qüvvə və qanunları ilə qəti 
olaraq əlaqələndirilə bilməməsi, cansız materiallardan fərqli olaraq, canlı vücudlarda mövcud 
olan xüsusi amillər haqqında təlimdir [3]. Əgər XVIII-XIX əsrlərin hüdudlarında “vitalizm” 
məfhumunun müəllifi olmuş Lui Dyuma yalnız canlı orqanizmlər haqqında mühakimə 
yürüdürdüsə, hazırda, iki yüz il ötdükdən sonra, bu məfhumdan, onun məna yükünün əsaslı 
surətdə dəyişilməməsinə baxmayaraq, digər sahələrdə də geniş istifadə edilir. Tibb və 
biologiya ilə yanaşı, “vitallıq”, “vitalizm” kimi semantik neoloqizmlərdən bugün axirətlə bağlı 
üxrəvi elmlərdə, sosialogiya, psixologiya, fəlsəfə, politologiya və tarix elmlərində də istifadə 
edilir. İqtisadiyyat elminə gəldikdə isə, buna bənzər terminlərdən nadir hallarda istifadə edilir.  

123 
 



Təməl söz olan “vitallıq” və onunla bağlı digər sözlər iqtisadi leksikona çox da keçmişdə 
daxil olmamışdır. Bir çox  lüğətlərdə bu sözlərin mənası açılmamışdır, lakin sosial-iqtisadi 
danışıq dilində istifadə edilən “həyat”, “həyatilik”, “həyat fəaliyyəti” və mənaca buna yaxın  
digər  söz və söz birləşmələrindən artıq elmi ifadələr kimi istifadə edilir. Hazırda isə iqtisadi 
prosesləri təsvir edən mənbələrdə “firmaların həyati maraqları”, “əmtəənin həyat tsikli”, 
“investisiyaların həyat tsikli” və sairə anlayışlar bioloji substansiyaların təsvirində istifadə 
edilən “canlı orqanizm”, “həyat gücü”, “həyat qabiliyyəti” anlayışları kimi adiləşmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sosial-iqtisadi qurumların, misal üçün, bank sisteminin 
fəaliyyətinin təsvirində yuxarıda göstərilən anlayışlardan istifadə olunma təcrübəsi ona gətirib 
çıxarmışdır ki, artıq “vitallıq” termini latın mənşəli “vita” sözü ilə heç cür uzlaşmayan “sabitlik”, 
“etibarlılıq”, “stabillik”, “likvidlik” və sair terminlərlə səsləşir. Bankın sabitliyinin, stabilliyinin və 
ya etibarlılığının artması bizim tərəfimizdən, bir qayda olaraq, onun həyat qabiliyyətli olması 
kimi assosiativ əlaqədə qəbul edilir. 

Bununla belə, bankların fəaliyyətinə uyğun olaraq, “vitallıq” və ondan törənən sözlərdən 
praktik olaraq istifadə edilmir. Nəzərdən keçirdiyimiz məsələyə kifayət qədər diqqət 
yetirilməməsinin nəticəsi olaraq, bankçılığa həsr edilmiş demək olar ki, bütün materiallarda 
birinci yerdə “likvidlik”, “səmərəlilik”, “etibarlılıq”, “təhlükəsizlik”, “sabitlik”, “stabillik” və sair 
anlayışlardan istifadə edilir. Müasir nəzəriyyə və təcrübədə bankın ümumi vəziyyətinin 
sınanmış obyektiv göstəriciləri kimi məhz bu anlayışlar hesab edilir. Banka münasibət 
bildirmək istədikdə, ilk növbədə, məhz bu anlayışlara müraciət edilir. 

Bununla belə, biz hesab edirik ki, əgər bankın və ya bank sisteminin ümumi vəziyyətinə 
əvvəlcədən qiymət vermək lazım gələrsə, o zaman çoxlu sayda hadisələr üçün “vitallıq” 
anlayışı uğurlu “ümumiləşdirici” termin ola bilər. 

 
Bankın vitallıq anlayışı 

Ümumiləşdirici termin kimi bankın vitallığı, başqa sözlə, vital potensial olduqca geniş 
anlayışdır, lakin onu təşkil edən digər ünsürlərin müfəssəl təhlili qeyri-mümkün olduğundan, 
onun məğzini göstərən bir neçə müddəanın xülasəsi kifayətdir. 

Vital potensialın həcmini müqayisəli təhlil kateqoriyaları (“daha çox” və ya “daha az”) 
vasitəsilə kifayət qədər dəqiq ifadə etmək mümkündür. Deməli, biz analitik aparatdan istifadə  
zamanı yararlı olan hər bir mümkün haldan  ölçülə bilən nəyə isə malikik. Pullu 
qiymətləndirmə, bənzəri ölçmələr üçün ən münasib vasitə sayılır. A.Marşallın qeyd elədiyi 
kimi, “pul” və ya “ümumi alıcılıq qabiliyyəti” və ya “maddi sərvətlərə malik olmaq ... geniş 
miqyasda insan fəaliyyətinin səbəblərini araşdırmağın yeganə münasib vasitəsidir” [2]. Bu 
araşdırma vital potensialın elə bir sahəsi ilə əlaqədardır ki, burada qiymətləndirmənin 
keyfiyyətinə heç bir zərər dəymədən, birbaşa və ya dolayısı ilə pullu qiymətləndirmə şkalasını 
tətbiq etmək olar.  

İlk baxışdan, vital potensialın qiymətləndirilməsi zamanı  bilavasitə pulla ifadə edilə bilən 
göstəricilərə müraciət edilməsi kifayət olardı. Bununla belə, bəzi proseslər var ki, onların 
rəqəmsal qiymətləndirilməsi mümkün deyildir, onlar ən azı aşkar olunana qədər pulla ölçülə 
bilməzlər. Misal üçün, bank müştərilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarına xidmət etmək üzrə 
bankların hüquqlarını məhdudlaşdıran qanun qəbul edilərsə, o zaman itirilmiş vəsaitlərdən 
meydana gələn zərərin həcmini göstərmək olar. Bu halda meydana gələn gələcək maliyyə və 
sair nəticələri qiymətləndirmək əməli olaraq mümkün deyildir. 

Bir çox hallarda iqtisadi amillərin kommersiya banklarına təsirləri yalnız dolayısı yolla 
baş verir.  “Vitallıq” anlayışı dolayı təsirlərin rolunu qiymətləndirməyə kömək edir. Bankın 
ümumi vəziyyəti kimi, vitallığı da  bütün kollektivin məqsədyönlü səylərinin yekun nəticəsi 
olmaqla, həm də bank tərəfindən bilavasitə nəzarətə tabe olmayan digər amillərin təsir 
effektini də mənimsəyir. 

 Bankın mümkün olan vitallıq amilləri və onların xüsusi çəkilərinin öncəki və sonrakı 
qiymətləndirilməsinin perspektivləri üzərində düşünmək, kredit təşkilatlarının həyat 
vəsaitlərinin toplanması kimi istənilən anlayışı öncədən görməyə və qiymətləndirməyə imkanı 
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verir. Vitallıq, kommersiya bankına hər bir konkret zamanda verilən müsbət və mənfi 
qiymətləndirmələrin cəmi kimi təqdim oluna bilər. 

Bu araşdırma yalnız kommersiya banklarının obyektiv vəziyyətlərinin qiymətləndirilməsi 
üsullarını aşkar etməyə və onun həlli üçün mümkün perspektivi göstərməyə yönəldiyindən, 
biz ölçmələrin keçirilməsini deyil, bankın vitallığının potensial imkanlarını aşkar etməyi 
qarşımıza məqsəd qoyuruq. Məqsədə çatmaq üçün bankın vitallığını, bankın bazardakı 
obyektiv mövqeyinin aktual kumulyasiya göstəricisi kimi qiymətləndiririk. 

 
Vitallığın kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi 

Vitallığın kəmiyyət parametrlərini aşkar etməyin üsullarına diqqət yetirmək lazım gəlir. 
Bankın vitalllığının bir dövrdəki göstəricisi ilə digər dövrdəki analoji göstərici arasında fərqin 
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək və ya müxtəlif bankların vitallıq göstəricilərini müqayisə 
etmək üçün bu müqayisələri aparmağa imkan verəcək meyarları müəyyənləşdirmək vacibdir. 
Bunun üçün “vitallıq əmsalı” (Kv) kimi işarə edilən analitik alətdən istifadə etmək olar: 

V
VK f

v =  

burada: Vf  - zamana görə vitallığın faktiki əmsalı; V – zamana görə vitallığın “etalon” 
əmsalıdır. 

Bankın vəziyyəti “qeyri-vital – vital” diapazonunda, yəni  0-dan 1-dək aralıqda 
müəyyənləşə bilər. Öz fəaliyyətlərini bərpa etmək imkanını itirmiş banklar sıfır vitallığına 
malikdirlər. Bankın vitallıq əmsalının maksimal həddində (Vf  = 1) bankın həyat potensialı son 
həddə çatır və onun yalnız mütləq həcmi artmaqda qalır. Beləliklə, vitallıq əmsalı (Kv ) sıfırdan 
nə qədər çox fərqlənərsə, bankın bazarda “qalmaq” imkanları da bir o qədər çox olar. Əgər  
əmsal birə yaxındırsa, bu kredit təşkilatının bazar mövqelərinin maksimum möhkəmlənməsi 
deməkdir. 

Lakin təkcə hər bir bankın faktiki vitallıq əmsalları müxtəlif olmur, həm də vitallığın 
mütləq ifadəsi də müxtəlif olur. Bu fakt “etalon” vitallıq anlayışını müəyyənləşdirməyin 
vacibliyini şərtləndirir. Aydındır ki, vitallığın “etalon” əmsalı da həmçinin, birdən çox ola 
bilməz. “X” və “Y” banklarının “etalon” vitallıqları bir-birlərindən fərqlənirlər, yəni “vitallıq” 
anlayışı fərdi xarakter daşıyır. Buna görə də “X” və “Y” banklarının faktiki vitallıqlarının 
rəqəmlə ifadəsi, hətta onların vitallıq əmsalları eyni olsa belə,  üst-üstə düşmür. 

Şəkil 1-də bankın vitallığının ölçülməsinin mümkün olan üsulu təqdim edilmişdir. 
Aydındır ki, bank mütəmadi olaraq, müxtəlif amillərin təsirinə məruz qalır və onların gücü və 
istiqamət vektorları, çox zaman gözlənilməz hallarla üzləşir. Bu amillərdən asılılıq şəraitində 
bankın vitallığı 0-dan 1-dək qiymət almaqla, bir cüt məhdudiyyət  hüdudlarında”döyünür”. 
Müsbət amillərin təsir sürəti yüksək olduqca, vitallığı təsvir edən əyri xətt də yuxarı hüduda 
daha yaxın olur. Mənfi, zəif amillərin təsir sürəti artdıqca isə, əksinə, əyri xətt sıfır vitallıq 
səviyyəsinə yaxınlaşır. 

 
Şəkil 1. Amillər və bankın vitallıq səviyyəsi 
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Dəyişən əyri xətt  bankın işində, planlaşdırılan, artıq baş vermiş hadisələr ilə yüksək 
dərəcədə qeyri-müəyyənliyi ilə xarakterizə olunan  hadisələr arasında yaranmış ziddiyyətlərin 
miqyasını əks etdirir. Bu qeyri-müəyyənliyin təməlində ehtimal edilən alternativ nəticələrin 
paylanması barədə məlumatlanmaq dərəcəsi dayanır. 

 Gözlənilən hadisələrin yığım və miqyası gözlənilməz, qəfil  hadisələrinkindən daha 
çox olarsa, o zaman bankın vitallığı da yüksələr. Xüsusilə də, əgər bunlar müsbət hadisələr 
olarsa. Proqnozlaşdırılmayan amillərin reallaşması zamanı, əgər onların mənfi təsiri 
əhəmiyyətli dərəcədə olarsa, vitallıq göstəricisi azalar. 

 Hesab etsək ki, vitallığın səviyyəsini əks etdirən, zaman (t) hədləri əsasında tərtib 
edilən  hipotetik əyri xəttin trayektoriyası bütünlüklə yaxşı məlum olan və eləcə də təsadüfi 
amillərdən (F) asılıdır, o zaman güman etmək olar ki, vitallıq bir neçə dəyişənin 
funksiyalarıdır: 

V = f(F1 (t), F2 (t),... Fn(t). 
Həm də F1 (t), F2 (t),... Fn(t)  dəyişənləri bir-birindən asılı olmayaraq, müxtəlif 

istiqamətlərə və gücə malik olmaqla dəyişirlər. 
Olduqca mühüm məqam bundan ibarətdir ki, məhz bankın iqtisadi vital potensialı 

öyrənilməlidir, çünki onun dəyişməsinə yalnız iqtisadi deyil, həm də digər amillər təsir edir.  
Bu zaman,  bazarın təşəkkül tapmasından və rəqabətin inkişafından asılı olaraq, bankın 
iqtisadi vital potensialını toplamaq tələbatı və imkanı da artır. Bu, xüsusilə dövlətin bank 
sisteminə “marağının” azalması və  buna paralel olaraq, bank xidmətlərinin istehlakçıları ilə 
münasibətlərində yeniliklərə meyllərinin azalması prosesinin getdiyi bir zamanda xüsusilə 
vacibdir. Göstərilən proseslər dövlət tərəfindən banklara hər cür maliyyə-təşkilati dəstəyə 
qeyri-şərtsiz zəmanət verilməsi fonunda baş verir. 

Deməli, bankların bazarın yeni şərtlərinə uyğunlaşması, öyrənməsi iqtisadi vital 
potensialın artmasına bənzəyir. Və əksinə, “bazarın hissələrə bölünməsi”, bazarın tələbatı ilə 
dövlətin maraqları arasında əldə olunmuş paritetin (bərabərliyin) mühafizə edilməsi, onların 
müasir anlamda, iqtisadi vitallığının maksimallaşmasına olan tələbatı azaldır. Belə olduqda 
yeni impuls almaqla, vital potensialın qeyri-iqtisadi tərkib hissəsini toplayıb “suyun üzərində” 
qalmaq bankların hissələrinin hüququdur [1]. 

Verilmiş kontekstdə bioloji təkamüllə oxşarlığın aparılması yerinə düşərdi. Belə ki, Ç. 
Darvin göstərirdi ki, hər bir canlı varlığın təbiətdəki rolu və yeri onun mənşəyini izah edən 
bədən hissələrinin quruluşu ilə deyil, xarici mühitin təsiri altında dəyişmiş bədən hissələrinin 
quruluşu ilə izah edilə bilər. Buna görə də, bu mühitdə  insanla birgə yaşamağa, becərilməyə 
və yayılmağa daha çox uyğunlaşmış ev heyvan  cinsləri və mədəniləşdirilmiş bitki növləri 
nisbətən yaxın zamanlarda yetişdirilmişlər. Demək olar ki, iqtisadi sistemin də həmçinin, 
(misal üçün kommersiya bankının) yaranmış şəraitə uyğunlaşmasında çox mühüm rol 
oynayan xüsusiyyətləri eyni səbəblərə görə yaxın zamanlarda yaradılmış olan 
xüsusiyyətləridir. 

 
Bankın vitalllıq potensialı və onun əsas hissələri 

İqtisadi vital potensialın aparıcı rolundan danışarkən, biz yeni sosial-iqtisadi şəraitin 
yaranmasını göstəririk, belə ki bankların müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərməsinin əvvəlki  
səbəbləri yeni şəraitdə bir o qədər də effektiv olmur. 

İqtisadi vitallıq potensialının (BİVP) qiymətləndirilməsi üçün onun bankın ümumi vitallıq 
potensialındakı (BVP) payını və qeyri-iqtisadi vital potensialın (BQİVP) həcminə nisbətini 
müəyyənləşdirmək vacibdir və bu faktı nəzərə almaq lazımdır ki, ümumi vitallıq potensialının 
müxtəlif tərkib hissələri həm iqtisadi, həm də qeyri-iqtisadi amillərin təsirinə eyni dərəcədə 
məruz qalırlar. 

Göründüyü kimi, ümumi halda 
BVP = BİVP + BQİYP, 

Yəni vitallıq potensialın iqtisadi və qeyri-iqtisadi tərkib hissələri BVP-yə birbaşa təsir 
göstərir.  
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Bankın, onun vitallığına təsir edən iki cür davranışını qeyd eləmək olar: həqiqi və gizli. 
Həqiqi davranışa  qiyməti,  iqtisadi vitallığın kifayət qədər uzun zaman kəsiyindən 
“götürülmüş” çoxsaylı qiymətlərinin dinamikasının empirik təhlilinə əsaslanaraq vermək olar. 
Nə qədər ki, bunun əksi sübuta yetirilməmişdir, güman etmək olar ki, iqtisadi vital potensialın 
tədrici, uzunmüddətli  azalma meyli bankı maliyyə iflasına doğru aparır. Və əksinə, iqtisadi 
vital potensialın artmasını göstərən meyllər onun həyat gücünün artmasını sübut edir. Əgər  
enmənin ardınca itirilmiş vəsaitlərin inkişafı və bərpa olunması baş verərsə,  o zaman bankın 
iqtisadi vital potensialının səviyyəsinin həqiqi enməsi onun tam iflasına gətirə bilməz. 

Məhdud sayda səbəblər vardır ki, bunlar xüsusi mənfi nəticələr olmadan, kredit 
təşkilatının “həyat tonusunun”  azalmasına gətirib çıxara bilər. Buna misal üçün, fors-major 
halları göstərmək olar.  Mümkün ola bilən gözlənilməz hallar mütləq əvvəldən 
hesablanmalıdır.  Hesab edirik ki, iqtisadi vital potensialın azalmasının istənilən  davamlı 
təzahürü bankın iflası deməkdir. 

Gizli davranış ifadəsi altında biz, vital potensialın qısa zaman kəsiyində qeyd edilmiş 
inkişaf dinamikasını başa düşürük. Qeyd edək ki, bankın vital potensialının uzunmüddətli 
perspektivlərinin müəyyən edilməsi üçün iqtisadi vital potensialın qiymətlərinin qısamüddətli 
enib-qalxması əhəmiyyətsiz dərəcədədir. Bu araşdırmada biz “bankların vitallığı”  problemini 
müfəssəl öyrənməyi qarşımıza vəzifə kimi qoymamışıq. Göstərilən problemini öyrənilmə 
dərəcəsi  hələlik bizə yalnız vitallığın  komponentlərinə, onların ölçülməsinə, 
proqnozlaşdırılması və idarə olunmasına dair bir neçə nəticə əldə etməyə imkan verir. 

 
Nəticə 

1. İstənilən digər iqtisadi orqanizmlər kimi, kommersiya bankları da vitallığa malikdirlər. 
İlk növbədə bank, qeydiyyat prosedurları və müvafiq əməliyyatların həyata keçirilməsi 
hüququnun rəsmiləşdirilməsi ilə birlikdə, başlanğıc vital potensialı ilə də təchiz edilir. 
Beləliklə, bankların yaranması ilə artıq onların hər biri müəyyən olunmuş miqdarda potensial 
alır, bununla yanaşı, potensialın miqdarı hamı üçün ciddi surətdə müəyyənləşdirilmiş, eyni 
deyildir. Misal üçün, yeni qurumun təşkilatçılarının adlandırılma məsələsindəki adi 
ehtiyatsızlıqları kredit təşkilatının bütün qurumu altına “yavaş təsirli bomba” qoya  bilər. Və 
əksinə, bankın maliyyə mərkəzlərinə yaxınlığı ona əhəmiyyətli enerji potensialı “doldura” 
bilər. Sonra isə bankın fəaliyyəti gedişində, bu vəsaitlərin toplanmasından və ya 
tükənməsindən asılı olaraq, bankın gələcək perspektivləri proqnozlaşdırılır. 

2.  Əgər bankın vital potensialının toplanması sürəti onun xərclənməsi sürətindən daha 
yüksək olarsa, o zaman bankın perspektivliyi barədə danışmaq olar. Və əksinə, potensialın 
sürətli “sərf edilməsi” ilə eyni zamanda, onun artımının ləng getməsi bankın yaxınlaşan 
“ölümü” barədə siqnal verir. 

3. Konkret götürülmüş kommersiya bankının vital potensialının vəziyyətinin dəqiq 
xarakteristikasını verə bilən bir mexanizmi tapmaq qeyri-mümkündür. Bu, ilk növbədə, qeyri-
müəyyənliyin və riskin təzahür etməsi ilə bağlıdır. Bununla belə, bəzi hallarda həqiqətə yaxın 
olan nəticələrin alınmasına ümid qalır. 

4. Öz xarakterinə görə bankın vitallıq dinamikası ləng və ya “partlayan” ola bilər. Bank 
illərlə, addımbaaddım vital potensialı toplaya və müəyyən  dövrdə yeni təkan almaqla onu iki 
dəfə artıra bilər. Qalan digər hallarda isə, vitallığın inkişafı təsadüfi hadisələrlə əlaqədar 
dayana bilər. 

5. Vital potensial  aşkar və qeyri-aşkar şəkildə təzahür edə bilər. Aşkar  
xarakteristikalara, ilk növbədə, kommersiya banklarının fəalliyyətlərinin pul, madddi, insan və 
intellektual resursları; aktivləri və onların keyfiyyəti; gəlirlərin, xərclərin və mənfəətin quruluş 
və həcmləri; istifadə olunan maliyyə alətləri; bazardakı payları və digər nəzərə alınan 
göstəricilərinin kəmiyyətcə dəyişmə sürəti aiddir. Belə xarakteristikalar, hətta bank onları 
gizlətdiyi təqdirdə belə, yetərincə dəqiq və birmənalı olurlar. Onların üstün cəhəti verdikləri 
qərar və hesabatın şəffaflığıdır ki, biz bunu vitallığın qeyri-aşkar xarakteristikaları barədə 
söyləyə bilmərik. 
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6. Bankın vital potensialı idarə olunandır. Bununla yanaşı, verilmiş tezisin əməli surətdə 
həyata keçirilməsi idarəçiliyin dərəcələrinin və sərhədlərinin qeyri-müəyyənliyi ilə əlaqədar 
olaraq çətinliklər yarada bilər. Misal üçün, borcvermə əməliyyatlarının və onlardan gələn 
gəlirlərin inkişaf perspektivləri, daha doğrusu, bizim “iqtisadi potensial” termini ilə 
adlandırdığımız hər şey böyük dəqiqliklə müəyyən edilə bilər.  
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Bazar iqtisadiyyatının mühüm tərkib hissəsi olan sahibkarlıq milli iqtisadiyyatın 

modernləşdirilməsinin obyektiv şərti sayılır, iqtisadi artım tempinə, ümumi daxili məhsulun 
strukturuna və keyfiyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərir, hormonik ictimai inkişafa səbəb olur.  

İlk dəfə sahibkarlıq kiçik biznesdə təcəssüm tapmışdır. Kiçik biznes subyektlərinə 
istehsal kooperativləri və kommersiya təşkilatları, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarlar və kəndli fermer təsərrüfatları aiddir. Kiçik biznes 
bazar iqtisadiyyatı şəraitində təsərrufatçılığın elə mühüm subyektidir ki, istehsal və sosial 
funksiyalarla yanaşı məşğulluq, innovasiya və tərbiyyəvi funksiyaları da yerinə yetirir. Kiçik 
biznes ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır, sağlam rəqabət mühitinin 
formalaşmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına, yerli xammal resurslarından və istehsalat 
tullantılarından səmərəli istifadə edərək istehlak bazarını əmtəə və xidmətlərlə 
doldurulmasına səbəb olur. Kiçik biznes subyektləri bazar konyukturunun dəyişilməsinə 
operativ reaksiya verir, milli iqtisadiyyata mobillik və çeviklik gətirir, həmçinin çox da böyük 
məbləğdə olmayan sərmayə qoyuluşu hesabına istehlakçıların daim artan tələbatına uyğun 
geniş çeşidli məhsullar istehsal edirlər. 

İqtisadi ədəbiyyatda kiçik biznesin mahiyyəti, məzmunu və fəaliyyət mexanizmi barədə 
müxtəlif baxışlara və fikirlərə rast gəlinir, hansıki kiçik müəssisələrin yaradılması 
məqsədlərinin, fəaliyyət sahələrinin və idarəetmə mexanizmlərinin müxtəlifliyi, tarixi inkişaf 
mərhələlərinin xüsusiyyətləri, kiçik biznes subyektlərinin maliyyə-kredit təminatı və biznes 
mühitinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədardır. 

«Kiçik biznes» anlayışının dəqiq müəyyənləşdirilməsi iqtisadiyyatın bu sektorunda 
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin statistik uçotunun aparılmasında, vergi, maliyyə, kredit, 
inzibati və s. sahələrdə kiçik biznes subyektlərinə dövlət dəstəyi mexanizmlərinin işlənib 
hazırlanması və reallaşdırılmasına imkan verir. 

Bəzi iqtisadçılar kiçik biznes sisteminə dar və geniş mənada iqtisadi kateqoriya kimi 
baxırlar. Dar mənada kiçik biznes əmtəə və xidmətlərə tələb və təklifin optimal nisbətini 
formalaşdıran kiçik biznes subyektləri və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olan fərdi sahibkarlar arasında istehsal münasibətlərinin məcmusudur. Geniş mənada 
biznes-strukturlarının fəaliyyət göstərməsi kiçik biznesin məqsəd və vəzifələrinin elə təşkilati-
iqtisadi mexanizmidir, hansıki sahənin resurs potensialının, o cümlədən təbii, maddi-texniki, 
maliyyə və əmək resurslarının formalaşması, bölgüsü, yenidən bölgüsü və istifadəsi 
mərhələlərində səmərəli təkraristehsal prosesinin həyata keçirilməsinə səbəb olur [1, s.419].  

Kiçik biznes çoxşaxəli və kompleks anlayışdır, hansıki: birincisi, kiçik biznes subyekti və 
onun məhsulunun istehlakçısı arasında istehsal münasibətlərinin və təsərrüfat iqtisadi 
əlaqələrin sistemi kimi, ikincisi, innovasiyalı kiçik biznes iqtisadiyyatının inkişafının perspektiv 
təşkilati mexanizmi kimi xarakterizə edilə bilər. 

Bir sıra alimlər xərc, əmək, istehsal və maliyyə meyarlarını nəzərə almaqla kiçik biznes 
subyektlərinin identifikasiyasına müxtəlif elmi yanaşmalar təklif edirlər. Bununla əlaqədar 
bizim üçün məqbul sayılan «Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı 
haqqında» Qanuna əsaslanan yanaşmadır, yəni kiçik müəssisələrə vahid dövlət reestrinə 
daxil edilən istehlak kooperasiyasının və kommersiya təşkilatlarının hüquqi şəxsləri, hüquqi 
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şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarlar kiçik müəssisələrə 
daxildir. 

Kiçik biznesi müəyynləşdirmək üçün kəmiyyət meyarları kimi istifadə olunur: birincisi, 
müstəqillik meyarı, hansıki hüquqi şəxs üçün fəaliyyət göstərir və nizamnamə kapitalının 
formalaşmasında məhdudiyyətlər qoyulur. Belə ki, xarici təşkilatların və vətəndaşların, 
xeyriyyə fondunun, ictimai təşkilatlar və birliklərin kiçik müəssisənin nizamnamə fondunda 
iştirak payı 25 faizdən çox olmamalıdır; ikincisi, məşğul olan işçilərin orta siyahı sayı 100 
nəfərə qədər olmalıdır; üçüncüsü, satışın həcmi; dordüncüsü, əlavə dəyər vergisi nəzərə 
alınmadan aktivlərin dəyəridir. 

Kiçik biznesin keyfiyyət meyarlarına aiddir [2, s.167-168]: 
- məhsulun (xidmətin) nisbətən az miqdarda istehlsal edilməsi; 
- nisbətən məhdud resurslardan və qeyri-mərkəzləşdirilmiş maliyyə mənbələrindən 

üstün istifadə olunmasıdır ki, bu da əsas fəaliyyət çərçivəsindən kənara çıxmağa praktiki 
imkan vermir; 

- yüksək təşkilati-funksional çeviklik və mobillik; 
- idarəetmə sisteminin zəif inkişaf etməsi, firmanın fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və 

nəzarət prosudurlarının sadə olması; 
- menecmentin sistemsizliyi, «sağlam fikrin» üstünlük təşkil edilməsi; 
- yalnız məhdud bazar seqmentlərinə malik olmaq qabiliyyəti; 
- istənilən halda firmanın hüquqi müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasına cəhd edilməsi; 
- bazara, azad ticarətə, özünütəkrar istehsalın rəqabət mexanizminə dəqiq hədəflənmə. 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 20 aprel tarixli 57 nömrəli 

qərarı ilə fəaliyyət növləri üzrə kiçik biznes subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarları kimi 
məşğul olan işçilərin sayı və illik dövriyyənin həcmi göstəriciləri təsdiq edilmişdir. 

Kiçik biznes anlayışının geniş işlədildiyi ABŞ-da fəaliyyət sferasından, orta illik gəlirin 
həcmindən və məşğul olan işçilərin sayından asılı olaraq kiçik biznes subyektlərini 
müəyyənləşdirmək üçün 37 meyardan istifadə olunur. Böyük Britaniyada kiçik biznesin 
müəyyənləşdirilməsi meyarı kimi məşğul olan işçilərin orta siyahı sayı, müəssisənin illik 
dövriyyəsi və aktivlərinin dəyəri göstəriciləri tətbiq edilir. Avropa İttifaqı ölkələrində Avropa 
Komissiyasının tövsiyələrinə (6 may 2003-cü il tarixli) əsasən müstəqillik meyarı – kiçik 
müəssisənin nizamnamə kapitalında kənar firmaların, xeyriyyə fondunun iştirak payı 25 
faizdən çox olmaması, məşğul olan işçilərin sayı 11-50 nəfər, illik dövriyyə 10 milyon avroya 
qədər və illik balans dəyəri 10 milyon evroya qədər olması nəzərdə tutulur. 

İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişaf meyillərində sahibkarlıq, xüsusilə kiçik və orta biznes 
mühüm rol oynayır. Çünki kiçik və orta biznes subyektləri çevikdir və xarici mühitdə baş verən 
dəyişikliklərə daha tez uyğunlaşa bilirlər. Bazar iqtisadiyyatında kiçik və orta biznes əsas 
strateji resursdur, innovasiyanın uğurla tətbiqinə imkan verir. 

Kiçik və orta biznesin başlıca məqsədi mülkiyyətçilərin sayının artırılması hesabına orta 
sinifi formalaşdırmaq, əhalinin iqtisadi aktivliyini artırmaq və vətəndaşların sosial rifahını 
yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. 

Kiçik biznesin inkişafı əhalinin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının mühüm amili kimi 
çıxış edir. Kiçik biznes subyektləri əsas kapitala investisiya qoyuluşunu artırır, innovasiya 
işləmələri ilə məşğul olurlar. Eyni zamanda, kiçik müəssisələr əhalinin məşğulluğunun 
yüksəldilməsinə, xeyriyyə xarakterli layihələrin reallaşmasına, vergi ödəməklə yerli büdcə 
gəlirlərinin artırılmasına, yaşayış səviyyəsinə görə əhalinin kəskin təbəqələşməsinin aradan 
qaldırılmasına səbəb olur, bir sözlə həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsində müstəsna rol 
oynayır. 

İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə kiçik və orta biznesin inkişafının çoxillik 
təcrübəsi əyani göstərir ki, iqtisadi münasibətlərin bu subyekti ölkə iqtisadiyyatında müstəsna 
rol oynayır. Ona görə də, Avropada həyata keçirilən kiçik və orta biznesə dəstək siyasətinin 
başlıca vəzifəsi ölkənin və sahbkarların maraqlarının balansını müəyyənləşdirmək və 
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biznesin təşkili üçün optimal şərait təmin etmək, həm də kiçik və orta biznes subyektlərinin 
rəqabətqabiliyyətni yüksəltməkdir [3]. 

Avropada kiçik və orta biznesin idarə olunması və dövlətin dəstək sistemi XX əsrin 70-ci 
illərindən etibarən tətbiq edilir, kiçik və orta müəssisələrə maliyyə dəstəyi istiqamətində 
müxtəlif layihələr həyata keçirilir, fondlar formalaşdırılır. Biznesin inkişafına münasibətdə 
Avropa İttifaqının siyasi fəaliyyətinin əsas meyilləri maliyyə köməyi, assosiasiyada iştirak 
etmə sayılır, hansıki kiçik və orta biznesin marağını ifadə edir. Avropa iqtisadiyyatında kiçik 
biznes subyektləri aparıcı rol oynayır və onların arasında rəqabət böyükdür ki, bu da 
istehsalda və bazarda istənilən dəyişikliklərə tez uyğunlaşmağa imkan verir. 

  Biznes mühiti şirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə və bütövlükdə iqtisadiyyatın 
davamlı inkişafına təsir edir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi müəyyən şəratlərin 
məcmusu biznes mühiti adlanır. Xarici elmi ədəbiyyatda «biznes environment» termininə rast 
gəlinir ki, onun hərfi tərcüməsi biznes-əhatə deməkdir. Yaxşı biznes mühiti sahibkarlıq 
fəaliyyətinə müsbət təsir edir və innovasiyanın tətbiqini sürətləndirir, pis biznes mühiti isə 
əksinə sahibkarlığın və milli iqtisadiyyatın inkişafını ləngidir. 

Son illər Azərbaycan hökuməti biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm 
tədbirlər həyata keçirir, sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi, 
lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növlərinin sayının azaldılması və lisenziyaların «Asan Xidmət» 
tərəfindən verilməsi, həmçinin sahibkarları incidən şəxslərin ciddi cəzalandırılması və 
korrupsiyanın aradan qaldırılması barədə görülən konkret tədbirlər buna bariz sübutdur. 

Biznes mühitinin keyfiyyəti və iqtisadi artım indikatorları arasında sıx qarşılıqlı əlaqə 
vardır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət 
Proqramları çərçivəsində müasir infrastrukturların yaradılması və biznes mühitinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər sahibkarlığın, milli iqtisadiyyatın, 
xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafına səbəb olmuşdur. 

Kiçik biznesə maliyyə-kredit dəstəyinin verilməsi iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin 
ən mühüm amilidir. Bu sahədə dövlətin başlıca vəzifəsi ondan ibarətdir ki, maliyyələşdirmənin 
səmərəli formasından istifadə etməklə normativ-hüquqi baza əsasında yerli və xarici 
banklardan kredit alınması üçün zaminlik formasında kiçik biznes subyektlərinə məqsədli 
dəstək göstərsin. Bu formada dövlət dəstəyi kiçik biznes subyektlərinin xarici bazarlara 
çıxmasına və rəqabət şəraitində öz mövqeyini möhkəmləndirməyə kömək edə bilər. 

Müxtəlif maliyyə mənbələrinə kiçik biznes subyektlərinn əlçatanlığını təmin etmək üçün 
kompleks maliyyə-kredit mexanizmlərindən istifadə olunur, hansınaki kredit riskinə görə 
dövlət tərəfindən zaminlik, kreditin faiz dərəcələrinin subsidiyalaşdırılması, güzəştli şərtlərlə 
kredit verilməsi, lizinq, mikrokreditləşmə, vençur maliyyələşdirməsi aiddir. 

Kredit riskinə görə zaminlik dövlət tərəfindən verilir. Bel zərurət onunla əlaqədardır ki, 
kiçik biznes subyektlərinə kredit verən kommersiya bankları və kredit təşkilatları yüksək riskə 
məruz qalırlar. Bu vəziyyət əsasən kiçik müəssisələrin fəaliyyətə başladığı start mərhələdə 
kreditləşmə üçün səciyyəvidir. Müasir dövrdə kreditə görə zaminlik (risklərin dövlət və kredit 
təşkilatları arasında bölüşdürülməsi) kiçik biznesə maliyyə-kredit dəstəy mexanizmlərinin ən 
effektiv növü sayılır. 

Kiçik biznesə dövlətin maliyyə dəstəyi birbişa (subsidiya, dotasiya, kreditə görə zaminlik, 
yeni sahibkarlara biznes təşkl etmək üçün qrant vermək) və dolayısı (investisiya cəlb etmək 
üçün əlverişli mühit yaratmaq, kiçik biznes subyektləri tərəfindən kapital toplamaq) ola bilər, 
bütövlükdə kiçik biznesə və innovasiya fəaliyəti həyata keçirən subyektə irəlicədən təyin 
edilir. 

Vençur maliyyələşdirmə tipi kiçik müəssisələrin fəaliyyət göstərməsi və inkişafı üçün 
stimulların yaradılmasına yönəldilir, hansıki yüksək texnoloji və innovasiya işləmələri 
sferasında işləyirlər. Təcrübədə bu mexanizmin reallaşdırılması zamanı kiçik biznes 
subyektlərinin müəyyən məbləğdə maliyyə vəsaiti alması hesabına onların inkişafı və artması 
prosesi baş verir. 
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Mikrokreditləşmə sistemi kiçik biznes subyektlərinin və hüquqi şəxs yaratmadan 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların tələbatının ödənilməsinə xidmət edir, 
hansıki maliyyə dəstəyinə daim ehtiyacları var, amma müvafiq kredit təşkilatlarından maliyyə 
vəsaitləri almağa real imkanları yoxdur. 

Lizinq mexanizminin tətbiqi kiçik biznes subyektlərinə imkan verir ki, öz kapitalını 
saxlamaq şərtilə istehsalın modernləşdirilməsi prosesini həyata keçirsinlər. Lizinq 
mexanizmindən istifadə olunması kiçik biznes sferasına lazımi investisiyanın cəlb edilməsinə, 
həmçinin maliyyə axınlarını planlaşdırmağa və onların səmərəli idarə edilməsinə səbəb ola 
bilər. 

Kiçik biznesin beynəlxalq kreditləşdirilməsi institutu kimi Xarici İqtisadi Bank (XİB) və 
onun bazasında yaradılmış xüsusi təşkilatlar çıxış edirlər. Məsələn, Rusiyada kiçik biznesə 
maliyyə dəstəyi məsələsi ilə XİB-nin filialı olan Kiçik və Orta Sahibkarlıq Bankı məşğul olur. 
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində kiçik biznesə maliyyə-kredit dəstəyi kiçik müəssislərin 
innovasiyalı inkişafının stimullaşdırılmasına xidmət edir. 

Almaniyada kiçik biznesə dövlətin maliyyə dəstək sisteminin əsasını təşkil edən başlıca 
prinsip sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafını stimullaşdırmağa kömək göstərilməsidir. Böyük 
Britaniyada kiçik müəssisələrin stimullaşdırılmasında dövlətin büdcə siyasəti əhəmiyyətli rol 
oynayır. Belə ki, kiçik müəssisələrə aşağı vergi dərəcəsinin qoyulması, əlavə dəyər vergisini 
hesablamaq üçün balansın tərtib edilməsi, vaxtı keçmiş borcların ödənilməsində səmərəli 
güzəşt sisteminin tətbiqi və s. kimi ümumi xarakterli tədbirlər nəzərdə tutulur. Kiçik biznesə 
büdcə tədbirlərindən başqa əmlak vergisinin tutulmasında güzəşt təqdim olunur ki, bu da 
likvidlik probleminin həllinə kömək edir. 

İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə mövcud sosial-iqtisadi vəziyyətə uyğun olaraq 
dövlət kiçik biznesə dəstək sistemində, xüsusilə vergi siyasətində və gəlir vergisi sahəsində 
müəyyən dəyişikliklər və əlvələr işləyiö hazırlayır və tətbiq edir. 

Amerikada kiçik biznesə dövlətin dəstək siyasətini ABŞ Konqresinin 1953-cü ildə 
yaratdığı «Kiçik biznes işi üzrə Administrasiya» (KBA) həyata keçirir. Bu koordinasiyalaşdırıcı 
orqanın hər bir regionlarda və şəhərdə nümayəndəlikləri var, hansıki dövlət təşkilatları və 
bazar strukturları ilə birlikdə kiçik biznesə dəstək üzrə müxtəif proqramlar icra edirlər. KBA 
kommersiya bankları və digər kredit təşkilatlarının vasitəsilə kredit proqramları həyta keçirir, 
həm də alınmış kreditlərin qaytarılmasına 75-80 faiz zamin durur. Beləliklə, kiçik biznes 
subyektlərinin müxtəlif mənbələrdən maliyyə resurslarına əlçatanlığını təmin etmək üçün 
əlverişli şərait yaradılır. 

Azərbaycan Respublikasında kiçik biznesə dövlət dəstəyi aşağıdakı istiqamətlərdə 
həyata keçirilir: kiçik biznes subyektlərinə sadələşdirilmiş vergi sistemi tətbiq edilir; aqrar 
sektorda çalışan sahibkarlar və kəndli fermer təsərrüfatlar, torpaq vergisi istisna olmaqla, 
bütün vergi növlərindən azad edilir; İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlara Kömək Milli  
Fondundan sahibkarlara güzəştli şərtlərlə kreditlər verilir; «Aqrolizinq» ASC xətti ilə 
fermerlərə ucuz qiymətlərlə mineral gübrələr və texniki vasitələr satılır. 

Kiçik biznes mühüm sosial-iqtisadi fuknsiyalar yerinə yetirir və buna görə də müasir 
dövrdə onun iqtisadi inkişafda yeri və rolunun artması obyektiv qanunauyğunluqdur. Bunu 
Azərbaycan Respublikasında kiçik biznes fəaliyyətinin inkişaf dinamikasından aydın görmək 
olar (cədvəl 1). 

Cədvəl 1 
Azərbaycan Respublikasında kiçik biznes fəaliyyətinin əsas göstəriciləri 

 
Göstəricilər 

İ L L Ə R 2015-ci ildə 2005-
i ilə nisbətən, faizlə 2005 2010 2015 

Fəaliyyət göstərən müəssisələrin 
ayı, vahid 

1198
 

14532 1784
 

149,0 

İşləyənlərin siyahı sayı, nəfər 7344
 

93205 8762
 

119,3 

Orta aylıq əmək haqqı, manat 61,5 207,0 302, 491,2 
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Məhsulun (işlərin, xidmətlərin) 

əcmi, mlyn.manat 
657,

 
1776,

 
959,

 
145,9 

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2016, Bakı, s.122. 
Cədvəldən göründüyü kimi, 2005-2015-ci illərdə Azərbaycanda kiçik biznesin əsas 

göstəriciləri əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmiş, yəni kiçik biznes subyektlərinin sayı 49 faiz, 
onlarda işləyənlərin siyahı sayı 19,3 faiz, orta aylıq əmək haqqı 4,9 dəfə və məhsul (işlərin, 
xidmətlərin) həcmi 45,9 faiz artmışdır. Bu göstəricilərin müqayisəli təhlilindən belə nəticə 
çıxırmaq olar ki, kiçik biznesin fəaliyyət miqyası genişlənmiş, əmək məhsuldarlığı və digər 
səmərəlilik göstəriciləri artmışdır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatında məşğul əhalinin 1,9 faiz, ümumi daxili məhsulun 1,8 faizi 
kiçik biznesin payına düşür (cədvəl 2) 

 
      Cədvəl 2 

Azərbaycanın əsas iqtisadi göstəricilərində kiçik biznesin 
xüsusi çəkisi, faizlə 

Göstəricilər 2005-ci il 2010-cu il 2015-ci il 
İqtisadiyyatda məşğul olan əhalinin sayı 1,8 2,1 1,9 
Ümumi daxili məhsul 5,2 4,2 1,8 
Orta aylıq əmək haqqı 49,8 62,4 64,7 
Mənbə: Cədvəl Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2016, Bakı, s.38, 122, 123 və 147-nin 

məlumatları əsasında tərtib edilmişdir. 
İnkişaf etmiş xarici ölkələrdə kiçik biznes iqtisadiyyatın ənənəvi sektoru sayılır və onun 

inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Belə ki, Avropa İttifaqı ölkələrində ümumi daxili məhsulun 58 
faizi və bütün iş yerlərinin 67 faizi kiçik biznes subyektlərinin payına düşür. ABŞ-da kiçik 
biznes subyektləri ümumi daxili məhsulun 40 faizini və iqtisadiyyatda məşğul olan əhalinin 50 
faizini təşkil edir. Analoji mənzərə Yaponiya, Böyk Britaniya, Çin və digər ölkələrdə müşahidə 
olunur.  

Dünyanın əksər ölkələrində kiçik biznesi inkişaf etdirmək üçün klaster yanaşmasına 
əsaslanan innovasiyalı inkişafın effektiv mexanizmləri və alətlərindən istifadə olunur. 
Azərbaycanda sənaye klasterlərinin yaradılması istiqamətində müəyyən işlər görülüb, yəni 
sənaye məhələləri, texniki parklar, aqroparklar, biznes inkubatorları yaradılıb. Klasterlərin 
tərkibində kiçik biznes müəssisələrinin birgə fəaliyyət göstərməsi kiçik sahibkarlığın sürətli 
inkişafına və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında onun rolunun əhəmiyyətli dərəcədə artmasına 
səbəb ola bilər. 

Yuxarıda şərh olunanlardan nəticə çıxarmaq olar ki, Azərbaycanda və onun 
regionlarında kiçik biznesin inkişaf səviyyəsi ölkənin tələbatına və dünya bazarının 
qloballaşması tələblərinə qətiyyən uyğun gəlmir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında kiçik 
biznesin rolunu artırmaq üçün aşağıdakı tədbirləri həyata keçirmək vacibdir: 

- Kiçik biznes subyektlərnin banklardan kredit alması aşağıdakı səbəblərə görə 
çətinləşir: borc öhdəliklrinin vaxtında yerinə yetirməməsi, kommersiya banklarında kredit 
dərəcələrinin yüksək olması, valyuta məzənnəsinin və inflyasiya tempinin dəyişilməsi ilə 
əlaqədar kredit riskinin yüksək səviyyəsi. Dövlət kiçik biznes subyektlərinə banklardan kredit 
almağa və qaytarmağa görə zamin durmalıdır; 

- iqtisadiyyatın real sektorunda və innovasiya fəaliyyətində kiçik biznesin inkişafını 
stimullaşdırmaq; 

- iri şirkətlər və kiçik biznes subyektləri arasında səmərəli əməkdaşlıq münasibətləri 
qurmaq; 

- sənaye klasterləri, texniki parklar, aqroparklar və biznes inkubatorları yaratmaq və 
onların tərkibində kiçik biznesi inkişaf etdirmək. 
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Kiçik biznesə maliyyə-kredit dəstəyi  
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 

Annotasiya 
Məqalədə Azərbaycanda kiçik biznesin inkişaf məsələlərinə, kiçik biznesin 

müəyyənləşdirilməsinin kəmiyyət və keyfiyyət meyarlarına və ona dəstəyin əsas 
istiqamətlərinə baxılır. Kiçik biznesə faiz dərəcəsinin subsidiyalaşdırılması, kredit riskinə görə 
dövlət tərəfindən zaminlik, vensur  maliyyələşdirilməsi, güzəştli kreditlərin verilməsi, lizinq və 
mikrokreditləşmə kimi maliyyə-kredit dəstəyi mexanizmlərinin öyrənilməsi məsələlərinə 
xüsusi diqqət yetirilir. 

Açar sözlər: kiçik biznes, maliyyə dəstəyi, vergi, kreditə görə zaminlik, vençur 
maliyyələşdirilməsi, lizinq, mikrokreditləşmə. 

 
Совершенствование финансово-кредитных механизмов поддержки малого 

бизнеса 
Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы развития малого бизнеса в Азербайджане, 
количественных и качественных критерий определения малого бизнеса и основные 
направления его поддержки. Особое внимание уделено вопросам изучения финансово-
кредитных механизмов поддержки малого бизнеса, таким как субсидирование 
процентной ставки, гарантии по кредитным рискам со стороны государства, венчурное 
финансирование, предоставление льготных кредитов, лизинг и микрокредитование. 

Ключевые слова: малый бизнес, финансовая поддержка, налоги, гарантии по 
кредитам, венчурное финансирование, лизинг, микро-кредитование. 

 
 
 
 

İNSAN RESURSLARI KATEQORİYASININ MEYDANA GƏLMƏSİNİN VƏ 
İNKİŞAFININ NƏZƏRİ METODOLOJİ ƏSASLARI 

 
Aygün ABDULOVA, 

Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universitetinin (UNEC) 
“Biznesin idarə edilməsi” kafedrasının müəllimi 

 
 

Özət 
Mövzunun aktuallığı: İRİ  yanaşması idarəetməni və ümumi olaraq işçilərin 

idarəetməsinin geniş mənada mərkəzində insanı götürür və onu vahid bütünlüyün içində 
görürlər. İRİ ümumi olaraq idarəetmədən və idarəetmədə istifadə olunan biliklərdən 
yararlanır, bunun üzərində öz fəaliyyətlərini qurur. Bu anlayışları birləşdirib mən idarəetməyə 
belə bir tərif verə bilərəm - “İdarəetmə, insanların iş birliyini təmin edib, başqaların vasitəsilə 
təşkilatın məqsədlərinə çatmasıdır.” 
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Tədqiqatin məqsədi: İR-larını optimal və innovativ idarəetmə metodlarını aşkar 
etməkdir. Onların biznes sahəsində effektivliyini yoxlamaqdır. 

Açar sözlər: insan resursları, elmi cəmiyyət, İRİ-nin strategiyası, gəlirin 
maksimumlaşdırılması, “bilik insanı”nı  

 
 Giriş. İşçi heyyəti dedikdə təşkilatın daxilində olan bütün muzdlu işçilər hesab 

olunur. Bu heyyətin təşkilatın ştatında olan hissəsinə isə kadr deyilir. Kadrlar şaxmat 
taxtasındakı fiqurlar timsalında görmək olar. Oyunu qalib çıxmaqdan ötrü onlardan strateji 
olaraq istifadə etmək lazımdır. Hər birinə individual yanaşılmalıdı. Heyyəti isə idarə etmək bir 
fərqli yanaşmadır. Belə ki, heyyəti idarə edərkən fiziki, sosial və psixoloji iş şəraitini nəzərə 
almaq lazımdır. Heyyətin idarə edilməsi çərçivəsində kadrların idarəedilməsindən fərqli 
olaraq bütün bu məsələlərə xüsusi diqqət verilməlidir. Bugünkü zamanda heyyət təşkilatın 
gələcəyini müəyyənləşdirən strateji amildir. Bu keyfiyyət də onu, insanı fərd kimi deyil, sosial-
mədəni aspektdən çıxış edərək bir komanda şəklində çıxış edən, könüllü şəkildə fəaliyyət 
göstərən resurs kimi hesab etmək olar. 

V.R.Vesnin hesab edirki, heyyətin idarə edilməsindən insan resurslarına keçid 
aşağıdakı hərəkətəri özündə birləşdirir: 

• Dar ixtisaslaşmadan və məhdudiyyətli məsuliyyətdən geniş peşəkar və öhdəlikli 
ixtisasa yönlənmə 

• Planlaşdırılmış karyera yolundan azad peşəkar inkişaf trayektoriyasına 
• Heyyətin nəzarətindən onun inkişafı üçün imkanların yaradılmasına 
• Mütəxəssislərin qapalı seçimindən açıq seçiminə 
Bununla bərabər rus alimin fikrinə görə heyyətin insan resursları kimi hesab etmək, 

təşkilatın marağı çərçivəsində bütün işçilərə individual yanaşmaq, yüksək ixtisaslaşmış 
kadrların mövcudluğunu nəzərə alıb onların cəlbi uğrunda mübarizə aparmaq, işçilərin 
məsrəfsiz resurs olduğunu hesab etmək, fərdi və kollektiv münasibətlərin təhlili və 
tənzimlənməsini təmin etmək münaqişələrin həlli deməkdir. 

Onun sadaladığı paradiqmalar aşağıdakı cədvəldə göstərilib: 
Sistemlər İnsan-resurs İnsan-fərd 
İqtisadi İşçi resursların idarə edilməsi 

(human labor management) 
Heyyətin idarə edilməsi (personnel 
management) 

Sosial İR-nı idarəedilməsi (human 
resources management) 

Sosial management (social 
managmeent) 

Əməyin iqtisadiyyatı, işçi qüvvəsinin axını, işçilərin ixtisasının seçilməsi, maddi 
motivasiya, əhalinin rifah səviyyəsi və başqa məsələləri əhatə etdiyindən insan resurslarının 
biznesdə idarəedilməsi ilk növbədə əməyin iqtisadiyatı ilə birbaşa bağlıdır. Məhz bu 
baxımdan işçilərə yeni münasibətlərin yaranmasının səbəblərini aşağıdakı sayda göstərə 
bilərəm: 

1.  əməyin mahiyyətinin dəyişdirilməsi, keyfiyyət baxımından yeni texnologiyaların 
tətbiqi 

2.  icraçılar üzrində nəzarət imkanlarının azalması və bununla əlaqədar özünü 
tənzimlənmənin tətbiqi 

3.  bütün mərhələlərdə keyfiyyətə olan tələbatın artımı 
4.  əməyin kollektiv və komanda şəkilli formasının yayılması 
5.  əhalinin təhsil və mədəniyyət səviyyəsinin artımı 
6.  cəmiyyətin ümumi sosial-iqtisadi demokratikləşməsi 
7.  işçi qüvvəsinin dəyərinin artımı 
8.  dəyişikliklərin, proseslərin ölçülməsi tezliyinin qeyri-müəyyənliyi 
9.  heyyətə olan tələbatı artıran qlobal rəqabətin kəskinləşməsi 
İnsan resurslarının tarixi inkişafı barədə bir çox alimlər araşdırıblar. Onların 

araşdırmaları çox dəyərlidir. Lakin, Prof.Dr.İlhami Findikci bu sahəni daha təkmil analiz 
edərək insan resurslarının inkişafını bir neçə mərhələlərə bölmüşdür. Onun araşdırmasına 
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görə və dünya elm ocağında insan resurslarını əvvəllər insan kapitalı kimi adlandırıblar. İnsan 
kapitalı ilk dəfə XVII-XVIII əsrlərdə hələ öyrənilməyə başlanmışdır. Lakin əsaslandırılmış 
müasir nəzəriyyənin əsasını T.Şults tərəfindən yazılmış “Təhsil kapitalının formalaşması” 
(1960-cı il) və “İnsan kapitalına investisiya” (1960-cı il) əsərində və Q.Bekkerin “İnsan 
kapitalı: nəzəri və empirik təhlil” (1964-cü il) əsərində göstərilmişdir. Daha sonralar bu ifadə 
insan resursları (İR) ilə əvəzlənmişdir.1 

İnsan resurslarının idarə edilməsi (İRİ) ümumi olaraq təşkilatlarda işləyən fərdlərin 
tələbatlarının ödənilməsinə istiqamətlənib. Bu tələbatların ödənilməsi vasitəsilə təşkilatların 
öz hədəflərinə nail olunur. İRİ 1980-cı ildə meydana gəlsə də təşkilat səviyyəsində insana 
istiqamətlənmiş yanaşmalar  çox qədim zamanlardan mövcuddur. İRİ iş mühitində insan 
amilini əsas tutaraq, istər daxildə istərsə də xaricdə insan amilinin daha xoşbəxt olmasını 
təmin edən bir sistemdir. Alimin fikrinə görə insan resursları- iş şəraitində işçinin işə 
götürülməsi, təhsil alınması, əmək haqqı sistemi, iş yeri ilə hüquqi əlaqəsi, səmərəliliyi, 
performans qiymətləndirilməsi, maddi və sosial ehtiyacların qarşılanması və ən nəhayət 
işdən çıxarılması kimi başa düşülür. 

İRİ təşkilat səviyyəsində əsas olaraq 1980-cı ildə inkişaf etmiş bir yanaşmadır. Bir 
tərəfdən baxanda bu çox cavan və yeni bir sahə kimi görsənir. İR insan münasibətləri və 
idarəetmə, fərdi idarəetmə, tətbiq etmə və praktik sahələrə yenilik gətirməmişdir. O, insan 
münasibətləri, idarəetmə və heyyətin idarəedilməsi ilə bağlı bilgi və anlayışları bir tam şəkildə 
birləşdirib, fərqli baxış bucağından göstərmişdir. Başqa sözlə desəm, İRİ-nin tarixi insanla 
bağlı olan sahələrin yaranması ilə eyni dövrdə təsadüf edir. 

Bildiyimiz kimi, cəmiyyətin ilk ehtiyacları onların fiziki tələbatlarının ödənilməsidir. 
Yemək, yaşamaq və təhlükəsiz olması kimi ehtiyacların qarşılanmasına istiqamətlənən 
fəaliyyətlər insanların əhval ruhiyyəsinə, gündəlik həyatına sərbəst təsir etməyə başlayıb. 
Qədim zamanlardan bəri torpaqdan istifadə edərək insanlar daha çox ehtiyaclarının 
ödənilməsinə görə mübarizə aparmışlar. Torpaq məhsullarının yaranması torpağın 
vacibliyinə yol açmış, köç həyatı azalmağa başlamış və pulun iqtisadi həyata girməsinə şərait 
yaratmışdır. Sadə nəqliyyat vasitələri yaranmış, kiçik sexlər istehsal vasitəsi kimi dövriyyəyə 
daxil olmuşdur. İdarəetmə baxımından isə din, irq və ya sinif kimi sosial qurumlar hakim 
olmağa başlamışdı. 

1860-cı illərdə güclü inkişaf edən sənayeləşmə, insanların fikrini torpaqdan maşınlara 
toplamağa vadar etdi. Buxar maşınlarının yaranması ilə məhsulların dəniz və dəmiryolu 
vasitəsilə daha çox uzağa aparılması kimi yeniliklər meydana gəlməyə başladı. Sürətli 
şəkildə kəndlərin yaranması, sənaye istehsal vasitələri iqtisadi göstəricilərə əsaslanan 
idarəetmənin olması, işçi təbəqəsinin meydana  gəlməsi, böyük sexlər, fabriklər simvolik pul 
vəsaitləri, sürətli məktəblərin yaradılması, sürətli təhsil alma sənaye kütləsini gətirməklə 
bərabər, əsas anlayışlara və dəyişikliklərə çevrildi. Əl əməyinə əsaslanan ağır işlərin yükü 
dəyişmiş, 1770-cı illərdə artıq kəskin dəyişikliyə məruz qalmışdır. A.Smit xüsusi olaraq 
istehsal müddətinə xüsusi dayanaraq, əsas öhdəlikləri ayırmışdır. O, “Xalqların Sərvəti” 
əsərində istehsal müddətini sadə alt bölmələrə ayıraraq insan resurslarının idarəedilməsinə 
yeniliklər gətirmişdir. Sənaye dövrünün başladığı sürətli maşınlaşma özü ilə barəbər elmi 
idarəetməni də gətirmişdir. F.Teylor istehsal müddətində işləyənlərin səmərəliliyini daha da 
artırmaqdan ötrü anlayış və taktika gətirmişdi. Bu sahədə səmərəlilik göstərməkdən ötrü 
zaman və əməyin miqdarı ölçülməyə başlanmışdır. 

Bundan başqa Hawthorne adlı alim öz araşdırmalarında istehsal zamanı səmərəliliyin 
əsas məqsəd olduğunu göstərmiş, araşdırmaların sonunda səmərəliliyə nail olmuşdur. 
Bununla bərabər verimliliyə təsir edən amil kimi fərdi, individual yanaşmanı göstərmişdi. 
Bundan sonra təşkilat daxilində işçilərin xoşbəxt və uğurlu işləmələrinə istiqamətlənən 
fəaliyyətlər inkişaf edilməyə başlanmışdır. Başqa sözlə desəm, iş mühitində fərdi 
xüsusiyyətlərə dayanaraq iş bölgüsü aparılmağa başlandı. Beləliklə də, hansı iş sahəsi 
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olmasından asılı olmayaraq, iş sahəsinin uğuru orada işləyənlərin və onların arasında olan 
münasibətlərdən asılı olması artıq danılmaz bir fakta çevrildi. Bunu da qeyd etməliyəm ki, 
sənaye münasibətləri, heyyətin idarəedilməsi, işin psixologiyası və ya təhsil baxımından 
atılan addımların vacib olduğunu, lakin bunların kifayət etmir. Məxsusi olaraq bu hadisələri 
birləşdirərək tam, vahid bir bütöv kimi baxılmağa ehtiyac duyuram. Məhz bunu yerinə 
yetirməkdən ötrü İRİ-i meydana gəlmişdir. 

Təhlillərimdən belə görünür ki, bu sahə 1950-ci illərdə ABŞ-da yaransa da yalnız 1980-
cı illərdə aydın şəkil qazanmış və marağa səbəb olmuşdur. İngiltərədə də eyni dövrdə bu 
maraq doğuracaq bir sahə kimi tanınmağa başlanmışdır. Buna səbəb istehsal bazarında 
meydana gələn təzyiqlər daha az işləyənlərə gəlib çatması olmuşdur. Sənaye mühitində 
maşınların önəminə üstünlük verilməsi, bununla da fiziki gücdən çox zehni gücə önəm 
verməsinə gətirib çıxartdı. Bu yeni kütləvi həyat tərzinə əlaqə cəmiyyəti, sənaye sonrası 
cəmiyyət, elmi cəmiyyət kimi adlandırılmışdır. Elmə əsaslanan iqtisadi sistemlərin əsas 
xüsusiyyətləri kimi transformasiya oluna bilən simvolik pul (kredit kartları), elmi təşkilatlar, 
soyuq müharibə dövrü, elmi hakimiyyətə əsaslanan mübarizə, yüksək texnologiyaya 
əsaslanan kompüter sistemləri, elmə əsaslanan idarəetmə, yaşayaraq öyrənmək, 
özüninkişafı göstərmək olar. 

Bundan başqa müəllif qeyd edib ki, elmi kütlənin gətirdiyi ən önəmli töhfə insana olan 
marağın artmasıdır. Çünki, bu dövrə elmi ad verən biliyin özü elə insanlardan ibarətdir. İnsan 
istehsal müddətinin bir hissəsi olmaqdan çox, istehsal və xidmət müddətini müəyyən edən, 
istiqamətləndirən və ona nəzarət edən bir güc kimi əhəmiyyət qazanmışdır. Beləliklə, iş 
şəraitində insanın rolu dəyişmiş, insan edilən  yatırım bir xərc kimi deyil, daha çox yatırım 
kimi mahiyyət kəsb etməyə başlamışdır. 

İRİ  yanaşması idarəetməni və ümumi olaraq işçilərin idarəetməsinin geniş mənada 
mərkəzində insanı götürür və onu vahid bütünlüyün içində görürlər. İRİ ümumi olaraq 
idarəetmədən və idarəetmədə istifadə olunan biliklərdən yararlanır, bunun üzərində öz 
fəaliyyətlərini qurur. Bu anlayışları birləşdirib mən idarəetməyə belə bir tərif verə bilərəm -
“İdarəetmə, insanların iş birliyini təmin edib, başqaların vasitəsilə təşkilatın məqsədlərinə 
çatmasıdır.” 

Gəldim çatdım 1970-ci illərə. Bu illərdən bu yana qarşılaşdığımız inkişaflar hamısı 
insanın özünə təsir etməyə başladı. Gələcəyin şoku adlandırılan bu inkişaflar getdikcə 
artmağa başlayır. III dalğa korporativ yenidən doğuş, sənaye sonrakı cəmiyyətin quruluşu, 
qlobalaşma, elmi cəmiyyət, əlaqəli cəmiyyət, total keyfiyyət dövrü, postmodernizm kimi kimi 
yanaşmalar və anlayışlar 20-ci yüzilliyin son dövrlərində meydana gələn cavablar nəticəsində 
meydana çıxmışdır. 

Bütün bu cavabların kəsişmə nöqtəsində bir dönüş ehtiyacının yer aldığı görsənir. 
Məncə bu dönüş, texnologiyanın kölgəsində olan baxış bucağının insan resurslarına 
dönməsində durur. İllər boyu təşkilat mədəniyyətində dəyişilmə və dönüşün olması üçün ilk 
öncə orada işləyən insanların davranışında dəyişikliklərin olması  vacib olub. Digər bir 
tərəfədən, dönüş dövrü zamanı unudulmamalı olan ən vacib nöqtə “insan”dır. Bütün bunlar 
“insan” vasitəsilə reallaşdırıla bilən bir vacib ünsürə çevrilmişdir. Başqa cür desəm, insana 
tək bir tərəfdən baxmaq, onu təhlil etmək kifayət deyil. Bu da İRİ-nin inkişafına yol açmışdır.2 

Yeni dövr 20-ci əsrin son iyirmi illiyi özü ilə dəyişikliklər gətirmişdir. Texnoloji, iqtisadi, 
siyasi və sosial inkişaf insanların yaşam tərzini və gözləntilərini önəmli şəkildə dəyişdirmişdir, 
böyük ümidlərin aydın olduğu 1980-cı illərin arxasınca 1990-cı illər dəyişikliklərə məruz 
qalmayan, iş həyatında heç bir dəyişiklik eləməyən təşkilatlar üçün çətin keçmişdir. Belə 
təşkilatların bir çoxu dəyişməyə can atdı, buna görə çox böyük investisiya qoydular. Bəziləri 
gözlədiklərinə nail oldular, bəziləri öz fəaliyyətlərini yarı yolda  qoydular. Bu prosedurlar 
zamanı bir fakt danılmaz olaraq qalır ki, insan bütün bu hadisələrin mərkəzində dürdu. O 
təşkilat ki, insan amilini ikinci dərəcəli gördülər onlar geri qaldılar. 

2 İlhami Findikçi 
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Təhlillərimə əsasən İRİ bütün dünya ölkələrinddə eyni olmamışdır. Amma müasir İRİ-nin 
bu vəziyyətə gəlməsinə ümumi olaraq iki səbəbi göstərə bilərəm: keçmiş təsirlər və müasir 
səbəblər. 

Keçmiş təsirlərin başında sənaye inqilabı durur. Bu dövrdə sərmaye ehtiyatı, müstəqil 
işçi qüvvəsi, buxar gücünə əsaslanan vasitərin, inkişaf etmiş istehsal texnologiyalarının və 
emal edilən məhsullara tələbin artması fabriklərin çoxalmasına səbəb oldu. Fabriklər ucuz 
istehsal meydana gətirsələr də, insan münasibətlərində bir çox problemləri də özləri ilə 
gətirmişdilər. İş çeşidləri təkrarlanaraq sağlamlıq üçün artıq təhlükəli olmağa başlamış, 
əvvəlki kimi iş yerlərinə tələbat azalmağa başlamışdır. İkincisi, sənaye inqilabının ilk 
dövrlərində fabrik işçilərinə təqdim edilən bütün şərtlərini qəbul etmək məcburiyyətində idilər. 
Gəlir əldə etmək istəyi və başqa iş tapmaq imkanının olmaması işdən çıxmaq ehtimalını 
azaltmışdır. İş tapmaq ehtimalı olsa da şərtlər hələ münasib deyildir. İşçiləri qoruyan qanunlar 
tamam yox idi. O zaman işçilər həftədə 6 işgünü və gündə 12 saat işləmək məcburiyyətində 
idilər. Bu şərtlərin ağır olmasında 1886-cı ildə ABŞ-ın işçiləri bunları yüngülləşdirmək, iş 
saatını 8 saata salmaqdan ötrü nümayiş elədilər. Bu nümayişə yarım milyon işçilər 
qatılmışdır. Bu tarix 1 may kimi qeyd olunur. Bu tədbirlər getdikcə Avropada da məşhur 
olmağa başlamış və artıq bütün dünyada 1 may işçi günü bayramı kimi tarixə daxil olmuşdur. 
Azərbaycanda bugün may ayında qeyri-rəsmi olaraq qeyd olunur. 

Danışdığım İR-nin inkişafına təsir edən hadisələrdən biri də Teylorun “Elmi idarəetmə” 
axını olub. Müasir səbəblər haqqında danışanda sosial və siyasi təsirlərdən danışmaq vacib 
bir məsələlərdən olmuşdur. Bunları aşağıdakı kimi sıralıya bilərəm: 

a) İR xərcləri. Bütün təşkilat, xüsusilə də İR departamenti onun necə idarə edildiyi ilə 
yaxından maraqlanırlar. Təşkilatın vacib resursu yalnız maliyyə vəsaitləri deyil, vacib 
resurslar doğru insanların doğru zamanda qarşılaşdırılmasıdır. Çünki, İR-nın səmərəli 
idarəedilməsi nəticəsində xətalar və davamsızlıq azalmağa başlayır. Bu da dolayı yolla 
işləyənlərin əhval ruhiyyəsində, məhsul və xidmətlərin keyfiyyətində özünü göstərir. İR 
xərcləri yalnız brutto qiymətlərdən ibarət deyil. Heyyətə istiqamətlənən sosial xidmətlər və 
yardımlar vacib bir heyyətə sərf edilən xərc olub qarşımıza çıxa bilər. Digər tərəfədən 
heyyətin təmin edilməsi, seçilməsi, təhsil verilməsi kimi xərclər bura aiddir. 

b) Məhsuldar böhran. Edilən araşdırmalara görə ABŞ-ın istehsal göstəricisi 1960-cı 
illərdə 3 faiz artaraq, 1973-cü ildə bu rəqəm dərhal 0-a qədər düşmüşdür. Buna qarşılıq 
olaraq 1973-78-ci illərdə sənaye sektorunda istehsalın artımı Yaponiyada 3.1, Qərbi 
Almaniyada isə 3.2 faiz olmuşdur. İstehsalın belə göstəricilərinin olması bütün ölkələrin 
iqtisadiyyatına təhlükədən başqa bir şey deyildir. Məhz bu vəziyyət dövlət və özəl sektorda 
İR-nın vacibliyini daha da artırıb. 

c) Dəyişikliyin tezliyi və qarmaqarışıqlıq. 20-ci əsrin sonunda mədəni, təhsil və sosial 
sferadakı sürətli dəyişikliklər İR-nın vacibliyini daha da qabartmışdır. Fərqli sahələrdə 
yaranan bu dəyişikliklərə dayanıqlığını və təmin olunmamaq hisslərini artırmışdır. Misal 
olaraq statistikaya görə ABŞ-da işlərin 20  faizi yalnız yüksək təhsilli insanlara ehtiyac 
yaradır. Buna qarşılıq olaraq universitet məzunlarının sayı getdikcə artmaqdadır. Bu insanlar 
iş axtaran zaman öz keyfiyyətlərinə uyğun gəlməyən iş yerlərində işləmələri qənaətlənmə 
hissini azaldır və bunun nəticəsində rentabellitasyon işlərinə pul xərclənir. Azərbaycanda eyni 
problemlərin daha kəskin şəkildə yaşaması İR mövzusunda çoxlu problemləri yaradır. 

d) Qloballaşma. Dünya sürətli dəyişməkdədir və digər ölkələr Amerika bazarına daxil 
olmaq üçun çoxlu əziyyət sərf edirlər. Lakin Amerikalı iş adamları bu dəyişikliklərə uyğunlaşa 
bilmirlər. Bu sahədə, bu bazarda işləməkdən ötrü İR-nın vacib rolu vardır. Bu şöbə işçiləri 
beynəlxalq bazarda işləyə bilmələri üçün təhsilləndirməlidir. 

e) İşçilərin müxtəlifliliyi. Qərb ölkələrində, xüsusilə də ABŞ-da son 30 ildə işçi çeşidi 
xeyli dəyişmişdir. Daha əvvəllər qara dərililərlə ağ dərililər arasında böyük uçurum mövcud 
idi. İndiki zamanda bu problemlərin növləri və mahiyyəti dəyişib. 

f) Balacalaşma və sayının azalması. Son illərdə təşkilatlarda işçi heyyətin azalmağı 
müşahidə olunur. Sayın az olması ilə güclü olma fəlsəfəsi əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıb. 
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Əvvəllər əllə edilən iş 3 insan tərəfindən edilirdisə, indi bu əmək mexanikləşib və işçi sayı 
azalıb. 

g) Enpowerment/məsuliyyətləndirmə. Hər hansı bir iş, layihə görülərkən iş öhdəliklərini 
paylaşdırmaq və komanda işi görməklə yerinə yetirilir. 

h) Total keyfiyyətin idarəedilməsi. 1990-cı illərdə yanaşma maraq doğurub. Təşkilatda 
işləyənləri təşkilatın daxili müştərisi hesab edib, onun tələbatlarını da nəzərə almasından 
ibarətdir.3 

Araşdırmalarımin nəticəsi olaraq insan resursları yarandığı dövrdən heyyətin 
idarəedilməsi qismində fəaliyyət göstərməsini göstərə bildim. Lakin müasir şəraitdə bu artıq 
İR-na keçdiyinə görə Prof.Dr. Canan CETİN onların fərqini aşağıdakı cədvəldə göstərib. 

 
Cədvəl 1.  

Heyyətin idarəedilməsi ilə İnsan Resurslarının yanaşmaları arasında fərqlər 
Heyyətin idarə edilməsi anlayışı İnsan resursları idarəedilməsi anlayışı 
Taktikaya istiqamətlənib Strategiyaya istiqamətlənib 
Qısa müddətlidir və təşkilatın digər 
sahələrindəki siyasətlərə cavab verir 

Uzunmüddətlidir və təşkiletmənin digər 
sahələrindəki siyasətlərini istiqamətləndirir 

Problemləri ümumi bir qapalı çərçivədə 
saxlayır 

Meydana gələn problemləri açıq şəkildə 
təqdim edir və bütün təşiilatla əlaqəli 
mühitdə saxlayır 

İşləyənləri qərarvermə zamanı iştirakını az 
təmin edir 

İşləyənləri qərarvermədə vacibliyi üzərində 
durur 

Həmkərarlara əsaslanan bir təşkilat Fərdi, əlaqəsiz razılaşmalara 
istiqamətlənib həmkarlara az əsaslanmış 
təşkilat 

Fərdi qruplara eyni mükafatlar  və şərtlər 
tətbiq edir 

Fərdi razılaşmalara əsaslanan əmək haqqı 
və mükafatlar sistemlərinə əsalanan 
təşkilat 

Heyyətin fəaliyyətlərində peşəkarlaşmaya 
çalışır 

Daha çox siyasət, planlaşdırma, nəzarət və 
qiyətləndirməyə istiqamətlənmək üçün işə 
götürmə, seçmə və qiymətləndirmə və 
başqa funksiyaları şöbə idarəçilərinə 
həvalə edir 

Digər bir alim Prof.Dr.İsmet Barutçigil isə bu iki yanaşma arasında fərqi belə görür: 
 Cədvəl 2. 

 Heyyətin idarəedilməsi ilə İnsan resurslarının yanaşmaları arasında fərqlər 
 

 

3 İKY,Halil CAN 

Heyyətin idaəredilməsi İnsan resurslarının idarəedilməsi 
İşə yönəlik İnsan yönəlik 

Operativ fəaliyyət Məsləhət xidməti 
Qeydiyyat sistemi Resurs anlayışı 
Statik bir quruluş Dinamik bir quruluş 
İnsan xərc kimi İnsan vacib bir amil 

Normalar , qaydalar Missiya və başqaları 
Klassik idarəetmə Total keyfiyyət idarəedilməsi 
İşdə işləyən işçi İşi istiqamətləndirən işçi 

Daxili planlaşdırma Strateji planlaşdırma 
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Bu cədvəllərdən belə görürük ki, insan resursları və heyyətin idarəedilməsi anlayışları 
bir-birləri ilə zidd anlayışlar deyil. Onlar arasında oxşar cəhətlər də vardır. Bunları aşağıdakı 
şəkildə göstərə bilərəm: 

1. Heyyətin strategiyası İRİ-nin strategiyası kimi təşkilatın strategiyasına əsaslanır 
2. Heyyətin idarəedilməsi və İRİ də işlərin idarəedilməsindən ötrü üst rəhbərlərə həvalə 

edir 
3. Hər iki anlayış gəlirin maksimumlaşdırılmasına istiqamətlənib 
4. Heyyətin idarəəedilməsinin elədiyi texniki fəaliyyətləri İRİ da yerinə yetirir 
5. Hər iki anlayış təşkilatla bütövləşmə kimi fəlsəfələrə əsaslanıb. 
Heyyətin idarəedilməsi təşkilata operativ dəstək olduğundan onun məşğul olduğu 

sahələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmışam:İşçi seçimi, Qeydiyyat sənədlərinin hazırlanması, 
əmək haqqı tabellərin hazırlnaması, avans və bonuslar, illik icazələr, xəstəlik kağızlarının 
qəbulu, heyyətin davamiyyətinə nəzarət, işçi sağlamlığı və təhlükəsizliyi, heyyətin haqqlarının 
qorunması, sosial sığorta təminatı, xidmət daxili təlim, heyyətin dövretmə sürəti, təqaüd, 
xəbərdalıq və icazə təzminatı, xidmətin təşkili, dəyişikliklərin təşkili, yeməyin təşkili, poçt 
xidmətləri. 

Təhlilimin nəticəsi olaraq belə bir yekun deyə bilərəm ki, İnsan resursları uzun tarixi 
inkişaf yolu keçib. O heyyətin idarəedilməsindən artıq müasir vəziyyətini formalaşdırıb. 
Müasir İR fərdlərin bilik azlığının qarşısının alınmasından ötrü təhsil və inkişafı təmin edir; 
insani münasibətlər, sənaye münasibətləri, performans qiymətləndirmə, işə götürmə və 
uyğunluq proqramlarının insan mərkəzli işlərin görülməsini təşkil edir; heyyətin idarəedilməsi, 
sənaye münasibətləri və davranış biliklərinin sinteizinin təşkil edir; korporativ mədəniyyəti 
yaradır; işləyənlərin münasibətlərində koordinasiyasını təmin edir; iş yerində işləyənlərin 
ortaq hədəfləri ətrafında birləşmələrini təmin edir; təşkilatın məqsədinə uyğun fərdlərin 
məqsədlərini təmin edir; insan resurslarının motivasiya qanunu yüksək tutur və təşkilatın 
dəyişilməsinə önəm verir; əlaqə kanalları vasitəsilə bilik axınını təmin edir; işçilərin optimal 
performans səviyyəsini təmin edir; “bilik insanı”nı yaratmaq üçün təhsil mühitini yaradır4. 
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ƏRZAQ BAZARINDA DAXİLİ  NƏZARƏTİN VƏ YOXLAMA    
EKSPERTİZASININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİN ZƏRURİLİYİ 

 
Aygün ƏLİYEVA, 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin  
“Mühasibat uçotu və audit”  

kafedrasının dosenti, i.ü.f.d.; 
Fərrux ƏLİZADƏ,  

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin  
məzunu 

 
Cəmiyyətin hər bir üzvünün əsas ərzaq məhsullarına olan təlabatının tam ödənilməsi 

üçün davamlı olaraq müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi çox vacibdir. Bu məqsədlə 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən müxtəlif dövlət proqramı, sərəncam və 
fərmanlar imzalanmışdır. Bundan əlavə antiinhisar nəzarətin gücləndirilməsi, nəzarət 
mexanizmlərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, müntəzəm olaraq müvafiq 
orqanlar tərəfindən monitorinqlərin və yoxlama ekspertizasının həyata keçirilməsi çox 
önəmlidir. Ölkədə ərzaq məhsulları ilə təchizatın dayanıqlılığı baxımından risklərin qiymətlən-
dirilməsi məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları 
tərəfindən mütəmadi olaraq monitorinqlər aparılır. Ekspertizanın aparılmasında əsas məqsəd 
təsərüfat subyektində aktivlərin və öhdəliklərin faktiki mövcudluğunun yохlanması, 
qiymətləndirilməsi və kənarlaşmaların (artıq və əskikgəlmələrin) müəyyən edilməsindən  
ibarətdir.  

Ərzaq bazarı uyğunlaşan sistemdir, yəni dəyişən şəraitdə özünün keyfiyyət 
müəyyənliyini saxlamaq bacarığına, çevikliyə və izafiliyə malikdir. Ərzaq bazarında yoxlama 
ekspertizasının həyata keşirilməsi müasir şəraitdə ixtisaslaşmış satış kanallarının 
formalaşmasının metodologiyasının dəqiqləşdirilməsinə, bazarın rəqabət mühitinin xarici və 
daxili təhlilinin xüsusiyyətlərinin aşkar olunmasına, ərzaq bazarının idarə edilməsinin və 
nizamlanmasının təşkilati mexanizminin işlənilib hazırlanmasına, topdansatış və 
pərakəndəsatış bazarlarınının kompleks tədqiqinin aparılmasına, ərzaq mallarının bazar 
idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi yollarının müəyyən olunmasına daxili nəzarətin 
gücləndirilməsini tələb edir. 

Lakin onu da unutmaq lazım deyildir ki, daxili nəzarətin və yoxlama ekspertizasının 
mütəmadi aparılması ərzaq bazarının və ərzaq ticarətinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi 
istiqamətlərinin həyata keçirilməsində önəmli rol oynayır. Bu istiqamətlər isə  sağlam 
rəqabətli ərzaq bazarında bolluğun yaradılmasından, əhalinin il boyu keyfiyyətli ərzaq 
məhsulları ilə təchizatının təmin olunmasından, topdan və pərakəndə satış bazarları, satış 
yarmarkalarının daha səmərəli təşkilindən, yarmarkalarda sui-istifadə hallarının aradan 
qaldırılmasından, tədavül prosesində mövcud maneələrin aradan qaldırılmasından, ərzaq 
bazarında süni qiymət artımının qarşısının alınmasından ibarətdir.  

Ərzaq bazarında  yoxlama ekspertizasının həyata keçirilməsində əsas məqsəd aşağı-
dakılardır: 

 ərzaq məhsullarının qоrunub saхlanması üzərində nəzarətin təşkili və onların faktiki 
qalığının müəyyən оlunması; 

 ərzaq bazarında araşdırılaraq süni qiymət artımının qarşısının alınması; 
 ərzaq məhsullarının satışı zamanı yalan reklam hallarının qarşısının alınması; 
 ərzaq məhsullarının müvafiq ekspertizasından sonra standartlara və tələblərə cavab 

verməyən, yararlılıq müddəti ötmüş yeyinti məhsullarının  zərərsizləşdirilməsi və ya məhv 
edilməsi; 

 nəzarət orqanlarının razılığı ilə istifadəyə yararsız yeyinti məhsullarının təkrar emala 
və ya heyvanlara yemlənməsinə yönəldilməsi;  
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 mənşəyi məlum olmayan, yararlılıq müddəti ötmüş, müvafiq standartların tələblərinə 
cavab verməyən, insanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan saxtalaşdırılmış və 
modifikasiya edilmiş ərzaq məhsullarının ticarət dövriyyəsindən çıxarılmayaraq onların 
satılmasına yol vermiş şəxslərin müvafiq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə cəlb 
olunması; 

 xüsusi ərzaq mağazaları şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində təxirəsalınmaz 
tədbirlərin görülməsi və s. 

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən, respublikaya gətirilən yeyinti məhsullarının 
tərkibi kimyəvi, bioloji, toksikoloji və radioloji göstəricilərinə görə ekspertizadan keçirilir və bu 
məhsullar dövlət reyestrində gigiyena qeydiyyatına alınır. Dövlət gigiyena qeydiyyatına 
alınmış yeyinti məhsuluna gigiyenik sertifikat verilir. Müxtəlif ərzaq növlərinin eyni ad altında 
və ya eyni yeyinti məhsulunun bir neçə ad altında, yaxud tərkibində narkotik vasitələr və 
psixotrop maddələr olan yeyinti məhsullarının və bioloji aktiv əlavələrin dövlət gigiyena 
qeydiyyatına alınmasına yol verilmir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ərzaq bazarında yoxlama ekspertizasının həyata keçirilməsi  
aşağıdakı hallarda zəruri sayılır: 

 ticarət mərkəzlərində  oğurluq və ya sui-istifadə halları, həmçinin ərzaq 
məhsullarının xarab olması faktları müəyyən edildikdə; 

 bazarda və ticarət mərkəzlərində  yanğın, bədbəxt hadisə yaxud ekstremal şəraitlə 
bağlı digər fövqəladə hallarda;                                                           

 ticarət mərkəzlərində  məhsullar yenidən qiymətləndirildikdə; 
 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada özəl tədarük-satış bazaları, xüsusi 

ərzaq mağazaları şəbəkələri, logistik mərkəzlər  yenidən təşkil edildikdə və ya ləğv edilərkən; 
 anbarda maddi-məsul şəxslər dəyişildikdə və yaxud məzuniyyətə,ezamiyyətə 

getdikdə (işlərin qəbulu və təhvili günü); 
 məhkəmənin və ya müstəntiqin müvafiq qərarı, yaxud prokurorun yazılı göstərişi 

olduqda və ya Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər hallarda. 
Əhalinin bütün təbəqələrinin etibarlı ərzaq təminatına nail olunması mexanizmlərinin 

formalaşdırılması məqsədilə ərzaq bazarında daxili  nəzarətin və yoxlama ekspertizasının 
həyata keçirilməsi təxirəsalənmaz tədbirlərdəndir. Bu məqsədlə ərzaq bazarının  strateji 
tədqiqatlarında bazarın seqmentləşdirilməsi, ev təsərrüfatlarının gəlirlər üzrə göstəriciləri, 
reklam təsərrüfatının göstəriciləri, qiymətləndirmə göstəriciləri, bazar vəziyyətinin və 
potensialının strateji indeksi, ümumi mənfəətin proqnoz məsrəfləri, reklamın dəyər və 
effektivlik kimi göstəricilərdən istifadə olunması məqsədəuyğundur. Mütəmadi monitorinqlərin 
aparılmasında qida təhlükəsizliyi sisteminə daxil olan laboratoriyalar şəbəkəsinin 
optimallaşdırılması, modernləşdirilməsi və akkreditasiyadan keçirilməsi və sertifikatlaşdırma 
sisteminin təkmilləşdirilməsi Nazirlər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, 
yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən  icra edilir. Bələdiyyələr, istehlakçılar, onların ictimai 
birlikləri və qeyri-hökumət təşkilatları ərzaq bazarında yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində standartlar və tələblərə əməl olunmasına ictimai 
nəzarət funksiyalarını, yalnız onların statusunu müəyyən edən qanunvericilik aktları ilə verilən 
səlahiyyətlər daxilində həyata keçirə bilərlər.  

Ekspertizanın aparılması dövründə yoxlama kоmissiyasının sədri və digər kоmissiya 
üzvləri tapşırılan vəzifənin vicdanla yеrinə yеtirilməsinə хüsusi diqqət yetirməlidir. Yoxlama 
komissiyasının və onun tərkibindəki işçi qrupun yaradılmasına dair əmrdə komissiyanın və 
işçi qruplarının hüquqları, vəzifələri, işin təşkili, yoxlamanın başlanma və qurtarma müddəti, 
işçi qruplarının təlimatlandırılması və onların gördükləri işlərin nəticələrinin müzakirə vaxtı, 
hər bir işçi qrupunun ekspertiza aparacağı yerin və maddi-məsul şəxsin vəzifəsi öz əksini 
tapır. 

Ekspertizanın aparılması üzrə işləri üç mərhələyə bölmək məqsədəuyğun sayılır: 
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Birinci mərhələdə - komissiya sədri tərəfindən əvvəlcədən yoxlama aparılası obyektin 
öyrənilməsi, ərzaq məhsullarının saxlanma yerlərinin plomblanmasının təşkili, çəki-ölçü 
cihazlarının qabaqcadan yoxlanması və s. işlər  yerinə yetirilir.  

     İkinci mərhələdə - ekspertiza üzvlərinin müəyyən işçi qruplarına bölünməsi və 
yoxlama aparılası obyektlərə təhkim olunması həyata keçirilir. Komissiya üzvləri “Yoxlma 
ekspertizasının aparılması qaydası haqda” təlimatla tanış olaraq ekspertiza üçün zəruri 
məhsulları və sənədləri tələb etməlidirlər. 

Üçüncü mərhələdə - yoxlama ekspertizasının nəticəsinin müəyyən edilməsi və onun 
uçotda əks etdirilməsi yerinə yetirilir. 

Yoxlma ekspertizasının nəticəsi aktla rəsmiyyətə salınır. Aktda məhsulların tam adı, 
preyskurant üzrə sıra nömrəsi, növü, miqdarı, keyfiyyəti, qiyməti və ümumi məbləği 
göstərilməklə yoxlamanın nəticəsi müəyyən olunur. Komissiyanın qəbul etdiyi  qərar və 
verilən təklif qeyd edilməklə protokol tərtib olunur. Yaranmış fərqlərin uçotda əks etdirilməsi 
və aşkar edilmiş kənarlaşmaların tənzimlənməsi qaydası müəyyən olunur.  

İstifadəyə yararsız yeyinti məhsulunun götürülməsi, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv 
edilməsi barədə qərar məhsulun müvafiq müayinəsi və ekspertizasından sonra verilə 
bilər.Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində 
normalaşdırma bu məhsulların keyfiyyəti və təhlükəsizliyinə dair tələbləri, onların istehsal, 
daşınma, saxlanma, qablaşdırma, etiketləşdirmə və satış şərtlərini müəyyən edən texniki, 
ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlar, norma, qayda və tələblər vasitəsilə 
həyata keçirilir. Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
sahəsində standartlar və tələblərə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi 
qaydalarımüvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilərək sertifikatlaşdırılır. 
Yeyinti məhsullarına verilən sertifikatların növləri, sertifikatlaşdırma sistemi və qaydaları 
Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Yoxlama zamanı ərzaq 
məhsullarının keyfiyyəti və təhlükəsizliyi aşağıdakı yollarla təmin edilir: 

 ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dair tələblərin normalaşdırılması 
və təkmilləşdirilməsi; 

 ərzaq məhsullarının sertifikatlaşdırılması; 
 ərzaq məhsullarının dövlət gigiyena qeydiyyatı; 
 ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dövlət nəzarəti. 
İstifadəyə yararsız yeyinti məhsullarının zərərsizləşdirilməsi, təkrar emala yönəldilməsi 

və ya heyvanlara yemlənməsi müvafiq nəzarət orqanlarının razılığı və iştirakı ilə məhsul 
sahibləri və ya müqavilə ilə onların vəkil etdiyi hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən həyata 
keçirilir. Standartlar və tələblərə cavab verməyən, yararlılıq müddəti qurtarmış yeyinti 
məhsulları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada 
götürülür, zərərsizləşdirilir və ya məhv edilir. Zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi, 
heyvanlara yemlənməsi barədə qərar qəbul edilmiş yeyinti məhsulları xüsusi uçota alınır və 
ayrıca saxlanılır. Bu yeyinti məhsullarının saxlanmasına və nəzərdə tutulmuş qaydada 
istifadəsinə məsuliyyəti məhsul sahibi daşıyır.İstifadəyə yararsız yeyinti məhsullarının 
götürülməsi, ekspertizası, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi, saxlanması və daşınması 
ilə bağlı çəkilən xərclər qanunvericilikdə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, məhsul 
sahibinin hesabına ödənilir. 

Ərzaq bazarı fəaliyyət göstərdiyi ölkənin sosial-iqtisadi sistemində formalaşır və inkişaf 
edir. Məhz ölkənin sosial-iqtisadi potensialından ərzaq bazarının uğurlu fəaliyyət göstərməsi 
və onun gələcək inkişaf perspektivləri çox asılıdır. Ərzaq bazarının sivil inkişafı, 
istehlakçıların hüquqlarının qorunması, inhisarçılıq fəaliyyətinin, keyfiyyətsiz və təhlükəli 
malların satışının qarşısının alınması məqsədilə bir sıra islahatlar həyata keçirilərək dövlət 
proqramı və sərəncamlar qəbul edilmişdir ki, bu da ərzaq bazarında bir-biri ilə zəncirvari bağlı 
olan  problemlərin həllinin tapmasına təkan verir.   

“Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” (16.01.2014/221) sərəncam; “Antiinhisar siyasəti və 
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istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi haqqında” 
(24.06.2009) fərman, “Yeyinti məhsulları haqqında” qanun, “Aqrar sahədə idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
(16.04.2014/152) fərman, "2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq 
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı"(25.08.2008) işlənmişdir.   

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə 
Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 
Strateji Yol Xəritəsi təsdiq edilmişdir. Bu Strateji Yol Xəritəsində ölkənin kənd təsərrüfatı 
sahəsinin inkişafı ilə bağlı 2020-ci ilədək strateji baxış, 2025-ci ilədək olan dövr üçün 
uzunmüddətli baxış və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxış əks olunub ki, bu da kənd 
təsərrüfatı sahəsində həm orta, həm də uzunmüddətli dövr üzrə strateji inkişaf hədəflərinə 
çatmaq üçün dövlətin ardıcıl mərhələlərlə icra ediləcək aydın yol xəritəsinə malik olmasını 
ifadə edir. Strateji Yol Xəritəsinin 2016-2020-ci illər ərzində həyata keçirilməsi hesabına 
ölkədə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanmaqla, rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı və emalı sektorunun formalaşdırılmasına nail olmaq baxımından 
əlverişli mühitin yaradılması üçün 9 strateji hədəfin reallaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu 
strateji hədəflər ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığının təmin edilməsi üçün institusional 
potensialın gücləndirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığı və əhalinin ərzağa əlyetərliyi 
ilə bağlı məlumat və monitorinq sisteminin qurulması, əhalinin bütün təbəqələrinin etibarlı 
ərzaq təminatına nail olunması mexanizmlərinin formalaşdırılması,dəyər zəncirinin bütün 
mərhələlərini əhatə edən və risklərin təhlili yanaşmasına əsaslanan qida təhlükəsizliyi 
sisteminin formalaşdırılması məsələlərini də əhatə edir. 

Əldə edilən nəticələrin praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, göstərilən nəzəri-
metodoloji müddəalar və praktiki tədbirlər kompleksi respublikanın ərzaq bazarında aparılan 
xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına 
yönəldilmiş dövlət ticarət siyasətinin effektivliyinin artırılmasına imkan verir. 

 
 
 

 
İNNOVATİV DAVRANIŞ VƏ AKTİVLİYİN FORMALAŞMASININ  

NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI 
 

Ayibə TƏHMƏZOVA, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)  

“Biznesin idarə edilməsi” kafesrasının Baş müəllimi, i.ü.f.d. 
 

Xülasə 
Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının biznes subyektlərində innovativ 

inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanmasında istifadə baxımından innovativ davranış və 
aktivliyin formalaşmasının elmi-nəzəri aspektlərinin araşdırılmasından, konseptual 
ümumiləşdirmələr aparmaqla mümkün tətbiq variantlarının qiymətləndirilməsindən 
ibarətdir.Bu məqsədlə məqalədə keyfiyyətlə əlaqədar məlumatlar əsasında gizli məzmun 
təhlili aparılmışdır. Tədqiqat işində ümumnəzəri elmi elmi metodlarla yanaşı, ekspert 
müşahidəsi, sistemli və müqayisəli təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. Tədqiqatın nəticəsi 
olaraq innovasiyaların yayılması, risk daşıma, sahibkarlıq fəaliyyəti, iqtisadi və innovasiya 
nəzəriyyələri araşdırılmış, onların üstün və çatışmayan cəhətləri müəyyən edilmişdir. 
Tədqiqatın məhdudiyyətləri: sahibkarlıq subyektlərinin texnoloji inkişafının ən perspektivli 
sahələrinin seçilməsi məqsədilə xarici mühitin təhlilindədaha geniş praktiki informasiya tələb 
olunur. Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti:bu yanaşmadan istifadə şirkətə SWOT-təhlilin 
aparılmasına daha əsaslı yanaşmağa imkan verə və istifadə texnologiyası əsasında 
təsərrüfat fəaliyyətinin uzunmüddətli oriyentirlərinin yaradılması səmərəliliyini artıra 
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bilər.Tədqiqatın elmi yeniliyi və orijinallığı: innovativ davranışın və aktivliyin təhlilində 
innovasiyaların yayılması, risk daşıma, sahibkarlıq fəaliyyəti, iqtisadi və innovasiya 
kiminəzəriyyələr və konsepsiyalarda irəli sürülmüş müddəalardan,həmçinin beynəlxalq 
təcrübədən istifadə imkanları aşkar edilmişdir. 

Açar sözlər: innovativ davranış, innovativaktivlik, innovasiyaların yayılması nəzəriyyəsi, 
risk daşıma nəzəriyyəsi, sahibkarlıq fəaliyyəti nəzəriyyəsi, iqtisadi nəzəriyyə və innovasiya 
nəzəriyyəsi.  
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The main purpose of the research is to work out scientific theoretical aspects of the 

innovative behavior and activity, the preparation of the innovative development strategy of 
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the conceptual generalizations. With this purpose the secret content analysis is envisaged on 
the basis of quality information. Expert observations, systematic and compared analyses 
methods are used together with the general theory in the research work. As a result of the 
research work the innovations diffusion, risks, propretership activity, economic and innovative 
theories are found out and their priorities and minorities are determined. Limitations of the 
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technological development is required more practical information in the research of foreign 
environment. Practical importance of the research work: the use of this approach can create 
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the long term orientations of the economic entities. Scientific and original innovations of the 
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В данной статьеисследованынаучно-теоретические аспекты формирования 
инновационной поведений и активности. Цельюсоздания теоретических основ  данного 
исследования является проведенияконфиденциальногоанализа,на основе 
информациисвязанными качествами. При анализе был избран следующие теории: 
теорию распространения инноваций, теории риска, теории предпринимательской 
деятельности, экономической теории и теории инноваций. 
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распространенияинновации, теория риска,теория предпринимательской деятельности, 
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Giriş 

İnnovativ inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanmasının başlanğıc nöqtəsi kimi innovativ 
davranışın və aktivliyin qiymətləndirilməsi çıxış edə bilər. Bu, texnoloji innovasiyaların 
mənimsənilməsi nəticəsində iqtisadi qurumda baş verə bilən xarici strateji dəyişikliklərin 
müəyyən edilməsinə yönəldilmişdir. Bu yanaşma şirkətə, yeni və təkmilləşdirilməsi 
texnologiyaların tətbiqi ilə meydana çıxan perspektiv ehtiyatların dəyərini hesablamağa və 
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onları istehsalda istifadə etməyə imkan verir. İnnovativ davranışın və aktivliyin 
qiymətləndirilməsi sahibkarlıq subyektlərinin texnoloji inkişafının ən perspektivli sahələrini 
seçmək üçün xarici mühitin təhlili ilə yanaşı aparılmalıdır. Bu yanaşmadan istifadə şirkətə 
SWOT-təhlilin aparılmasına daha əsaslı yanaşmağa imkan verir və istifadə texnologiyası 
əsasında təsərrüfat fəaliyyətinin uzunmüddətli oriyentirlərinin yaradılması səmərəliliyini artırır. 

1. İnnovativ davranış və aktivliyin formalaşmasının elmi-nəzəri aspektləri 
Bu gün dünyada innovativ inkişaf vektoru haqlı olaraq istənilən idarəetmə səviyyəsində 

iqtisadi sistemlərinin potensialının və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasının ən vacib amil hesab 
olunur. İnnovasiyanın stimullaşdırılması problemləri dövlətin məqsədyönlü siyasətinin həyata 
keçirilməsi obyekti olub, iqtisadi ədəbiyyatda dərindən öyrənilərək, fəal jurnalist nəşrlərin 
səhifələrində müzakirə edilir. İctimai həyatın müxtəlif sahələrinin davamlı yenilənməsinin 
aktuallığı kapitalın tətbiqi miqyasından və sahəsindən asılı olmayaraq innovasiyaları 
təsərrüfat subyektinin uzunmüddətli perspektivə hər hansı yönümlü zəruri fəaliyyət prioriteti 
kimi göstərməklə, ayrı-ayrı seçilmiş sahə və istehsalların hüdudlarından uzaqlara çıxarmışdır.  

Lakin öz-özlüyündə innovativ yolların seçimi onun həyata keçirilməsi mexanizminin 
səmərəliliyinə zəmanət vermir. İqtisadi fəaliyyəti istər-istəməz müşayiət edən risk növlərinin 
müxtəlifliyi, bu gün xüsusi bir fenomeni – qiymətləndirilməsi keçmiş təcrübənin olmamasını 
xeyli dərəcədə məhdudlaşdıran innovativ davranışı doğurur. Bununla əlaqədar olaraq, 
innovasiyaların idarə edilməsi prosesində onların tətbiqini ləngidə və ya səmərəni aşağı sala 
bilən səbəb-nəticə əlaqələrinin və nəticələrinin keyfiyyət təhlili mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

İnnovativ davranış müxtəlif təşkilati səviyyələrdə sosial münasibətlər sistemini bu və ya 
digər dərəcədə dəyişən qeyri-standart qərarların tətbiqi ilə bağlıdır, mövcud maraqlar və 
davranış stereotipləri sisteminə təsir edən dəyişikliklərin keyfiyyəti, ölçüsü və dərinliyi ilə 
xarakterizə olunur. 

Əvvəlcə innovasiya anlayışına  baxaq. Belə ki, ümumi tərifə görə, innovasiya özündə 
yenilik vasitəsilə obyektin xassələrinin dəyişilməsini ehtiva edir. İnnovasiya dedikdə, bu və ya 
digər fəaliyyət sahəsində iş prosesinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş müəyyən islahatlar başa 
düşülür. 

İnnovasiya texnologiya, eləcə də idarəetmə üsulları və əməyin təşkili sahəsində əsaslı 
yeni bir qərar və ya və təzə bir ideya kimi qəbul edilməlidir. İnnovasiya prosesi ən yaxşı 
təcrübələrdən və elmin son nailiyyətlərindən istifadəyə əsaslanır. İnnovasiyanın məqsədi 
keyfiyyət xüsusiyyətlərini artırmaqdan ibarətdir ki, bu da ən səmərəli istehsal yaratmağa 
imkan verir. Başqa sözlə, innovasiya - işə təkmil qərarların tətbiqidir ki, bu da prosesi nəinki 
təkmilləşdirməyə, həm də istənilən nəticələri əldə etməyə kömək edir. 

Menecment sahəsində amerikalı ekspert M. Hamler [1] innovasiyanı təkmilləşdirilmiş 
texnoloji proses və ya bazarda tətbiq edilmiş məhsul şəklində təcəssüm olunan yenilik 
fəaliyyətinin  son nəticəsi kimi müəyyən edir. Onun şüarı "başqa cür və yeni"dir. O, bu 
anlayışı çoxşaxəli və çoxistiqamətli kimi təsvir edir. İnnovasiya sahələri - iqtisadiyyatın bütün 
sektorlarıdır. Məsələn, xidmət sektorunda – bu yenilik xidmətin özündə, onun istehlakında və 
istehsalında, habelə heyətin davranışındadır. 

Bir qayda olaraq, innovativ davranış hər bir fərdi, kollektivi, cəmiyyəti qoyulmuş gücə 
müvafiq olaraq leqal inkişafa uyğun geniş imkan spektri daşıyıcıları ilə təmin edir. Obyektiv 
sosial-iqtisadi mexanizmlərin fəaliyyəti tənzimləyici super-sistem (məsələn, dövlət) tərəfindən 
ağır süni məhdudiyyətə məruz qaldığı vəziyyətdə innovativ davranışın gündəlik innovativ 
davranışa çevrilməsi riski yaranır. 

İnnovasiya sahəsində rusiyalı ekspert A.İ Priqojin [2] haqlı olaraq qeyd edir ki, innovativ 
davranışın əsas xüsusiyyəti - bir şəxsin və ya qrupun özünüdərk fəaliyyətidir, yəni öz şəxsi 
təşəbbüsünü öz məxsusi mövcudluğunun subyektiv baxımdan mümkün və sosial baxımdan  
qəbul edilən əsası kimi anlaşılmasıdır. Müəllif, subyektliyi məqsədin bir şəxsdə həyata 
keçirilməsi vahidliyi kimi təqdim edir.  

Menecment sahəsində rusiyalı  mütəxəssis Xaritonov [3] doğru olaraq qeyd edir ki,  
innovativ davranış - funksional yaradıcılıq sistemi olub, şəxsiyyətin innovativ potensialı ilə 
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şərtlənir ki, bu da özündə yeniliyi yaratmaq, qəbul etmək, həyata keçirmək, köhnəlmiş, yersiz 
təcrübədən qurtarmaq və reallığa çevrilməsi üçün fərdin və ya kollektivin yaradıcılıq 
istəklərinə can atmaq kimi əlamətləri birləşdirir. 

İnnovativ davranışın aşağıdakı xüsusiyyətlərini ayırmaq olar: 
- məqsədyönlülük, nəticələrlə fəxr etmək bacarığı; 
- meydana çıxan maneələrin aradan qaldırılmasına yönümlülük; 
- sürətlə dəyişən ətraf mühitə adekvat cavab tapılmasını nəzərdə tutan çeviklik; 
- könüllü tənzimlənmə imkanı ilə kortəbiiliyin birləşməsi; 
- təcavüzkarlığa çevrilməyən möhkəmlik; 
- uğurun əldə edilməsinə yönəlik; 
- yaradıcılıq. 
Rusiya tədqiqatçılar E.İ. Kamenkova, V.Y. Zinchenko, E.V. Qalajinski qeyd edirlər ki, “ 

...innovativ davranış bir şəxsin təkcə keyfiyyətcə yeni ideyalar yaratmaq və həyata keçirmək 
qabiliyyəti deyil, həm də öz fərdiliyinin və öz gündəmliyinin maksimum inkişafı, hər bir ayrıca 
fərdin innovativ potensialının təzahürüdür” [4]. 

V.E. Kloçkonun fikrincə, innovativ davranış kompleks fenomen olub, həm yeni ideyaların 
tapılması və həyata keçirilməsinə insanın qabiliyyəti və hazırlığına, həm də öz yaradıcılıq 
potensialını açmaq və həyata keçirmək qabiliyyətinə əsaslanır[5]. 

Rus tədqiqatçısı V.N. Belov göstərir ki, davranışda innovativ proseslər də işçilərin yeni 
ideyalar, təkliflər həyata keçirmək arzusu şəklində təzahür edir[6]. Bütün bunlar, bir qayda 
olaraq, bir tərəfdən, onların öz rolunu necə qəbul etməsindən, digər tərəfdən, peşəkar 
fəaliyyətə və onun nəticələrinə təsir imkanlarından asılıdır. Müəllifin fikrincə, təşkilatın işçisi 
baş verən hadisələr üzərində nəzarətin mövcudluğu şəraitində innovasiya fəaliyyətinə, yeni 
ideyaların işlənib hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə təsir edir. 

İnnovativ davranışın və aktivliyin təhlili məqsədi ilə  innovasiyaların yayılması, risk 
daşıma, sahibkarlıq fəaliyyəti, iqtisadi və innovasiya kiminəzəriyyələrin elmi-nəzəri və 
konseptual  şərhini verməyə çalışaq. 

2. İnnovasiyaların yayılması nəzəriyyəsi 
Burada innovasiyaların yayılması nəzəriyyəsinin şərhinin verilməsinə ehtiyac vardır, 

çünki innovativ davranışın əsasında məhz innovasiyaların yayılması nəzəriyyəsi dayanır. 
İnnovasiyaların yayılması nəzəriyyəsi1962-ci ildə Everet Rocers tərəfindən 

yaradılmışdır. Rocers innovasiyaların yayılmasını “innovasiyaların konkret informasiya 
kanalları vasitəsi ilə  müəyyən vaxt ərzində sosial sistemin ünsürləri arasında yayılması” kimi 
tərif etmişdir. Bu tərifdən görünür ki, innovasiyaların yayılması prosesi 4 fərqli ünsürdən 
ibarətdir [7]:  

1. İnnovasiya – yeni hesab edilən ideya, metod və ya alət; 
2.  İnformasiya kanalları – informasiyanı bir yerdən başqa yerə ötürən kanallar; 
3.  Vaxt – vaxt amilləri innovasiyalar barədə qərarların qəbul edilməsi, bu və ya digər 

qrup tərəfindəninnovasiyanın qəbul edilməsi üçün tələb olunan vaxt və innovasiyanın qəbul 
edilmə sürəti ilə əlaqədardır; 

4.  Sosial sistem – innovasiyanın təklif etdiyi həll variantının aid olduğu problemlə 
əlaqəsi olan və həmin problemin həlli üçün qarşısına məqsədlər qoymuş qrup.  

İnnovasiyaların yayılması nəzəriyyəsində son dövrlərdə yeniliklər baş versə də, onunla 
əlaqədar ilkin araşdırmanı 1903-cü ildə Qarbrial Tard aparmışdır[8].Bu araşdırmanın ən 
mühüm nəticəsi Tardın “S” – şəkilli yayılma əyrisinin işlənib hazırlanması olmuşdur[9].  
Rocerin nəzəriyyəsində “əksər innovasiyaların qəbul edilməsi prosesinin məhz “S” – şəkilli 
əyri ilə xarakterizə olunduğu, müxtəlif innovasiyaların yayılmasındakı fərqlərin isə özünü 
həmin əyrilərin maillik dərəcəsində büruzə verdiyi” qeyd olunur. “Bəzi innovasiyalar çox 
sürətlə yayıldığından onların “S” – şəkilli əyri əyrisi təxminən düz bucaqlı formaya, tədricən 
yayılan innovasiyaların əyrisi isə daha maili formaya malik olur”. Riyaziyyat elmində bu əyri 
logistik funksiya adlanır (logistik funksiya - əvvəlcə yavaş, sonra sürətlə böyüyən, daha sonra 
isə kiçilən parametrlərin funksiyası).  
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1940-cı ildə Brays Rayən və Nil Qross adı iki sosioloqun hibrid toxumların Ayova 
ştatının fermerləri arasında necə yayıldığını araşdırması “S”-şəkilli əyriyə marağı yenidən 
artırmışdır[10].Hazırda son dərəcə mənfi münasibət bəslənilən bu hibrid qarğıdalının sosioloji 
tədqiqi yeni çox sayda yeni tədqiqatların aparılmasına səbəb olmuşdur. “Aqrar sahədə tətbiq 
edilən bu innovasiyanın istehlakçılar tərəfindən qəbul edilməsi prosesinin funksiyası, 
müəyyən dövrə aid məlumatları üst – üstə topladıqda “S” – şəkilli əyri göstərmişdir. Həmin 
əyri Tard tərəfindən 40 ilı əvvəllər çəkilən əyrinin bənzəri idi. Rayən və Qross innovasiyanın, 
yəni, hibrid qarğıdalı toxumunun,  qəbulu üçün sərf olunan vaxt əsasında Ayova ştatının 
fermerlərini qruplara bölmüşdür”.  Qruplara “innovatorlar”, “ilk qəbul edənlər”, “ilk qəbul edən 
əksəriyyət”, “gecikən əksəriyyət” və “ağır tərpənənlər” adları verilmişdir.  

Mütəxəssislər innovasiyaların yayılması prosesinin onların qəbulu prosesindən 
fərqləndiyini düşünür. Belə ki, yayılma qrup səviyyəsində, qəbul isə fərd səviyyəsində 
gerçəkləşir. Qəbul prosesi innovasiyalar haqqında ilk məlumat peyda olduğu tarixdən onların 
qəbuluna başlandığı tarixə qədər davam edir və növbəti beş mərhələdə gerçəkləşir: 
məlumatlılıq, maraq göstərilməsi, qiymətləndirmə, sınaqdan keçirmə və qəbul. Nəzəriyyədə 
qeyd olunur ki, innovasiyadan imtina bu mərhələlərin hər hansı birində baş verə bilər. 
Bununla belə yadda saxlamaq lazımdır ki, innovasiyanın rədd olunması ilə onun tətbiqinin 
dayandırılması fərqli hadisələrdir. Belə ki, innovasiyanın rədd olunması onun qəbulu 
prosesində, tətbiqinin dayandırılması isə qəbul edildikdən sonra baş verir.  

Bundan başqa, müəyyənləşdirilmişdir ki, innovasiyanın tətbiqinin dayandırılması əksər 
hallarda nisbətən qısa müddət ərzində baş verir və belə halların çox az hissəsi əvvəl qəbul 
edilmiş yeni ideyanın daha əlverişli və üstün ideya ilə əvəz olunması nəticəsində meydana 
gəlir.  

Beləliklə, innovasiyanın tətbiqi iki səbəbə görə dayandırıla bilər: məyusluq və yenisi ilə 
əvəz etmə. İstehlakçının peşman olduğuna görə innovasiyanın tətbiqini dayandırması 
ideyanın tətbiqinə aid göstəricilərin qənaətbəxş olmaması” ilə, yeni ideya ilə əvəz etdiyinə 
görə dayandırması isə daha yaxşı ideyanı qəbul etmək üçün əvvəlki ideyadan imtina 
olunması ilə əlaqədardır.  

Belə seçimlər isə əslində inovasiya ilə əlaqədar qərar qəbul etmə prosesidir. Bu proses 
də beş mərhələdən keçir: innovasiya haqqında ilk məlumatlarln əldə olunması, innovasiyaya 
yanaşma tərzinin formalaşması, innovasiyanın qəbul və ya rədd olunması, yeni ideyanın 
tətbiqi və bu qərarın təsdiqlənməsi. Məlumatların əldə olunduğu mərhələdə hər bir fərd 
innovasiya ilə tanış olmağa başlasa da, onun haqqında bilikləri kasad olur. Maraq göstərilmə 
mərhələsində fərd yeni ideyaya maraq göstərməyə başlayır və onun haqqında əlavə məlumat 
axtarmağa başlayır. Dəyərləndirmə mərhələsində fərd öz xəyalında innovasiyanı cari 
vəziyyətinə tətbiq edir və gələcəkdə hansı üstünlüklər qazandıracağını, onu sınıyıb və ya 
sınamamağı müəyyənləşdirməyə çalışır. Sınaqdan keçirmə mərhələsində fərd innovasiyanı 
tam tətbiq edir.  Qəbul mərhələsində isə fərd innovasiyanın tətbiq olunmasının davam 
etdirilməsinə dair qəti qərar verir. Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiyaların yayılma prosesi 
Stanislav Qomulka (Stanislav Gomulka) tərəfindən də mərhələlərə bölünmüşdür və onun bu 
bölgüsü istənilən iqtisadiyyat sahəsinin texnoloji inkişafına şamil oluna bilər[11].Belə ki, 
texnoloji inkişaf innovasiya prosesinin bir hissəsi olduğuna görə, innovasiyaların yayılma 
prosesinin Stanislav Qomulkaya görə bölündüyü mərhələlərinə innovativ praktika nəticəsində 
baş verən texnoloji inkişafı da daxil etmək mümkündür. Həmin bölgü ümumilikdə növbəti 
qaydada aparılır: aşağı templə balanslaşdırılmış inkişaf; inkişafın əvvəlki tempinin tədricən 
yüksəldiyi keçid mərhələsi, yüksək templi, qismən balanslaşdırılmış inkişaf, formalaşmış 
inkişaf tempinin tədricən yavaşladığı keçid mərhələsi və ölkədə əhali sayının artım tempinə 
yaxın aşağı tempdə balanslaşdırılmış inkişaf.  

Beləliklə, innovasiyaların qəbulu prosesi “biliklərin əldə edilməsi (innovasiyanın 
mövcudluğunun öyrənilməsi və onun funksional cəhətlərinin dərk olunması), inanma 
(innovasiyaya müsbət yanaşma tərzinin formalaşması), qərarvermə (innovasiyanın tətbiqinə 
qərar verilməsi), tətbiq (istifadəsinə başlanması) və təsdiq (innovasiyanın müsbət 
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nəticələrinin onun daha da geniş yayılmasına təsiri) kimi mərhələlərə bölünür. Nəticə olaraq 
innovasiyanın qəbulunun hansı effekt verəcəyini başa düşmək və təsvir etmək  baxımından 
bu nəzəriyyənin çox faydalı olduğunu deyə bilərik.  

Bu və ya digər innovasiyanın uğur qazanması üçün onun beş üstün xüsusiyyəti 
olmalıdır. Məsələn, onun nisbi üstünlüyü olmalıdır, yəni, bir qrup istehlakçı onun əvvəlki 
ideyaya nəzərən iqtisadi baxımdan sərfəlilik, sosial nüfuz qazandırmaq, komfort yaratmaq ya 
da istehlakçı məmnuniyyəti yaratmaq kimi üstün tərəfləri olduğunu düşünməlidir. 
İnnovasiyanın nisbi üstünlüyü nə qədər böyük olsa onun qəbulu prosesi bir o qədər sürətli 
olar. “Nisbi üstünlüyü nə yaradır” sualına mütləq cavab tapılması mümkün deyil. Belə ki, nisbi 
üstünlük anlayışı istehlakçı qruplarının təsəvvüründən və innovasiyanı necə dərk etməsindən 
asılıdır. Mövcud dəyərlər və cari praktikaya uyğunluqbu və ya digər innovasiyanın mümkün 
istehlakçıların maraqları, keçmiş illərdə əldə etdiyi təcrübə və ehtiyaclarına necə uyğun 
olmağı ilə əlaqədar formalaşan təəssüratdan asılıdır. İstehlakçıların maraqlarına, əxlaqi və 
digər normalarına, eləcə də həyat və fəaliyyət praktikasına uyğun olmayan  ideya həmin 
maraq, norma və praktikaya uyğun olan ideyaya nisbətən gec qəbul olunur. İnnovasiyanın 
dərk olunmasının və tətbiqinin çətin  olması ilə əlaqədar təsəvvürün ciddiliyi onun sadəliyi və 
tətbiqinin asanlığı ilə tərs mütənasibdir. Dərk olunması asan olan innovasiyalar yeni 
bacarıqların və biliklərin əldə edilməsini tələb edən innovasiyalara nisbətən daha tez qəbul 
edilir. Sınaqdan keçirilmə imkanı məhdud əsaslarda da olsa innovasiyaların sınaqdan keçirilə 
bilməsi, yoxlana bilməsi deməkdir. Sınaqdan keçirilməsi mümkün olan innovasiyaya maraq 
göstərən fərdlər üçün daha az risk mənasına gəlir. Müşahidə və monitorinq aparılması 
imkanları innovasiyanın nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi, müşahidə olunması imkanıdır. 
Belə ki, nəticəsi asanlıqla müşahidə olunan innovasiyaların qəbul ehtimalı daha çoxdur. 
Vizual nəticələr qeyri – müəyyənliyi azaldır, yeni ideyanın müvafiq tərəflər arasında daha 
geniş müzakirə olunmasına gətirib çıxarır (innovasiyanı tətbiq etməyə başlayan şəxsin 
qonşuları, dostları ondan daha çox məlumat almağa çalışır).  

3.  Risk daşıma nəzəriyyəsi 
Bu nəzəriyyənin əsasını 1893-cü ildə F.B. Houliy qoymuşdur[12]. Houliyə görə risklər 

növbəti beş amilin təsiri nəticəsində formalaşır: məhsulun mənəvi və fiziki köhnəlməsi, 
məhsulun qiymətinin aşağı düşməsi, rəqib və alternativ məhsulların bazara girməsi, təbii 
fəlakətlər və material (xammal) qıtlığı. Bu amillərin hər hansı birinin təsirinin güclənməsi riski 
də artırır. Eyni zamanda,  qəbul edilən riskin ciddiliyi adətən gözlənən mənfəətin 
məbləğindən asılı olur, yəni, risk artdıqca gözlənən mənfəət də çoxalır. Bu nəzəriyyə 1921-ci 
ildə F.H Nayt tərəfindən təkmilləşdirilmiş, genişləndirilmişdir[13].Naytın nəzəriyyəsində 
mənfəət qəbul edilən riskdən daha çox qəbul edilən qeyri-müəyyənlik dərəcəsindən asılıdır. 
Buna görə də risk iki ünsürə bölünür: sığortalana bilən və bilməyən. Sığortalana bilən risklər 
dəqiq ölçülə və statistik təhlillərdə istifadə oluna bilər. Belə risklərə qarşı müdafiə sığorta 
polisləri ilə təmin edilir. Sığortalanmayan risklərin dəqiq müəyyən edilməsi mümkün olmur. Bu 
risklər işgüzar fəaliyyətin müxtəlif dövrələri, texnoloji dəyişiklər, kommersiya şirkətləri 
arasındakı ədalətsiz rəqabət və hökumətin siyasətində dəyişkliklərin baş verməsi ilə 
əlaqədardır[14, s.288]. Buna görə də sığortalanmayan risklər “Nayt qeyri-müəyyənlikləri” 
adlandırılır. Qeyd etmək lazımdır ki, Nayta görə “qeyri – müəyyənlik termini risk terminindən 
tamamilə fərqli mənaya gəlsə də, indiyədək heç kim bu iki fenomenin bir – birindən ayırmağa 
çalışmamışdır... Burada nəzərə alınmalı olan əsas fakt budur ki, risk adlandırılan amil bəzi 
hallarda ölçülə bilən kəmiyyət parametrləri ilə xarakterizə olunsa da, əksər hallarda bu 
mümkün olmur və yuxarıdakı iki terminin mənasındakı ən vacib, həmişə mövcud olan fərq 
onların aid olduğu fenomenlərin hansı şəraitdə mövcud olması və təsir göstərməsidir.... 
Ölçülə bilən qeyri – müəyyənlik, yəni, risk ölçülə bilməyən qeyri – müəyyənlikdən o qədər 
fərqlidir ki, riskə qeyri – müəyyənlik adı vermək ümumiyyətlə xətalı yanaşma 
tərzidir”[13].Beləliklə, risk və qeyri-müəyyənlik iki fərqli, lakin, sahibkar üçün mənfəət vəd 
edən konseptlərdir.  

4. Sahibkarlıq nəzəriyyəsi  
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Hazırkı tədqiqat çərçivəsində Pyotr Drukerin sahibkarlıq haqqında nəzəriyyəsindən 
istifadə edilmişdir, çünki, həmin nəzəriyyədəinvovasiyaların, resursların və sahibkarlıq 
davranışı tərzinin sahibkarlıq fəaliyyətində ən önəmli ünsürlər olduğu qeyd olunur. Drukerə 
görə, sahibkarlıq fəaliyyəti istehlakçının resurslardan faydalanma imkanlarının və ya 
resursların istehlakçılar üçün dəyərinin artırılması, yeni dəyərlərin yaradılması, mövcud 
resurs və materialların yeni məhsul daxilində birləşdirilməsi ilə xarakterizə olunur[15].  

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Drukerə görə sahibkarlar daima dəyişiklik 
axtaran, dəyişikliklərə cavab verməyə çalışan şəxslərdir. Bundan başqa, sahibkarlıq fəaliyyəti 
innovasiya ilə resursların özünəməxsus kombinasiyası ilə xarakterizə olunur, çünki, 
innovasiya resurslardan istifadə imkanlarını artırır, resurs bolluğu yaradır. İqtisadiyyat elminə 
əsasən resurs istehlakçıların ehtiyaclarına və tələblərinə cavab verən məhsulların 
yaradılmasında istifadə olunan əşyalardır, yəni, resurslar iqtisadi dəyərə malikdir. Druker 
uğurlu sahibkarlıq fəaliyyətinin  istehlakçı üçün dəyər və məmnuniyyət yarada bilən fəaliyyət 
olduğuna inanırdı. Yəni, müştəri məmnuniyyəti çoxaldıqca sahibkarlıq fəaliyyətinin dəyəri də 
çoxalır. Buradan belə nəticə hasil olur ki, mövcud resurslarda dəyişiklik baş verdiyində və ya 
onlar başqa resurslara çevrildiyində dəyər də dəyişir. Sahibkarlıq fəaliyyəti biliklərə 
əsaslandığına görə, onun bu və ya digər sərhədlərlə məhdudlaşdırılması da mümkün deyil. 

Məhz bu kontekstdən yanaşdıqda belə bir fikrə haqq qazannndırmaq olar ki, 
Azərbaycanda  ölkənin strateji innovasiya inkişafı modelini, eləcə də innovasiya 
sahibkarlığının inkişafı üzrə təşkilati-iqtisadi mexanizmi işləyib hazırlamaq olar[16, s. 111-
112]. 

5. İqtisadi nəzəriyyə 
Drukerin nəzəriyyəsinin əksinə olaraq Qassonun iqtisadi nəzəriyyəsinə görə, 

“sahibkarlıq fəaliyyəti əlverişli iqtisadi şəraitdə formalaşır və sahibkarlıq fəaliyyətinə olan 
tələbat dəyişikliklərə olan ehtiyacdan qaynaqlanır” [17].Yəni, iqtisadi amillər sahibkarlıq 
fəaliyyətini təşviq edə ya da etməyə bilər. Belə amillərə daxildir: “vergi siyasəti, sənaye 
siyasəti, xammalın asanlıqla əldə edilməsi imkanı, maliyyə vəsaitlərinin asan və əlverişli 
şərtlərlə əldə edilməsi, bazardakı vəziyyət haqqında məlumat ala bilmək imkanı, texnologiya, 
infrastrukturdan istifadə etmək imkanı və bazarda mövcud imkanlar”[17]. Qassonun 
nəzəriyyəsində sahibkar “qıt resursların əlaqələndirilmiş şəkildə istifadəsinə aid subyektiv 
qərarlar verməkdə ustalaşmış şəxs” adlandırılır. 

Sahibkar anlayışının bu mənasından üç önəmli nəticə çıxarmaq olar:  
1.  sahibkar mütəxəssis hesab olunur;  
2. Sahibkar subyektiv qərarlar verən şəxsdir;  
3. Sahibkar qıt resursların istifadəsini əlaqələndirir.  
Bu informasiyaya əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, “qıt resursların yenidən 

paylaşdırılmasını həyata keçirə bilmək üçün (yəni, əlaqələndirmə funksiyasını yerinə yetirə 
bilmək üçün) sahibkar resurslara nəzarət edə bilməlidir.  

Bundan başqa, “iqtisadi nöqteyi-nəzərdən bir insanın bu və ya digər fəaliyyət sahəsində 
ixtisaslaşması onun həmin sahədə digər insanlara nəzərən müəyyən üstünlükləri olmasından 
qaynaqlanır. Qasson iddia edir ki, sahibkarın əsas qabiliyyət və bacarıqlarının öyrənməklə və 
məşq edərək mənimsənilməsi ya çox çətindir ya da mümkün deyil. Əslində, qabiliyyət və 
bacarıqlar bu və ya digər dərəcədə anadangəlmədir. Qassona görə, həmin qabiliyyət və 
bacarıqlar əhali arasında qeyri – bərabər şəkildə paylanmışdır və əslində nadir rast gəlinən 
hadisədir. Bunlardan ikisi uğurlu sahibkarlıq fəaliyyəti üçün zəruridir: xəyal gücü və proqnoz 
verə bilmək qabiliyyəti. Xəyal gücü resursların istifadəsi üçün alternativ yolların nəzərdən 
keçirilməsi baxımından vacibdir və ona bir növü öncədən görmək də demək olar. 
Proqnozlaşdırma bacarığı xəyal gücünü tamamlayır və yeniliklərə aid məlumatların kasad 
olduğu mərhələdə xəyal gücündən istifadə edərək yeni alternativləri müəyyənləşdirməyə 
imkan verir. Lakin, uğur qazana bilməsi üçün sahibkar sadəcə  bu iki qabiliyyətə deyil, bütün 
zəruri qabiliyyət və bacarıqlara malik olmalıdır (yəni, geniş profilli mütəxəssis olmalıdır).  
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Bununla belə, Qassona görə xəyal gücü və proqnoz verə bilmək qabiliyyətindən başqa 
bütün digər qabiliyyət və bacarıqlardan faydalana bilmək üçün digər şəxslərin xidmətindən 
istifadə etmək olar, yəni, “çatışmayan” qabiliyyət və bacarıqlara malik mütəxəssislər işə 
götürülə bilər. Lakin, Qasson, insanların qabiliyyətini aşkarlamaq çətin olduğuna görə, bunun 
da çətin məsələ olduğunu qeyd edir” [17]. 

Qassonun nəzəriyyəsinə görə, bazarda ticarətə əngəl törədən altı amil mövcuddur. 
Bunlar aşağıda verilmişdir:  

1. Potensial alıcı ilə satıcı əvvəlcə bir – birini axtarıb tapmalıdır; 
2. Hər iki tərəfin ilk növbədə qarşılıqlı olaraq nə istədiklərini bir – birinə bildirmək 

imkanı olmalıdır; 
3. Malların qiyməti qarşılıqlı olaraq razılaşdırılmalıdır; 
4. Ödəniş həyata keçirildikdən sonra malların üzərində mülkiyyət hüququ satıcıdan 

alıcıya keçməlidir; 
5. Malların keyfiyyəti yoxlanmalıdır; 
6. Malların keyfiyyəti vəd edilən texniki xarakteristikalara uyğun olmadıqda alıcı 

kompensasiya ala bilməlidir.  
6.İnnovasiya nəzəriyyəsi  
Bu nəzəriyyə 1949-cu ildə Cozef Şümpeter tərəfindən yaradılmışdır. [18]. İnnovasiya 

nəzəriyyəsinə görə “sahibkar növbəti üç vacib xüsusiyyətə malik olmalıdır: yenilikçi olmaq, 
proqnoz verə bilmək və yaradıcı olmaq. Sahibkarlıq fəaliyyəti sahibkarın yeni məhsul 
yaratması, məhsulların hazırlanmasının yeni üsulunu təqdim etməsi, məhsul üçün yeni bazar 
tapması, yeni xammal mənbəyi tapması və / və ya əşyaları, təşkilatları yaratmağın yeni üsulu 
tapması ilə əlaqədardır”. Bununla belə, innovasiya nəzəriyyəsində sahibkarın öz üzərinə risk 
götürməsi və ya onun təşkilatçılıq qabiliyyəti nəzərə alınmır. Bundan başqa, innovasiya 
nəzəriyyəsinə görə əsas diqqət innovasiyalara yönəldilməməlidir. Belə ki, sahibkarların 
“iqtisadi inkişafın və iqtisadi dəyişikliklərin əsas hərəkətverici qüvvələri olduğunu, qıt 
resurslardan istifadə üçün yeni üsullar axtaran şəxslər olduğunu” birmənalı şəkildə qeyd edən 
Şümpeter bununla belə ixtira, innovasiya və imitasiya kimi hadisələrin ayrı - ayrı fenomenlər 
olduğunu iddia edir və onların hər birinə ayrıca tərif verir.  

Bundan başqa, Şümpeter sahibkarla kapitalistin fərqli şəxslər olduğunu qeyd edir. 
Kapitalist maliyyələşdirən tərəfdir. O, sahibkara pul borc verir. Fikrini inkişaf etdirərək 
Şümpeter birmənalı olaraq qeyd edir ki, innovasiyalarla əlaqədar maliyyə riskləri daşıyan 
tərəf sahibkar deyil, kapitalistdir. Bu iddia mübahisəli, əsaslandırılmamış xarakter daşıyır. 
Belə ki, innovativ fəaliyyətin nəticələri həmişə qeyri – müəyyən olur və üçüncü tərəfləri 
nəticəsi məlum olmayan işlərə investisiya qoymağa inandırmaq çox çətin ola bilər. Bunu  
nəzərə almayan Şümpeter belə bir fundamental fərziyyə irəli sürür ki, innovasiyanı 
maliyyələşdirmək üçün kredit verilməsi kimin sahibkar olması və kimin olmamasını dəqiq 
müəyyənləşdirmək üçün əsas təşkil etmir. Şümpeterin iqtisadi inkişaf nəzəriyyəsində bu 
fərziyyə mühüm yer tutur, çünki, Şümpeter onun əsasında sahibkarlığın kapitalizmdən fərqli 
iqtisadi sistemlərdəki mövcudiyyətini təhlil edir.  Şümpeterdən sonra sahibkarlıq fəaliyyətinin 
iqtisadi sistemlər çərçivəsində ən ətraflı təhlilini bəlkə də Britaniya iqtisadçısı Mark Qasson 
aparmışdır. Qassonun nəzəriyyəsi iqtisadiyyatın necə işlədiyini araşdıran daha geniş 
nəzəriyyənin bir hissəsidir və sahibkarların dünyanın qıt resurslarının biliklərin və 
məlumatların kasad olduğu bir şəraitdə necə əlaqələndirdiyini təhlil edir.  

Onu da qeyd edək ki, modernləşdirmə prosesini innovativ inkişaf olmadan təsəvvür 
etmək olmaz, çünki modernləşdirmə özlüyündə yeniliklərin – innovasiyaların tətbiqini ehtiva 
edir[19, s. 83] 

Nəticə 
Apardığımız araşdırmalar əsasında belə qənaətə gələ bilərik ki, innovativ davranış 

dedikdə, bir şəxsin və ya insanlar qrupunun yeni fəaliyyət üsullarının mənimsənilməsinə 
yönəldilmiş davranış fərqləridir. İnnovativ davranış adətən qeyri-standart tədbirlərdən istifadə 
edərək, insanın və ya insanlar qrupunun yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. 

151 
 



İnnovasiya aktivliyinin istiqaməti fəaliyyətdə onun yeniliklərə qarşı emosional-
qiymətləndirici münasibəti ilə, innovasiyaya həssaslıq səviyyəsi ilə müəyyən edilir. İnnovativ 
davranışın təzahürlərinin də öz xüsusiyyətləri vardır. 

Tədqiqatın nəzəri əsaslarının yaradılmasında məqsəd keyfiyyətlə əlaqədar məlumatlar 
əsasında gizli məzmun təhlilinin aparılması olmuşdur.  Təhlil məqsədi ilə  aşağıdakı 
nəzəriyyələr seçilmişdir: innovasiyaların yayılması nəzəriyyəsi, risk daşıma nəzəriyyəsi, 
sahibkarlıq fəaliyyəti nəzəriyyəsi, iqtisadi nəzəriyyə və innovasiya nəzəriyyəsi.  
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Резюме 

Цель исследования: Проанализировав современное состояние инновационной 
деятельности в Азербайджане вывести основные проблемы государственного 
регулирования в этой области. 

Методология: статистический анализ, сравнительный анализ, системный 
подход. 

Выводы: в конце статьи, на основе проведенного исследования определены 
основные направления социально-экономической политики государства для 
развитии научно-технической и инновационной деятельности, а также предложены 
некоторые рекомендации. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная политика, 
технологических инноваций, интеллектуальный капитал. 

 
Введение 
Одним из основных факторов увеличения мощи и экономического развития 

государства в глобальном масштабе является использование инноваций, их поддержка 
и государственное регулирование. Наша республика после перехода к современной 
рыночной экономике, в качестве основных экономических целей уделяет особое 
внимание развитию сильной экономической системы, обеспечению развития 
отдельных отраслей народного хозяйства, а также производственных мощностей и не 
нефтяного сектора страны. 

Состояние инновационной деятельности является важным индикатором развития 
каждого общества и экономики государства. В развитых странах инновационная 
политика является составной частью социально-экономической политики государства. 

Государственная инновационная политика  
В реализации инновационной деятельности играет важную роль инновационная 

политика государства и государственное регулирование инновационной деятельности. 
Инновационная политика государства как составая часть социально-экономической 
политики направлена на стимулирование и развитие инновационной деятельности. В 
этом процессе предусмотрено создание опытно-конструкторских работ, научных 
исследований,  новой продукции или технологических новшеств играющая важную 
роль в результате применения каких-либо экономических технологий. 

Основные цели инновационной политики государства следующие: [1, s.5] 
 создание экономических, правовых и организационных условий для 

инновационной деятельности,  с целью разрешения вопросов социально-
экономического развития и эффективного использования  научно-технических 
результатов обеспечивающая рост конкурентоспособности национальной продукции, 

 Развитие научно-технического потенциала, формирование структуры, её 
рациональное размещение и использование; 
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 повышение развития экономики страны достижениями науки и техники;  
реализование важных социальных вопросов направленные на обеспечение 
конкурентоспособности  и эффективности структурных прогрессивных изменений в 
сфере материального производства. 

 укрепление обороноспособности страны и безопасности людей, общества и 
государства. 

Для достижения этих целей государство должно решать нижеследующие задачи, 
связанные с инновацией: 

 определение приоритетов и реализации инновационной политики государства; 
 прогрессивное обеспечение структурных изменений в экономике; 
 создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности; 
 защита национальной инновационной продукции на международных рынках и 

проведение мероприятий для развития деятельности иностранных экономической 
инноваций. 

 обеспечение взаимодействия науки, образования, производства и финансово-
кредитной сферы  в развитиии инновационной деятельности. 

Учитывая актуальность инноваций в обеспечении социально-экономических 
целей  одним из приоритетных направлений в Азербайджанской Республике была 
избрана активизация инновационной и инвестиционной деятельности. В связи с этим 
повышение эффективности применения научных работ в производстве является одним 
из важнейших вопросов социально-экономического развития нашей республики. 
Несмотря на это, состояние экономического, финансового и материально-технического 
обеспечения действующих организаций в нашей Республике  не позволяет развитию 
инновационных процессов. Надо также отметить, что нынешняя экономическая 
ситуация в нашей республике, правовая база финансово-кредитной системы не может 
способствовать привлечению инвестиций в наукоемкую производственную сферу. 

В настоящее время в инновационной деятельности нашей страны существует ряд 
проблем.  Обратим внимание на показатели нашей страны и других стран в системе 
Global Innovation Index проведенных со стороны INSEAD Business School, Jhonson 
University of Cornell и WIPO (World Intellectual  Property Organization). [4, s.78] 

 
Таблица 1. 

Показатели Азербайджана и других стран в системе Global Innovation Index 
[5] 

 
Страны 

 
2014 год 
Место 

 
2015 год 

место 

 
2014 год 
ранг  

 
2015 

год ранг 
Азербайджан 101 93 28 30 

Турция 63 58 36 37 
Латвия 34 33 45 45 
Литва 39 38 41 42 

Казахстан 79 82 33 31 
Украина 63 64 36 36 
Грузия 74 73 35 33 
Россия 54 48 38 39 

Таджикистан 137 114 24 27 
Эстония 24 52 51 23 

Источник: Global Innovation Index 
          
В 2014 году наша страна занимала с 28 рангом 101 место, а в 2015 году этот 

показатель увеличился и среди 141 стран повысился на 9 ступеней до 30 рангов. Если 
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мы обратим внимание на какие факторы уделяют внимание при подсчёте в 
Глобальном Инновационном Индексе, то сможем увидить наши проблемные отрасли. В 
целом, при подсчёте индекса используется эти два основных субиндекса: 1) Innovation 
input sub-index - индексация входного субиндекса и 2) Innovation output sub-index - 
инновационный продукт (результат) субиндекс вывода инноваций. Существует 
факторы, охватывающие суб-индексы факторов и нижнего индекса, которые в 
результате приводят к формированию каждого из этих факторов. 

 
 
 

Талица 2. 
Показатели Азербайджанской Республики в системе Global Innovation Index 

[5] 

 
Global Innovation Index (Azerbaijan) 

 
Score  

 
 

Rank  

Global Innovation Index 
(Глобальный Инновационный Индекс) 30 93 

Innovation Input Sub-index 
(индексация входного субиндекса) 37  

89 

Innovation Output Sub-index 
(инновационный продукт (результат) 
субиндекс вывода инноваций) 

22  
103 

Источник: Global Innovation Index 
       
Как видно из таблицы 2, показатели нашей страны в инновационной деятельности 

занимает нижние ряды. Это связано, в первую очередь с тем, что в сложившейся в 
Республике новых экономических условиях большинство научно-технических 
организаций и предприятий не готовы работать. В связи с тем, что у многих научных 
работ уровень  не высокий невозможно вывести их на продажу и внедрить в 
производство готовую продукцию. Таким образом, тенденция вытеснения с рынка 
производимых товаров и услуг усилило угрозу утраты существующих рынков 
являющимся опасным для экономики страны. 

Для предотвращения существующего отставания необходимо разработать 
национальную инновационную стратегию государства и рассматривать его как  
центральное направление социально-экономической и научно-технической политики 
нашей страны. Такая стратегия должна быть создана на основе долгосрочных 
прогнозов перспективного развития рынка интеллектуальной продукции и с учётом 
всестороннего интеллектуального потенциала страны. 

С экономической точки зрения условия развития инновационной деятельности в 
Азербайджане, по сравнению с развитыми странами имеет принципиальные различия. 
Инновационная деятельность в республике, в основном, выделяется путем 
привлечения прямых зарубежных инвестиций. Наряду с прямой инвестиций в нашу 
страну приносят и новые технологии, новые методы и механизмы менеджмента. Для 
большинства организаций зарубежные технологии и получение лицензий является 
большим стимулом, потому, что таким образом они получают возможность выхода на 
внешний рынок. Наряду с этим, приток в страну безконтрольных технологий создают 
реальную угрозу технологической зависимости промышленности страны от 
иностранных разработок, что способствует созданию центра технологического 
трансфера для предотвращения его и обеспечения технологической безопасности.   
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В качестве одной из этих причин следует также отметить то, что до сих пор не 
были организованы системы подготовки кадров для инновационной сфере в нашей 
Республике. Главная причина заключается в том, что у нас слишком слабые связи 
системы высшего образования с прикладной наукой и производством, отсутствует 
государственный стандарт по образованию, а также нет совершенного закона 
образования Азербайджанской Республики. 

Заключение 
Для устранения этих проблем можно предложить нижеследующее: 
 с целью ускорения инновационной деятельности провести контроль над 

исполнением проекта Национальной Инновационной Системы; 
 координировать структуру, которая будет контролировать инновационную 

деятельность и развивать законодательной базу; 
 необходимо провести маркетинговые исследования  на рынке 

технологических инноваций и интеллектуальных продукций,  исследование  рынка 
производителей и потребителей (внутри страны и на зарубежных рынках) 
интеллектуальной продукции,  определить текущего состояние и перспективы развития 
научно-технический направлений и сравнительное оценку на мировом уровне. 

 привлечь национальные инвестиции в инновационную деятельность и в 
создание, новых технологических продукций и стимулировать эту сферу;   

 завершить перспективные научно-технологические работы и создать сетевые 
центры, государственные и негосударственные региональные инновационные фонды с 
целью направления на рынки и обеспечения более широкого привлечения 
внебюджетных средств на их финансирование. 
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Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin əsas problemləri 

Xülasə 
Məqsəd: Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin müasir vəziyyətinin təhlil edərək bu 

sahədə dövlət tənzimlənməsinin əsas problemlərini aşkara çıxartmaqdır. 
Metodologiya: statistik analiz, müqayisəli təhlil, sistemli yanaşma. 
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Nəticə: məqalənin sonunda aparılmış təhlillərin nəticələrinə əsaslanaraq İnnovasiya 
fəaliyyətinin inkişafı üçün dövlətin sosial-iqtisadi və elmi-texniki siyasətinin əsas istiqamətləri 
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Main problems of state regulation of innovative activity in Azerbaijan 
Abstract 

Purpose: Having analyzed the current state of innovation activity in Azerbaijan, to 
derive the main problems of state regulation in this area. 

Methodology: statistical analysis, comparative analysis, system approach. 
Conclusions: at the end of the article, on the basis of the study, the main directions of 

the socio-economic policy of the state for the development of scientific, technical and 
innovation activities were determined, and some recommendations were proposed. 

Keywords: innovation activity, innovation policy, technological innovation, intellectual 
capital. 

 
 
 
 

MALİYYƏ XİDMƏTİ BAZARINDA SAĞLAM RƏQABƏT  
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Açar sözlər: iqtisadi inkişaf, rəqabətlilik qabiliyyəti, innovativ metodlar, istehsalat, 
investisiya.  

Ключевые слова: экономическое развитие, умение конкурентоспособность, 
инновационные методы, производство, 

Key word: economic development, competitiveness, innovative methods, production,  
investment.  

Bazar təbiətinə xas rəqabət, bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirən başlıca amillərdən 
biridir. - Rəqabət bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin, xüsusi sahibkarlıq fəaliyyətinin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsinin başlıca amilidir. Аzаd bаzаrdа аlıсı və sаtıсı bаzаr 
qiymətlərindən аsılıdır. Оnlаrın hər biri sərbəst şəкildə bаzаrı tərк еdib digər bаzаrа dахil оlа 
bilərlər. 

XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində qloballaşmanın nəticəsi kimi insanlar müxtəlif  
ölkələrdəki siyasi, iqtisadi və sosial fərqlilikləri müqayisə edərək, öz cəmiyyətlərində tətbiq 
etməyə çalışmışdılar. “Qloballşama prosesinin nəticəsində həm beynəlxalq əmtəə, həm də 
kapital axını müstəvisində dünya ölkələri biri-birlərindən daha asılı vəziyyətə düşmüşlər” (1., 
108). Xarici iqtisadi əlaqələrin geniş vüsət alması, münasibətlərin milli çərçivədən beynəlxalq 
miqyasa yüksəlməsi dünya iqtisadiyyatının əsas ilkin şərti, tərkib hissəsi və nəticəsidir. 
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Müasir dövrdə özünün çevikliyi, mütəhərrikliyi ilə diqqəti cəlb edən olduqca mürəkkəb və 
dəyişkən proseslər baş verir. Bazar iqtisadiyyatında münasibətləri düzgün quraraq 
rəqabətliliyi artırmaq üçün və mənfi halların baş verməməsi üçün iki əsas xüsusiyyətə diqqət 
yetirmək lazımdı. Belə ki, yüksək biliyə malik olmadan və təcrübələrə yiyələnmədən  optimal 
planlar tərtib etmək və inkişaf etdirmək qeyri mümkündür.    

Bu dövrün səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də milli təsərrüfatların qarşılıqlı əlaqədə 
olması faktının və dünyanın tamlığının getdikcə daha çox mütəxəssis və ekspertlər tərəfindən 
dərk edilməsi prosesinin güclənməsidir. Ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün ilk növbədə 
beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin mühüm formaları olan beynəlxalq ticarəti, kapitalın və əməyin 
beynəlxalq miqrasiyası proseslərini dərindən dərk etmək, onların mühüm cəhətlərini ortaya 
çıxartmaq lazımdır. 

Ölkənin inkişafı və maddi-texniki bazanın genişləndirilməsi üçün iqtisadiyyata böyük 
həcmdə investisiya cəlbedilməsinə böyük şərait yarandı. İqtisadiyyatda mövcud sərmayəyə 
təchizat tədarükünə edilən xalis əlavəyə investisiya deyilir. İnvestisiya — gəlir və ya sosial 
səmərə əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan 
maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual sərvətlərdən ibarətdir. Bunlara pul vəsaiti, 
məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və digər qiymətli kağızlar və s. aiddir. 
Beynəlxalq ticarətin, istehsal və elmi-texniki əməkdaşlığın bütün formaları beynəlxalq 
hesablaşmaların həyata keçirilməsi və beynəlxalq kreditlərin alınması və ya verilməsi 
imkanlarının mövcudluğunun zəruriliyi ilə əlaqədardır. Bu isə beynəlxalq valyuta-kredit 
münasibətlərinin inkişafına təkan verir. İnvestisiya və borc kapitalı üzrə dünya bazarlarında 
mövcud olan vəziyyət isə öz növbəsində əmtəələrlə və xidmətlərlə, texnologiyalarla 
beynəlxalq ticarətə, dünya təsərrüfatında işçi qüvvəsinin əmək miqrasiyası prosesinə təsir 
göstərir. 

Müstəqillik qazanan Azərbaycan bir dövlət kimi, ilk növbədə ölkənin müdafiəsi üçün  
milli ordusunu və sosializim iqtisadi sistemindən bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçərək, milli 
iqtisadi bazasını möhkəmlətdi. Çağdaş dövrdə dünyanın inkişafını rəqabət üstünlüklərinin 
qarşılıqlı münasibətlərinin güclənməsi ilə xarakterizə etmək olar. Təcrübə göstərir ki, dünya 
təsərrüfatının müasir durumu dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi ilə yanaşı sabitliyini pozan 
amillərin olması ilə xarakterizə olunur. İqtisadi təhlükəsizlik anlayışı  iqtisadi rəqabət 
qabiliyyətliliyi anlayışı ilə sıx əlaqədardı.  

Dünya İqtisadi Forumunun mütəxəsisləri tərəfindən hesablanmış Qlobal Rəqabətlilik 
İndeksinə  görə Azərbaycan 2011-2012 ci illər üzrə 142 ölkə arasında 55-ci yeri tutmuşdu. 
Lakin 2015-2016-cı il hesabatına görə isə Azərbaycan 140 ölkə arasında 40-cı yerdə 
olmuşdu. Müstəqil Azərbaycanın son 5 ildə rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsi gələcək illərdə 
investisiya imkanlarının genişlənməsinə öz müsbət təsirini göstərərək yeni-yeni inkişaf yolları 
açır.  

 2014-2017-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasının büdcə siyasəti ölkənin iqtisadi 
siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin modernləşməsinə və onun 
effektivliyinin, uzunmüddətli dayanıqlılığının təmin edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına, 
investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. “İqtisadi artımın 
hərəkətverici qüvvəsi kimi xarici investisiyalardan istifadəyə əsaslanan alternativ strategiyaya 
– öz imkanlarına, xüsusilə də iqtisadi modernləşdirilmənin başlanğıc mərhələlərində 
əsaslanmaqdır. Daxili bazarda öz problemlərini həll etmək bacarığı qlobal iqtisadi sarsıntılar 
dövründə rəqabət mövqelərinin saxlanmasının yaxşı təminatıdır” (2.,s. 127). Rəqabət 
münasibətlərini şərti olaraq üç qrupa bölmək olar: mikro – (konkret məhsul və istehsal növləri, 
müəssisələr); mezo – (sahələr, müəssisələrin korporativ birləşmələri və konqlomerat 
xarakterli firmalar); makrosəviyyə (xalq təsərrüfatı kompleksləri, ölkələr, ölkə qrupları). 
“Rəqabət, sözün əsl mənasında, bazar iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsidir” (3. ,17). 

Ortamüddətli perspektivdə ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin sabit artımına, qeyri-
neft sektorunun dayanıqlı inkişafına, maliyyə intizamının gücləndirilməsinə və şəffaflığının 
daha da artırılmasına nail olmaq, iqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlət büdcəsinin rolunu 
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artırmaq, monetar və büdcə siyasətinin koordinasiyasının gücləndirilməsi əsas 
məqsədlərdəndir. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin düşünülmüş, 
çevik və qətiyyətli, uzaqgörən iqtisadi siyasəti sayəsində qazanılmış uğurlar daha da 
möhkəmləndirilmiş, ölkəmiz iqtisadi sahədə keçid dövrünü uğurla başa vurmuşdur. Davamlı 
və dinamik inkişafı özündə ehtiva edən özünəməxsus milli inkişaf modeli ilə tanınan 
Azərbaycan hazırda inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsini yaşayır və yeni-yeni uğurlara 
imza atır. Adambaşına düşən xarici investisiyaların həcminə görə MDB və Şərqi Avropada 
aparıcı dövlətlərdən olan Azərbaycan artıq xaricə investisiya yatıran ölkəyə çevrilmişdir” (4.,6 
).  

Lakin, müasir dövrdə ölkəmizin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsində milli sənayenin 
inkişafının sürətləndirilməsi də az rol oynamamışdır. Beləki, sənaye siyasətində - təsərrüfat 
subyektlərinin fəaliyyəti, istehsalın təşkili və rəqabətlilik qabiliyyəti dövlətin strateji 
məqsədlərinin əhatəli ölçüsüdür. Hər şeydən əvvəl milli sənayenin strategiyasının rəqabət 
mövqeyi dünya bazarlarında inkişaf etsin və onlarla əlaqədar olan sahələrin inkişafına da 
təkan versinlər. Burada əsas üç prinsip - investisiya, innovasiya, inteqrasiyayanın böyük rolu 
vardır. Bununla yanaşı sənaye sektorunun inkişaf etdirilməsində rəqabətədavamlı və 
ixracyönümlü dünya standartlarına cavab verən sənaye məhsullarının istehsal edilməsi 
sənayenin davamlı inkişafına zəmin yaradır. “Müasir mərhələdə milli sənayenin inkişafının 
sürətləndirilməsi onun rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsindən asılıdır. Ona görə də milli 
sənayenin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi dövlətin iqtisadi strategiyasının, o cümlədən 
sənaye siyasətinin mərkəzi xəttini təşkil etməlidir” (5.,57). 

İqtisadiyyatda dayanıqlı və tarazlı inkişafın təmin olunması üçün investisiyaların cəlb 
edilməsi xüsusi rol oynayır.  İnvestisiya açıq və qapalı olmaqla iki kateqoriyaya ayrılır. Kiçik 
investorlar daha çox cəlbedicilik qabiliyyətinə malik olaraq – açıq fondlara, uzunmüddətli 
perspektivdə yüksək gəlir əldə edən institusional müştərilərə hesablananlar isə  qapalı 
fondlara aiddir.  

Dünya bazarında mülk və səhmlər, istiqrazlar və balanslaşdırılmış fondlar mövcuddur ki, 
bunlar maliyyə investisorlarıdır ki, investisiya bəyamnaməsində aydın şəkildə yazılmışdır. 
İnvestisiyanı kreditlə qarışdırmaq olmaz. 

İnvestisiyalar dövlət və özəl sahələrdə öz siyasi iqtisadi istiqamətləri ilə inkişaf  
etməkdədir.  Dövlət sahələrində son on ildə investisiya axınını qeyri-neft sektoru və 
regionların inkişafına, bir sözlə insan kapitalına, infrastruktura prioritetlik təşkil etmişdir.  Özəl 
investisiya sahəsində isə texnoloji yenidənqurma fəaliyyətini gücləndirmək məqsədilə xarici 
ticarət rejimini inkişaf etdirir. Beləki, xidmət sahələrində beynəlxalq standartlara uyğun 
ixracyönümlü müəssə və sahələrə yönəldilir. Azərbaycanda xarici investisiyanın fəaliyyəti – 
hüquqi və iqtisadi prinsiplər əsasında qorunaraq Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə 
müəyyənləşir. “İqtisadiyyatın aynası dövlət büdcəsidir. Ölkə başçısının müəyyən etdiyi sosial-
iqtisadi inkişaf siyasətinin ən mühüm istiqaməti Azərbaycanın dünya iqtisadi sisteminə 
inteqrasiyasının sürətləndirməkdən ibarətdir”. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi – Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan vəsait, 
şaxələndirmə siyasəti, qeyri-neft sektorunun inkişafı imkan verir ki, iqtisadiyyatımız 
dayanıqlı surətdə inkişaf etsin, bir sektordan neft-qaz sektorundan asılı olmasın. Hətta 
dünyada neftin qiymətinin kəskin şəkildə düşməsi bizim ümumi iqtisadi inkişafımıza 
təsir etməmişdir.  

Rəqabətlilik qabiliyyətində mənfəət güdülməyən strategiya – təbiətdir. Allahın yaratdığı 
flora və faunanın müxtəlifliyidir.                                                                      

Bazar iqtisadiyyatının əsas qanunlarından biri olan rəqabət – bazarı hərəkətə  gətirən 
və bir neçə funksiyanı özündə birləşdirən təbii prosesdir. Rəqabət əmtəələrin istеhsаlı və 
rеаllаşdırılmаsı üçün istеhsаlın istənilən sаhəsində sоsiаl-iqtisаdi təbəqələşməni 
güсləndirərək, elmi-texniki tərəqqinin və istehsalın effektivliyinin stimullaşdırılmasıdır. 
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Азeр Панахов  
Роль факторов производства и инвестиций в способности национальной 

экономики конкурировать 
Резюме  

 
Повышение конкурентоспособности за последние пять лет независимого 

Азербайджана в ближайшие годы, показывая свое положительное влияние на 
расширение инвестиционных возможностей открыть новые пути развития. 
Макроэкономические показатели страны, устойчивый рост и устойчивое развитие не 
нефтяного сектора, укрепление финансовой дисциплины основных целей укрепления 
координации бюджетной политики. В целях обеспечения устойчивого и 
сбалансированного развития экономики играет существенную роль в привлечении 
инвестиций. В целях обеспечения устойчивого и сбалансированного развития 
экономики играет существенную роль в привлечении инвестиций. Азербайджан 
является привлекательной страной для иностранных и внутренних инвестиций, чтобы 
построить имидж собственности, независимо от формы, является важным фактором в 
создании условий для справедливой конкуренции для всех инвесторов.   

Результат - продуманная стратегия конкурентоспособности является способность 
природы. Бог создал разнообразие флоры и фауны. 

 
Azer Panahov  

The role of the factors of production and investment in the national economy 
capable of competing 

Summary  
Independent  investment in the coming years to increase the competitiveness of the last 

5 years, expanding the opportunities for the development of new ways to create a positive 
impact on. A stable macro-economic indicators of the countrys  growth and sustainable 
development of  non-oil sector, strengthening the finan are  discipline of the  main goals of 
strengthening the coordination of budgetary policy. In order to ensure balanced and  
sustainable development  of the economy plays an important role in attracting investment. 
Azerbaijan is an attractive country for foreign and domestic investment  to build the image of 
the property, regardless of the form is an important factor in creating an environment for fair 
competition for all investors.  

The result – an unexpected gain capable of competitive strategy constitution. God 
created the diversity of flora and fauna.   
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AQRAR SAHƏNİN İNKİŞAFI GÜNÜMÜZÜN REALLIĞIDIR 
 

Azad QULİYEV, 
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı 

 
 Dünyada baş verən qlobal iqtisadi böhran nəticəsində xüsusilə dünya bazarında neftin 

qiymətinin kəskin surətdə aşağı düşməsi, iqtisadiyyatı neftdən asılı olan dövlətləri bu 
böhrandan çıxış yolları axtarmağa məcbur etdi. Bu qlobal iqtisadi böhranın ölkəmizə təsirinin 
qarşısının alınması üçün dövlət başçısı tərəfindən aparılan məqsədyönlü iqtisadi siyasət və 
bu barədə qəbul olunmuş çoxsaylı dövlət proqramlarının icrası iqtisadiyyatın neftdən 
asılılığının minimuma endirməyə şərait yaratmışdır. Dövlətin iqtisadi siyasəti respublikada 
qeyri-neft sektorunun, xüsusilə kənd təsərrüfatının və sənayenin inkişaf etdirilməsinə 
istiqamətləndirilmişdir. 

Son illər Azərbaycanda neft gəlirlərindən səmərəli istifadə edilməsi iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsinə və qeyri-neft sektorunun inkişafına səbəb olmuşdur. İqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi bütün digər sahələr kimi aqrar bölmənin də inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli 
imkanlar yaratmışdır. Xatırladaq ki, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan 
aqrar siyasət ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.  

Ölkəmiz üçün ən mühüm məqsədlərdən biri iqtisadiyyatın neftdən asılılığını aradan 
qaldırmaq və iqtisadi inkişafın kənd yerlərinə daha çox yayılmasını təmin etməkdir. 
İqtisadiyyatda kənd təsərrüfatı neft və tikinti sahələrindən sonra üçüncü ən iri sahə olmaqla iş 
yerləri ilə təminatda ən böyük pay sahibidir. Eyni zamanda bu sahə həm də kənd yerlərində 
yoxsulluğun azaldılmasına əsaslı təsir edən sahədir. 

 Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1995-ci ildən başlayaraq uğurla həyata 
keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında bazar münasibətlərinin 
qurulmasına, torpaq və əmlakdan səmərəli istifadə edilməsi, aqrar bölmənin sahə 
strukturunun təkmilləşdirilməsi, sahibkarlığın formalaşması, kənd təsərrüfatında sahibkarlığın 
inkişafına böyük imkanlar yaratdı. 

  Prezident İlham Əliyev keçirdiyi görüşlərdə ölkə iqtisadiyyatının mühüm sahəsi 
sayılan kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdən, bu 
sahədə sahibkarlıq hissinin gücləndirilməsinin vacibliyini daim qeyd edərək demişdir: 
“Sahibkarlığın inkişafı Azərbaycanda daim diqqət mərkəzində olmalıdır”. 

Kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafı iqtisadi inkişafın əsas istiqamətləri olmaqla 
yanaşı, həm də ölkədə  ərzaq təhlükəsizliyinin  və sənaye müəssisələrinin xammalla tənim 
edilməsində  mühüm rol oynayır.  

 Azərbaycan respublikasının Prezidenti İlham Əliyev kənd təsərrüfatının inkişafına yeni 
təkan vermək və onun modernləşdirilməsini sürətləndirmək, aqrar sektorda mövcud 
problemlərin həllinə sistemli və kompleks yanaşmanı təmin etmək, bu sahəyə dövlətin inzibati 
və maliyyə resurslarını səmərəli şəkildə cəlb etmək, məqsədilə bir sıra sərəncamlar 
imzalamışdır.  

Ölkəmizdə aqrar sahənin inkişafına dövlət dəstəyi getdikcə artır, bu sahədə bir sıra 
stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilir. Uzun illərdir ki, Azərbaycanda fermerlərə güzəştli 
kreditlər ayrılır, “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən gətirilən texnikalar əlverişli 
şərtlərlə sahibkarlara icarəyə verilir. Bundan əlavə, aqrar sahədə istehsalçı marağını artırmaq 
məqsədilə gübrələr və  yanacaq da son dərəcə əlverişli şərtlər əsasında paylanılır. Ən əsası 
isə, uzun illərdir ki, fermerlər torpaq vergisi istisna olmaqla bütün digər vergilərdən azaddırlar. 
Dövlət başçısının dediyi kimi, “Dünyada ikinci belə ölkə tapılmaz ki, fermerlərə bu qədər 
şərait yaratsın, onlara belə güzəştlər etsin. Bütün bunlar isə, heç şübhəsiz, ölkədə kənd 
təsərrüfatının daha da inkişaf etdirilməsinə, aqrar sahədə sahibkarlıq hissinin 
gücləndirilməsinə, daxili bazarda məhsul bolluğunun təmin edilməsinə hesablanmış 
addımlardır. Hətta yaxın illərdə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edən ölkəyə 
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çevrilməsi də başlıca hədəf olaraq seçilmişdir. Bu məqsədə çatmaq üçün isə ölkəmizdə hər 
cür imkan, ən başlıcası isə dövlət dəstəyi mövcuddur”.  

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının zəruri texnika ilə təchizatı yüksək 
rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsulların istehsalında mühüm rol oynadığından bu 
məsələ dövlət başçısının daim diqqət mərkəzində olmuşdur.  Bununla əlaqədar kənd 
təsərrüfatının texnika ilə təchizatının daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə ölkədə mühüm 
işlər görülmüşdür. 

Aqrar sahədə məhsul istehsalının artımı əkin sahələrinin və ya heyvanların baş sayının 
artırılması hesabına deyil, əsasən intensiv faktorlar, yəni, məhsuldarlığın artırılması hesabına 
olarsa bu həm idxalın əvəzlənməsində, həm də ixracın artmasında ciddi dönüşə səbəb ola 
bilər. 

Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsi vacibdir. Məhsuldarlıq 
göstəricilərinin yüksəlməsi  birbaşa ixrac məhsullarımızın rəqabətqabliyyətinə təsir edəcəkdir. 
Bitkiçilik məhsullarının rəqabətqabliyyətinin  artırılması ixrac potensialını gücləndirməklə 
yanaşı, həm kənd təsərrüfatında çalışanların gəlirlərinin artmasına xidmət edəcək, həm də 
məşğulluqla bağlı problemlərin də həllinə təkan verəcəkdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli sərəncamı ilə təsdiq 
edilən “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca 
istiqamətləri” adlı sənəd çərçivəsində kənd təsərrüfatının inkişafının prioritet elan olunması da 
bu məqsədə xidmət edəcəkdir. Bu, kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına nail olunmasının 
və onun rəqabətqabliyyətli sektora çevrilməsinin strateji hədəf olduğundan xəbər verir. 
Hədəfə nail olunması isə Azərbaycanda çoxsahəli kənd təsərrüfatının inkişafına və ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmininə səbəb olacaqdır. Bu məsələlərin həlli respublikada 
rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sektorunun 
inkişafı üçün əlverişli mühit yaradacaqdır. 

 Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu islahatlar ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının 
davamlı olmasına, iqtisadiyyatın neftdən asılılığının minimuma endirilməsində geniş imkanlar 
yaradır. İndi ölkəmizdə elə bir sahə yoxdur ki, orada tərəqqi meyilləri nəzərə çarpmasın. 
İqtisadi potensial fonunda ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi istiqamətində də 
mühüm işlər görülür və aqrar sektora qoyulan investisiyalar ilbəil artır.  

Dünya Bankının ölkəmizlə bağlı verdiyi proqnozlara görə 2017 və 2018-ci illərdə hər il 4 
faiz olmaqla artım gözlənilir. Dünya Bankının və digər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında 
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də kənd təsərrüfatının rəqabətqabliliyyətinin 
artırılmasının ölkənin davamlı inkişafı üçün çox vacib olduğu vurğulanır. Kənd təsərrüfatının 
əlavə dəyəri daha yüksək olan məhsulların istehsalına və daha iri kommersiyalaşmaya 
keçməsinin zəruriliyini göstərir. 

Azərbaycanda texniki bitkilərin istehsalı ilə bağlı çox ciddi addımlar atılıb və qısa 
müddət ərzində bu sahədə çox ciddi dönüş yaranıb. Son iki ildə ölkəmizdə pambıqçılıq, 
çayçılıq, üzümçülük, ipəkçilik tütünçülük kimi yüksək gəlir gətirən sahələrlə böyük önəm 
verilmişdir. Dövlət başçısı regionlarda keçirdiyi görüşlərdə də bu sahələrin inkişafının diqqət 
mərkəzində olduğunu qeyd etmiş, bu barədə xüsusi göstəriş və tapşırıqlarını vermişdir.   

Azərbaycanda vaxtilə kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrindən biri olan pambıqçılıq 
müvəqqəti tənəzzülə uğrasa da,  son illərdə Dövlət başçısı tərəfindən aparılan məqsədyönlü 
tədbirlər nəticəsində fermer təsərrüfatlarında bu sahəyə münasibət dəyişib və ildən-ilə 
pambıq istehsalının artırılmasına xüsusi fikir verilir. Kənd təsərrüfatının bu sahəsinin inkişafı 
istiqamətində ciddi addımlar atılır və pambıqçılıq bərpa edilərək şöhrəti yenidən özünə 
qaytarılır. 

Bu gün dünya bazarında pambıq ehtiyatlarının azalması, tələbin isə artması və beləliklə 
də qiymətlərin yüksəlməsi fonunda ölkəmizdə qədim ənənəyə malik pambıqçılığın inkişafının 
sürətləndirilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirilib, yetişdiriləcək pambığın 
vaxtında yığılması və tədarükü məqsədilə bütün zəruri tədbirlər görülüb. Bu sahədə yüksək 
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gəlirin əldə edilməsi ölkəyə valyuta daxilolmalarını, eləcə də kənd əhalisinin gəlir əldə etmək 
imkanlarını artırmaqla yanaşı, bölgələrdə məşğulluq probleminin həllinə müsbət təsir edəcək. 

Dünya bazarında ipəkçilik məhsullarına tələbatın yüksək olduğunu, bölgələrdə minlərlə 
ailənin işlə təmin edilməsində əhəmiyyətini nəzərə alaraq, dövlət başçısının tapşırığına uyğun 
olaraq, ipək istehsalının müasir infrastrukturunun yaradılması, barama toxumçuluğunun 
təşkili istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi bu il böyük irəliləyişlərə səbəb 
olmuşdur. 

Tütün iqtisadi əhəmiyyətinə görə Azərbaycanda pambıqçılıqdan sonra ikinci texniki bitki 
sayılır.  Tütünçülük çox gəlirli sahədir və dövlətimiz tərəfindən bu sahənin də inkişaf 
etdirilməsi üçün ciddi tədbirlər görülür. 

Ölkəmizdə strateji əhəmiyyətli bitkilərin inkişafı ilə yanaşı meyvə-tərəvəz və bostan 
bitkilərinin istehsalında yüksək irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ixracında meyvə-tərəvəz məhsulları əsas yer tutur. Bu məhsulların ixrac həcmi hər il artır və 
artmaqdadır. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı ixracında meyvə mühüm paya sahib olan 
məhsullardandır. Qarşıdakı illərdə də kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı istiqamətində 
stimullaşdırma tədbirləri həyata keçirilməklə yanaşı, məhsuldarlığın artırılması da əsas 
məqsədlərdən olmalıdır. Burada bir nüansı da qeyd edək ki, Azərbaycan ixracında 
özünəməxsus yeri olan fındıq və xurmanın (karalyok) məhsuldarlığı dünya üzrə orta 
məhsuldarlığa yaxındır. Buradan da açıq şəkildə görünür ki, kənd təsərrüfatı həm ölkəyə 
valyuta gəlməsində, həm də ölkədən valyuta çıxmamasında yəni idxalı yerli istehsalla 
əvəzləməkdə əvəzsiz rol oynayır. 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə dövlət tərəfindən göstərilən 
diqqət və qayğı ildən-ilə artır. Şübhəsiz ki, əldə olunan uğurların əsasında Azərbaycan 
respublikasının Prezidenti İlham Əliyevim apardığı ardıcıl və düşünülmüş siyasət, cəsarətli və 
fədakar fəaliyyəti dayanır. Uğurlu sosial-iqtisadi siyasətin nəticəsi olaraq son illərdə 
ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafının sürətləndirilməsi istiqamətində də genişmiqyaslı 
işlər həyata keçirilir və reallaşmaqda olan layihələr onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan 
gələcəkdə də bu sahədə regionun əsas ixracatçı ölkəsi olacaqdır. 

 
 

EKOLOJİ  ZİYANA GÖRƏ ÖDƏMƏLƏR 
 
 

Arif HÜSEYNOV,  
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
“Enerji və neft-kimya sahələrinin iqtisadiyyatı                                                     

                                              və menecment” kafedrasının professoru, i.e.d.  
 

Müasir ekoloji-iqtisadi durum, hazırkı texnogen inkişafın dayanıqlı ekoloji 
balanslaşdırılmış inkişaf növü ilə əvəzlənməsini tələb edir. Təbiətin qorunmasının iqtisadi 
vasitələri məhz bu təməlin üzərində qurulmalıdır. Ətraf muhitin çirklənməsi cəmiyyətə böyük 
maddi və psixoloji ziyan vurur. Maddi ziyan maddi vəsaitlərin və cəmiyyətin gəlirinin 
itirilməsində, psixoloji ziyan isə ətraf təbiətin çirklənməsindən əmələ gələn qorxu nəticəsində 
özünü göstərir. Bu  mənada ekoloji ziyana görə ödəmələrin, habelə texnogen təhlükəsizlik 
tədbirlərinin və ekoloji nəzarətin səmərəli həyata keçirilməsi üçün hüquqi və təşkilati 
mexanizmlərin təkmilləşdirilməsinə böyük tələbat duyulur. 

Azərbaycan Respublikası vergi məcəlləsinə uyğun olaraq vergi-dövlətin və 
bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatə məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində 
olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə, 
habelə məqsədli dövlət fondlarına köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir.  
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Təsərrüfat subyektlərinin ekoloji səmərəliliyi, marağı olan daxili və xarici tərəflər üçün 
daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bununla belə ekoloji qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsi 
göstəriri ki, məhsul istehsalçıları öz müəssisələrində istehsal proseslərinə və buraxdıqları 
məhsula ekoloji nəzarətin təmin olunması tədbirlərini könüllü həyata keçirmək istəmirlər. 
Çünki, ekoloji normalara riayət olunması, tənzimləyici qurğuların tikilməsi və ekoloji təmiz 
məhsulların yeni texnologiya ilə buraxılması əlavə xərclərlə müşayət olunur. 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərləri tərəfindən ətraf mühitin mühafizəsi zəruriliyinin dərk 
olunma amili müəssisənin kommersiya marağından üstün tutulmur. Odur ki, bir çox ölkələrdə, 
o cümlədən ölkəmizdə də ekoloji təhlükəsizlik normalarına riayət olunmanı təmin etmək üçün, 
ekoloji qanunvericiliyə riayət etməyən istehsalçılara dövlət orqanları cərimə sistemləri tətbiq 
edirlər. Həmin ödəmələr isə su mənbələrinə və atmosferə zərərli maddələrin buraxılma 
normalarını pozan müəssisələrə cəza tədbiri kimi əhəmiyyətsizdir. Belə ki, təbiəti çirkləndirən 
müəssisələr üçün göstərilən ödəmələr mövcud təmizləyici qurğuların moderinləşdirilməsi və 
ya yenilərinin tikilməsi ilə bağlı çəkiləcək xərclərlə müqayisədə çox kiçikdir. 

Təbii ki, dövlət, büdcə daxilolmaları hesabına öz sosial və ekoloji programlarının 
maliyyələşdirilməsini genişləndirir. Lakin ekoloji ziyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi böyük 
çətinliklərlə əlaqədardır. Yerli və xarici alimlərin araşdırmaları göstərir ki, ekoloji ziyanın  
həcminin pulla ifadəsi real deyildir. 

Ekoloji ziyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi ətraf mühitin qorunmasının iqtisadi 
vasitələrinin, həmçinin ekoloji ödəmələrin hazırlanmasında nəzərə alınmalıdır. Bu baximdan 
Pigounun xarici effektlərin vergilərlə düzəlişi təklifi maraqlıdır. 

Xarici amillərin təsiri nəticəsində əmələ gələn yanlışlıq şəxsi xərclərlə ictimai xərclərin 
düz gəlməməsindən baş verir. Pigou sübut edirdi ki, vergi tutulması yolu ilə şəxsi və ictimai 
xərclərin fərqi miqdarında allokasiya effektivliyi bərpa edilə bilər. Əvvəlki qiymətin və verginin 
cəmi ictimai xərclərə uyğun gəlir, vəsaitlərin effektiv istifadəsi üçün zəmin bərpa olunur. Belə 
vergi növü Pigou vergisi adlanır. Bu verginin tutulması ona gətirir ki, ekoloji qanun pozanlar 
öz şəxsi maraqlarından çıxış edərək ətraf mühitin çirkləndirməsinin səviyyəsini azaldırlar ki, 
ekoloji ziyanın qarşısının alınması xərcləri vergi normasından aşağı olsun. Bu halda qanun 
pozanlar hansı iqtisadi metodun yararlı olduğunu özləri seçirlər. Əgər vergi taarifi, ətraf 
mühitin qorunmasına çəkilən əlavə xərclər, ətraf mühitin qorunmasından qənaət olunan 
xərclərə bərabər olan qayda ilə seçilərsə onda ətraf mühitin qorunmasının ictimai optimal 
ölçüsünə nail olunur. Nail olunmuş allokasiya birinci göstərilmiş mənasında effektli olur 
(məhsulun texnologiya və son istehlakçı ilə əlaqəsi).O göstərir ki, heç olmazsa nəzəriyyədə 
bazar mexanizminin durğunluğunu vergi tutulmasından əmələ gələn xarici effektlərin 
hesabına aşmaq olar. Buna baxmayaraq bu təklifin praktiki tətbiqində xeyli problemlər 
yaranır. Vergi sisteminin optimal formalaşması üçün ətraf mühitin müxtəlif növ və müxtəlif 
ölçüdə çirklənməsi nəticəsində əmələ gələn ziyan və bu ziyanın qarşısının alınmasının bütün 
xərclərini bilmək lazımdır. Belə halda istehsalat texnologiyaları və ekoloji ziyanın qarşısının 
alınması, ətraf mühitin keyfiyyətinin cəmiyyət üzvləri arasında qiymətləndirilməsi, həmçinin 
təsərrüfat fəaliyyətinin texniki və təbii əlaqələri, zərərli maddələrin atılması və ətraf mühitin 
cirklənməsi haqqında məlumatı tapmaq və təhlil etmək lazımdır. Alınan nəticələri ekoloji 
siyasətin alətlərinin təkmilləşdirilməsində istifadə etmək lazımdır.  

Ətraf mühitin çirklənməsinə olan xərclər ekoloji vergi modelinin yenidən qurulmasını 
göstərir. Onların praktikada tədbiq olunması bir sıra məsələlərin həlli ilə bağlıdır: 

- bütün zərərli maddələrin tullantılarının nəzarət sisteminin qurulması və nəzarəti tələb 
olunur. Bəzi hesaba alınmayan çirkləndiricilər verginin azalmasına gətirib çıxarır; 

- vergi hesablamaları üçün normativ metodik bazaların hazırlanması tələb olunur; 
- vergi taarifi elə olmalıdır ki, müəssisə üçün tullantıları azaltmaq pul ödəməkdən daha 

sərfəli olsun. Buna yalnız vergi taarifinin çirklənmə səviyyəsinin azalması maliyətindən 
(xərclər) artıq olduğu halda nail olmaq olar. 

Bunu hər hər müəssisə üçün etmək lazımdır, çünki onların nail olduqları tullantı 
səviyyələri və onların azalmasına olan xüsusı xərcləri müxtəlifdir. Bundan başqa hər bir 
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müəssisə üçün və hər növ çirklənmə üçün müntəzəm və mərhələli vergi taarifinin yenidən 
baxılması sistemi nəzərə alınmalıdır. Bu müəyyən qanunauyğunluğa tabe olun 
çirkləndiricilərin və çirklənmənin dinamik xərclərinin spesfik azalması ilə bağlı olub, 
tullantıların yüksək dərəcədə aradan qaldırlmasında nail olunmuş xərclərin artması ilə 
səciyyələndirilir.  

Ekoloji vergilər ən azı iki məsələni həll etmək üçün təyin olunur. a) məhsulun dəyərini 
xərclərə, o cümlədən, təbii resurslara, ətraf mühitə dəyən ziyanlara görə daha çox 
uyğunlaşdırmaq üçün; b) çirkləndiricinin (bütün cəmiyyətin yox) özünün hesabına ekoloji 
ziyanı kompensasiya etmək üçün, yəni, “çirkləndirici ödəməlidir” prinsipini realizə olunmasına 
şərait yaratmaq üçün. 

Ekoloji vergilər həm ekoloji balanslaşdırılmış istehsalın və fəaliyyət növlərinin inkişafı 
üçün, həm də təbiət tutumlu fəaliyyətin qarşısını almaq üçün stimullaşdırıcı rolu yerinə yetirə 
bilər. Burada dövlət vergi vasitəsilə qiymətə təsir etməklə ilkin başlanğıc təkan verir, bütün 
qalanlarını isə ideyaya görə, bazar mexanizmləri həll etməlidir, yəni, istehsalçının və 
istehlakçının davranışı, məhsul, onun ekolojilik dərəcəsindən asılı olaraq tələb və təklifə təsir 
etməlidir. 

Ümumi halda istehsalçılar üçün vergi güzəştləri təbiətiqoruyucu tədbirlərin aparılması və 
fəaliyyət növlərinin ekolojiliyi səviyyələri nəzərə alınmaqla müəyyən edilməlidir. 
Təbiətiqoruyucu fəaliyyət səmərəli həyata keçirildikdə mənfəətdən vergi tutulmalarını 
azaltmaq məqsədəuyğundur. Buna misal olaraq, təbiəti mühafizə məqsədilə müəssisəyə 
qoyulan investisiyanın miqdarı qədər mənfəətdən verginin tutulmasını ixtisar etmək olar. Bəzi 
hallarda vergilər tutulmaya da bilərlər. Məsələn ekoloji fondların vergidən azad olması. Bu cür 
siyasəti habelə müəssisələrin müxtəlif növ təkrar resursların və tullantıların 
utilləşdirilməsindən alınan gəlirlər üçün və təbiəti mühafizə məqsədlərinə görə verilmiş 
pespublika və xarici qrantlar üçün aparmaq lazımdır. 

Ekologiyaya yönəldilmiş vergilər sistemində dörd: sahə, texnoloji, ərazi və məhsul - 
istiqamətlərini ayırmaq olar. Öz növbəsində “təbiət-məhsul” şaqulisinin sonunun yaxınlığında 
olan emaledici, xidmətedici və infrastruktur sahələrinin inkişafını stimullaşdırmaq üçün 
onlardan azaldılmış vergilər tutulmalıdır. Azaldılmış vergilər resursqoruyucu və aztullantılı 
texnologiyalara tətbiq edilməlidir. Texnogen və təbiəttutumlu istehsallar və texnologiyalara 
yüksəldilmiş vergilər qoyulmalıdır. Vergi güzəştləri təbiəti mühafizə edən və ekoloji 
avadanlıqlar, materiallar istehsal edən və ekoloji xidmətlər göstərən (təbiəti mühafizə 
obyektləri tikən və rekonstruksiya edən) dövlət və özəl təşkilatlar və müəssisələrə şamil 
edilməlidir. 

Bütün vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında söhbət gedərkən, vergilərdə təbii 
resursların payının əhəmiyyətli artırılması istiqamətini ayırmaq lazımdır. Dünyada, o 
cümlədən, Azərbaycanda müasir vergi sistemi hər şeydən əvvəl əhalidən, mənfəətdən, əlavə 
dəyərdən və s. alınan vergilər əsasında mərkəzləşdirilir. Təbiətdən istifadə etməyə görə 
ödəmə büdcəsinin gəlir hissəsinin yalnız kiçik bir faizini təşkil edir. Vergilərin ümumi 
məbləğini saxlamaqla təbiətdən istifadə ilə əlaqədar verginin xüsusi çəkisinin artırılması 
xeyrinə nisbəti dəyişdirmək məqsədəuyğundur. Bu hər şeydən əvvəl təbii resursların istifadə 
edilməsi hüququna görə ödəmələrə və ekoloji vergilərə aid edilməlidir. Bu ətraf mühitə 
təsirlərin daha adekvat qiymətləndirilməsinə, iqtisadiyyatın təbiət tutumluluğunun azaldılması 
üçün stimul yaradar. 
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Xülasə 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı  onun 
rəqabətqabiliyyətliliyindən birbaşa asılıdır. Məqalədə ölkə iqtisadiyyatının mövcud vəziyyəti 
öyrənilmiş və iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində şəffavlığın təsiri  təhlil 
edilmişdir.  2014-cü ildən başlayaraq neft qiymətlərinin kəskin azalması və ticarət tərəfdaşı 
olan ölkələrdə iqtisadi böhran nəticəsində ölkədə iqtisadi artım sürətinin yavaşıması, 
institusional və struktur çağırışlar, tədiyə balansı və qeyri-neft büdcə kəsiri, maliyyə-bank 
sektorunda baş verən proseslər fonunda Azərbaycanda yeni iqtisadi inkişaf yanaşmasına 
keçid zərurəti yaranmışdır. Azərbaycanda iqtisadiyyatının  mövcud vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi əsasında, onun səmərəli idarə olunmasında şəffaflığın  təkmilləşdirilməsi 
istiqamətləri ilə bağlı təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: Qeyri-neft setoru, dayanıqlı inkişaf, maliyyə böhranı, investisiya,  şəffaflıq 
 
Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Azərbaycanda davamlı iqtisadi 

inkişaf əsasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi, inklüzivliyin və sosial rifahın daha da 
artırıImasını təmin edəcəkdir. Qlobal çağırışlara cavab verərək investisiyaların cəlbi, azad 
rəqabət mühiti, bazarlara çıxış və insan kapitalının inkişafı nəticəsində Azərbaycan dünya 
iqtisadiyyatında mövqeyini gücləndirəcək və yüksək gəlirli ölkələr qrupuna daxil olacaqdır. 

Dünya iqtisadiyyatının hazırkı vəziyyəti böhranların dövriliyinin artması və əhatəsinin 
genişlənməsi, geosiyasi risklərin yüksəlməsi, əmtəə və fond bazarlarındakı qeyri-sabitlik ilə 
müşayiət olunur. Region ölkələrində müşahidə edilən iqtisadi problemlər, Yaxın Şərqdə 
gərginliyin artması, dünya iqtisadiyyatında böyük xüsusi çəkisi olan Çin iqtisadiyyatının artım 
tempinin enməsi, Avropada borc problemi əksər ölkələrin iqtisadiyyatına bu və ya digər 
dərəcədə mənfi təsir göstərir. Məhz bu amilləri əsas götürərək Beynəlxalq Valyuta Fondu, 
Dünya Bankı və digər nüfuzlu maliyyə təşkilatları öz qlobal iqtisadi proqnozlarına yenidən 
baxır və bu proqnozları azaldırlar. Digər tərəfdən bu amillərlə yanaşı, dünya enerji 
bazarındakı qeyri-sabitlik, əsas ticarət tərəfdaşlarının milli valyutalarının devalvasiyası 
Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün əlavə risklər yaradır. Qlobal və regional səviyyədə gedən 
mürəkkəb siyasi və iqtisadi proseslərin mənfi təsirlərinə, bir çox ölkələrin ciddi iqtisadi, 
maliyyə və sosial problemlərlə üzləşməsinə baxmayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatının 
dayanıqlı inkişafı davam edir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, real sektora, 
sahibkarlığa dövlət dəstəyinin artırılması, biznes və investisiya mühitinin davamlı olaraq 
yaxşılaşdırılması tədbirləri, təmin edilmiş siyasi və makroiqtisadi sabitlik Azərbaycan 
iqtisadiyyatının xarici təsirlərə və yuxarıda qeyd olunan risklərə dayanıqlılığını şərtləndirən 
başlıca amillərdir. Hələ 2008-ci il qlobal böhrandan xeyli əvvəl iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 
tədbirlərinə başlanılması bu siyasətin nə qədər doğru olduğunu hazırkı dövrdə bir daha təsdiq 
edir. Xam neftin qiymətinin 2 dəfədən çox enməsinə baxmayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı 
məhz qeyri-neft sektoru hesabına inkişaf edir. Belə ki, əgər 2009-cu ildə ÜDM-də qeyri-neft 
sektorunun payı 47 faiz idisə, 2016-cü ildə 66 faiz təşkil etmişdir. Strateji valyuta ehtiyatları, 
xarici borclanmaya konservativ yanaşma da Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlılığına öz 
töhfəsini verir. Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi: "Əvvəllər bizim uğurlarımızı bədxahlar, 
paxıllar neftlə bağlayırdılar. Deyirdilər ki, Azərbaycanda neft hasil olunur. Ona görə 
Azərbaycan inkişaf edir. Yaxşı, Azərbaycanda neft hasilatı artmır, düşür. Neftin qiyməti iki 
dəfədən çox düşüb. Ancaq biz yenə də inkişaf edirik". Dünyadakı mənfi iqtisadi tendensiyalar 
fonunda investisiyalar uğrunda rəqabət kəskinləşir. Belə şəraitdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 
xarici investorlar tərəfindən sərmayə qoyulması davam edir və bu ilin ötən dövründə ölkə 
iqtisadiyyatına yatırılmış investisiyaların əhəmiyyətli hissəsinin xarici sərmayələr təşkil etməsi 
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investorların Azərbaycana inamının ifadəsidir. Qeyd edək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 
dayanıqlı inkişafını təmin edən əsas sahələrdən biri qeyri-neft sənayesidir. Dövlət başçısının 
26 dekabr 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında 
sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı" ölkədə sənayeləşmə 
prosesinin sürətləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və hazırda Dövlət 
Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlər icra 
olunur. Sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq, həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində son illər 
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş ölkə sənayesində ənənəvi sahələr genişlənməklə 
yanaşı, kosmik, müdafiə, alternativ enerji, gəmi istehsalı və digər yeni sənaye sahələri 
yaradılmış, yüzlərlə müasir istehsal və emal müəssisələri fəaliyyətə başlamışdır. Təkcə 2016-
ci ildə 215-dən çox sənaye müəssisəsi və obyekti istifadəyə verilmiş, 10 elektrik 
yarımstansiyası fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda dövlətin maliyyə dəstəyi ilə özəl sektor 
tərəfindən 20-yə yaxın sənaye müəssisəsi inşa olunur. Müasir texnologiyalara və qabaqcıl 
təcrübəyə əsaslanan yeni müəssisələrin yaradılması ilə Azərbaycanda istehsal edilən sənaye 
məhsullarının çeşidi və rəqabətqabiliyyətliyi artmışdır. Hazırda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 
sənaye müəssisələrində ərzaq məhsulları, müxtəlif tikinti materialları, avtomobil, kompüter, 
günəş batareyaları, elektrik avadanlıqları, mebel və s. istehsal olunur və bir çox sənaye 
məhsulları üzrə Azərbaycan özünü təmin edir. Rəqabətədavamlı məhsul istehsalı, beynəlxalq 
standartlara cavab verən markalanma və qablaşdırmanın aparılması ixracın genişlənməsinə 
yeni imkanlar yaradır, Azərbaycanın bir sıra sənaye müəssisələrinin məhsulları xarici 
bazarlara çıxarılır. Sumqayıt Kimya, Balaxanı, Mingəçevir və Qaradağ sənaye parklarının, 
regionlarda sənaye məhəllələrinin yaradılması qeyri-neft sənayesinin davamlı inkişafı üçün 
möhkəm zəmin yaradır. Təkcə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkına rezidentlər tərəfindən 
istehsal müəssisələrinin qurulmasına 1 mlrd. manatdan çox investisiyanın yatırılması nəzərdə 
tutulur. Artıq Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti "Azertexnolayn" MMC tərəfindən 
dəyəri 45 mln. ABŞ dolları olan 60 min ton boru məhsulunun Türkmənistana ixracı üzrə 
müqavilə bağlanmışdır. 

Qaradağ Sənaye Parkının rezidenti olan "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC tərəfindən 
müqavilə dəyəri 40 mln. ABŞ dolları olan sifariş əsasında yarımdalma qazma qurğusunun 
pantonlarının tikintisi başa çatdırılaraq təhvil verilmiş və hazırda ümumi dəyəri 404 mln. ABŞ 
dollarından çox olan 2 sifariş əsasında sualtı tikinti gəmisinin və üç ədəd 80 nəfərlik sərnişin 
gəmisinin tikintisi aparılır. 

Tullantıların təkrar emalı sahəsində regionda ilk sənaye parkı olan və ölkəmizdə "yaşıl 
biznes"in inkişafında əhəmiyyətli rola malik Balaxanı Sənaye Parkına rezidentlər tərəfindən 
ilkin mərhələdə 10 mln. manatdan artıq investisiya yatırımı nəzərdə tutulur. Gələn ilin birinci 
yarısında Neftçala rayonunda ilk sənaye məhəlləsi fəaliyyətə başlayacaqdır. Hazırda sənaye 
məhəlləsində geniş infrastruktur şəbəkəsinin (elektrik, qaz, su, kanalizasiya, rabitə, nəqliyyat, 
yanğından mühafizə, inzibati, istehsal və digər infrastruktur obyektlərinin) yaradılması işləri 
aparılır. Sahibkarlar tərəfindən sənaye məhəlləsində balıq məhsulları və yeminin, müxtəlif 
avadanlıqların, qapı-pəncərə və tikinti materiallarının, qayıq və balıqçılıq ləvazimatlarının 
istehsalı ilə bağlı Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinə 18 layihə təqdim olunmuşdur. Sənaye 
məhəlləsində sahibkarların fəaliyyətinin səmərəli təşkili üçün hüquqi, bank, sığorta, ümumi 
mühasibatlıq xidmətləri göstəriləcək, onlara müxtəlif təlimlər keçiriləcəkdir. İlkin mərhələdə 
şirkətlər tərəfindən sənaye məhəlləsinə 7 layihə üzrə 15,6 mln. manat investisiya qoyulacağı 
və bunun nəticəsində 380 iş yerinin açılacağı gözlənilir. Burada sənaye istehsalı və ya 
sənaye ilə bağlı xidmət üzrə layihələr həyata keçirmək istəyən sahibkarlar Azərbaycan 
İnvestisiya Şirkətinə müraciət edə bilərlər. Sənaye sahəsində həyata keçirilən tədbirlər 
rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının genişlənməsi ilə bərabər, idxalın əvəz edilməsinə də 
öz töhfəsini verir. Məsələn, son illər yeni sement zavodlarının fəaliyyətə başlaması bu sahədə 
ölkəmizin illik istehsal gücünün 5 milyon tonu ötməsinə və tələbatın əsasən yerli istehsal 
hesabına ödənilməsinə imkan yaratmışdır.  Qarşıdakı illərdə sənayenin modernləşdirilməsi 
və innovasiyalar əsasında inkişafı, qeyri-neft sənayesinin şaxələndirilməsi, mövcud zəngin 

167 
 



təbii resurslardan səmərəli istifadə, son məhsuladək texnoloji zəncirin qurulması, 
rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının artırılması və ixracın genişləndirilməsi Azərbaycan 
sənayesinin başlıca istiqamətləridir. Növbəti illərdə bu prioritetlərə uyğun olaraq sənayenin 
inkişafına dövlət dəstəyi tədbirləri davam etdiriləcək, yeni istehsal sahələrinin yaradılması və 
rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının artırılması diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır.  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2015-ci il "Kənd təsərrüfatı ili" elan 
edilmişdir. İstehsalçılar vergilərdən azad edilməklə (torpaq vergisi istisna olmaqla) bərabər, 
onlara güzəştli şərtlərlə kredit, toxum, gübrə, texnika almaq imkanı yaradılır, əkin sahələrində 
istifadə olunan yanacaq üçün subsidiyalar verilir. Görülmüş işlər və aqrar sahəyə göstərilən 
dövlət dəstəyi tədbirləri nəticəsində bir sıra ərzaq məhsullarının istehsalı artmış, ölkəmizin 
özünütəminetmə səviyyəsi yüksəlmişdir. Son illər təkcə dövlətin maliyyə dəstəyi ilə müasir 
texnologiyalara əsaslanan 43 quşçuluq təsərrüfatı, 23 cins heyvandarlıq kompleksi, 8 süd və 
6 ət emalı müəssisəsi, 39 intensiv bağçılıq və üzümçülük təsərrüfatı, 43 müasir istixana 
kompleksi, 16 meyvə-tərəvəz emalı müəssisəsi, 51 logistik mərkəz və 22 taxıl anbarı 
kompleksi yaradılmışdır ki, bu da istehlak bazarının sabitləşməsində, ixrac potensialının 
artmasında, idxaldan asılılığın azalmasında, ümumilikdə ərzaq təhlükəsizliyinin 
möhkəmlənməsində əhəmiyyətli rola malikdir. Bununla yanaşı, aqroparkların və intensiv 
metodlara əsaslanan yüksək məhsuldarlığa malik müasir iri fermer təsərrüfatlarının 
yaradılması tədbirləri də davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, 
respublikanın hazırda 19 rayonunda (Ağcabədi, Beyləqan, Kürdəmir, Ağsu, İmişli, Hacıqabul, 
Cəlilabad, Salyan, Xaçmaz, Füzuli, Saatlı, Şamaxı, Yevlax, Ağdaş, Şəmkir, Siyəzən, 
İsmayıllı, Samux və Şəmkir) 40 min hektardan artıq sahədə 22 sahibkarlıq subyekti 
tərəfindən 30 iri fermer təsərrüfatı yaradılır. Ümumi dəyəri 162,4 milyon manat olan bu 
təsərrüfatların yaradılmasına İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli 
Fondu tərəfindən 61,6 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Hazırda fəaliyyətdə olan 
təsərrüfatlarda müasir suvarma sistemləri qurulmuş, hər hektardan 58-60 sentner arpa və 
buğda, 120 sentnerədək dənlik qarğıdalı götürülür. Bununla yanaşı, Şəmkir, Xaçmaz və Xızı 
rayonlarında aqropraklar yaradılır. Aqroparklarda müasir istehsal, emal və infrastruktur 
müəssisələrinin yaradılmasına 23 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Şəmkir və Yalama 
aqroparklarında birinci mərhələ üzrə işlər ilin sonunadək yekunlaşacaqdır. Xızı aqroparkında 
isə hazırda müvafiq layihələndirmə işləri aparılır. 

Heyvandarlığın maddi-texniki bazasının, cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və bu sahədə 
dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi barədə dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlar aqrar 
sektorun inkişafına əlavə təkan verir. Taxtakörpü və Şəmkirçay su anbarlarının istifadəyə 
verilməsi, bu yaxınlarda isə Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalından suvarma suyunun 
verilməsinə başlanılması meliorativ tədbirlərin yaxşılaşdırılmasına, on minlərlə hektar yeni 
torpaqların əkin dövriyyəsinə cəlb olunmasına, iri kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 
yaradılmasına imkan verir. Böyük potensiala malik olan nəqliyyat sektorunda regional və yerli 
əhəmiyyətli iri infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat 
dəhlizləri çərçivəsində görülən işlər ölkəmizin tranzit imkanlarının reallaşdırılmasını təmin 
edir. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının birinci mərhələsinin istifadəyə verilməsi, bu 
sahədə yeni infrastruktur layihələrinin icrası, nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi 
və nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi, tranzit imkanlarına görə Azərbaycanın regionun aparıcı 
dövləti statusunu daha da möhkəmləndirir. Yeri gəlmişkən, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizi ilə bağlı işlər intensivləşdirilmişdir və bu günlərdə dəhlizlə bağlı görülən işlərin gedişi, 
yaradılacaq infrastruktur barədə müzakirələrin aparılması məqsədilə Azərbaycan və İran 
sərhədində görüşlərin təşkili, dəhlizin Astara (Azərbaycan) - Astara (İran) hissəsinə baxışın 
keçirilməsi nəzərdə tutulur.  Son illərdə sürətlə inkişaf edən İKT sahəsində görülən işlərin 
davamı olaraq, peyklərin orbitə çıxarılması, yüksək texnologiyalar parklarının fəaliyyətinin 
təşkili, elektron xidmətlərin genişləndirilməsi bu sahədə əlavə imkanlar yaradır. Ölkəmizin 
turizm potensialının inkişaf etdirilməsi və dünyada tanıdılması, bu sahədə müasir 
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infrastrukturun yaradılması, turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Nəticədə ölkəmizə gələn turistlərin sayı, bu sahədən əldə 
olunan gəlirlərin həcmi xeyli artmışdır. Turizm sahəsinə yerli və xarici investisiyaların cəlb 
edilməsi, xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, ölkəmizin beynəlxalq səviyyəli 
idman və mədəni tədbirlərə evsahibliyi etməsi turizm sahəsinin inkişafına əlavə stimul 
yaradır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Ölkəmizin inkişafı sahibkarlığın inkişafından 
asılıdır" strateji xəttinə uyğun olaraq, son illərdə biznes və investisiya mühitinin davamlı 
olaraq yaxşılaşdırılması, özəl sektora dövlət dəstəyinin genişləndirilməsi nəticəsində 
sahibkarlıq qeyri-neft sektorunun inkişafının aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdir. Son illər bu 
sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, inzibati prosedurların sadələşdirilməsi, dövlət 
dəstəyinin genişləndirilməsi, o cümlədən vergi güzəştləri və subsidiyalar ilə bağlı əhəmiyyətli 
işlər görülmüş, Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, "Aqrolizinq" 
ASC və digər vasitələrlə real sektora maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinə əsassız müdaxilələrin aradan qaldırılması istiqamətində ciddi 
tədbirlər həyata keçirilmiş, "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat 
reyestri" yaradılmışdır. Reyestr sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların aparılması ilə əlaqədar 
sahibkarların hüquqlarının müdafiəsinə, sui-istifadə hallarının qarşısının alınmasına və bu 
sahədə şəffaflığın artırılmasına xidmət edir. Bununla yanaşı, icazələrin elektron informasiya 
portalı icazə xarakterli sənədlərə və onların alınması prosedurlarına, təqdim edilməli 
sənədlərə, icazələrin verilmə müddətinə dair bütün məlumatları vahid mənbədən əldə etməyə 
imkan verir. 

Sahibkarlıq sahəsində görülmüş tədbirlər nəticəsində ölkənin ticarət və xidmət 
obyektləri müasir tələblərə uyğun geniş çeşiddə yerli ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları ilə 
təmin edilmiş, ölkədən ixrac olunan mal çeşidi ötən ildə 2003-cü illə müqayisədə 76,6 faiz 
artmışdır. Qarşıdakı illərdə dövlət başçısının "Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında" fərmanına uyğun olaraq, sahibkarlara dövlət xidmətlərinin göstərilməsi zamanı 
subyektivliyin minimuma endirilməsi, bu zaman İKT vasitələrindən və "ASAN xidmət"in 
imkanlarından istifadə edilməsi, tikinti, idxal-ixrac, kommunal xidmətlərə qoşulma, daşınmaz 
əmlak və torpaq üzrə əməliyyatların səmərəli, şəffaf və operativ şəkildə aparılması, ixracın 
təşviqi və tranzit potensialının reallaşdırılması, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması 
üçün müvafiq tədbirlər davam etdiriləcəkdir. Qeyri-neft sektorunun inkişafında "Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı" 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət proqramı çərçivəsində bu ilin 3 ayı ərzində 70-dən artıq 
sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət və ticarət müəssisəsi fəaliyyətə başlamış, 430-dan artıq 
müəssisənin isə tikintisi davam etdirilir. Bu dövrdə regionlarda 19 məktəb, 12 bağça, 6 
səhiyyə, 4 gənclər və idman, 9 mədəniyyət və digər sosial obyekt tikilmiş və ya əsaslı təmir 
olunmuşdur. Hazırda 250-yə yaxın sosial obyektin təmir-tikintisi davam etdirilir.  
Azərbaycanda iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətinin artırılması və şaxələndirilməsi ölkənin 
xarici ticarət əlaqələrinə də müsbət təsir göstərir, qeyri-neft ixracının inkişaf dinamikası 
davam edir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, yeni bazarlara çıxışın təmin 
edilməsi ilə bağlı reallaşdırılan tədbirlər çərçivəsində Qazaxıstanın Aktau şəhərində kənd 
təsərrüfatı və digər qida məhsullarının saxlanmasını və satışını təmin edəcək logistik mərkəz 
tikilib. Dövlətin maliyyə dəstəyi, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "Azərsun 
Holdinq" MMC tərəfindən həyata keçirilən layihənin dəyəri 20 milyon ABŞ dollarıdır. Bu ilin 
noyabr ayından etibarən logistik mərkəz vasitəsilə Azərbaycanda istehsal olunan meyvə, 
tərəvəz və digər qida məhsulları Qazaxıstanın qərb regionlarına ixrac olunacaqdır. Digər 
regionlarda da belə logistik mərkəzlərin yaradılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. 
Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, neftin qiymətinin düşməsi ilə əlaqədar Azərbaycanın 
gəlirlərinin azalmasına baxmayaraq, heç bir sosial proqram ixtisar olunmayacaq. Sosial 
sahədə görülən bu tədbirlər isə insanların daha firavan və rahat yaşamasına, ümumilikdə 
ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafına xidmət edəcəkdir. Əsasında insan amili, Azərbaycan 
vətəndaşının rifahının yüksəldilməsi dayanan bu siyasətin nəticəsidir ki, son 12 ildə 1 milyonu 
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daimi olmaqla, 1 milyon 400 mindən çox iş yeri açılmış, ötən ilin yekunlarına əsasən 
Azərbaycanda işsizlik 4,9 faiz, yoxsulluq 5 faiz səviyyəsində olmuşdur. Azərbaycan 
Respblikasını birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşdırılan 
layihələr Azərbaycanda sosial sahənin inkişafına, qeyd olunan məsələlərin həllinə mühüm 
töhfələr verir. Azərbaycanda işsizliyin və yoxsulluğun azaldılması istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirləri, bu sahədə əldə olunan müsbət dəyişiklikləri nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar 
da yüksək qiymətləndirirlər. Təsadüfi deyildir ki, Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə çatmaqda 
Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Prezident İlham Əliyev BMT-nin "Cənub-Cənub" 
mükafatı ilə təltif olunmuşdur. 

Təsadüfi deyildir ki, bir qədər öncə dərc edilmiş "Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti 2015-2016" 
hesabatında Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyəti səviyyəsinə əsasən tədqiqatın 
aparıldığı 140 ölkə arasında 40-cı yerdə qərarlaşaraq  MDB məkanında 7-ci ildir ki, öz lider 
mövqeyini qorumuş, "G-20"-yə üzv olan 8 ölkəni - İtaliya, Rusiya Federasiyası, Cənubi Afrika 
Respublikası, Türkiyə, Hindistan, Meksika, Braziliya və Argentinanı qabaqlamışdır. 
Azərbaycan "Makroiqtisadi vəziyyət" göstəricisi üzrə 10-cu yer tutmuş, biznesin 
təkmilləşdirilməsi, əmtəə bazarının səmərəliliyi, daxili bazarın həcmi, infrastruktur 
göstəricisiləri üzrə əhəmiyyətli irəliləyişlərə nail olmuşdur. Qlobal böhran fonunda bir çox 
ölkələrin reytinqini aşağı salan "Fitch" Beynəlxalq Reytinq Agentliyi Azərbaycanın suveren 
reytinqini bir daha investisiya səviyyəli "BBB-" səviyyəsində saxlamış, reytinq üzrə proqnozu 
isə "sabit" kimi təsdiqləmişdir. Dünyada və tərəfdaş ölkələrdə gedən iqtisadi böhrana, neftin 
qiymətlərinin aşağı düşməsinə  baxmayaraq Azərbaycanın respublikasının 2017-ci il üzrə 
Dövlət büdcəsində ölkədə ÜDM-in real   iqtisadi artımı 1 faiz olmaqla 61.4 mlrd manat təşkil 
edəcəkdir. Beləliklə, ümummilli lider Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasından qaynaqlanan 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin çevik və praqmatik siyasəti, 
uzaqgörənliklə qəbul etdiyi qərarlar, həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər dünya 
iqtisadiyyatındakı mürəkkəb proseslərin, xarici risklərin Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi 
təsirini neytrallaşdırır, ölkəmizin dayanıqlı və davamlı inkişafını təmin edir. Prezident İlham 
Əliyevin dediyi kimi: "Bu gün elə bir ölkə tapmaq çətindir ki, böhran ona təsir etməsin - 
hansısa ölkələrə daha çox, hansısa ölkələrə daha az. Amma Azərbaycan böhranlı illərdə 
inkişaf edir... İnfrastruktur layihələri icra edilir, neftin qiyməti keçən ilə nisbətən iki dəfədən 
çox aşağı düşdü. Əlbəttə ki, bu, bizim gəlirlərimizə mənfi təsir göstərir, az pul qazanırıq, 
amma bununla bərabər, iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi hesabına yaradılan potensial 
imkan verir ki, Azərbaycan vətəndaşı bunu hiss etməsin. Dayanıqlı inkişaf bu istiqamətdə 
gedəcək". 
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Xülasə 
Ölkənin dayanıqlı iqtisadi inkişafının təmin olunması, bütünlükdə özəl sahibkarlığın və 

ilk  növbədə kiçik və orta sahibkarlığın vəziyyətindən və inkişaf səviyyəsindən asılıdır.   
Məhz  iqtisadiyyatın bu bölməsi dövlətin iqtisadi artımına təsir edən problemlərin 

(rəqabətin  inkişaf etməməsi, maddi və qeyri maddi resurslardan səmərəsiz istifadə olunması, 
daxili tələbatın ixracdan asılılığı, işsizlik və s.) həlli üçün böyük potensiala malikdir. 

Bununla əlaqədar Azərbaycanda biznesin sürətli inkişafına böyük ehtiyac vardır. 
Açar sözlər: Biznes, kiçik və orta sahibkarlıq, maliyyə resursları, biznes layihələri, 

valyuta riskləri, emal sənayesi, rəqabət. 
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Дорожная карта развития бизнеса в Азербайджане 

Резюме 
Обеспечение устойчивого экономического развития страны в целом, частного 

предпринимательства и малого и средного бизнеса, в первую очередь зависит от 
состояния и уровня развития. 

Именно этот сектор экономики, проблемы, которые влияют на экономический рост 
страны (конкуренция недостаточно развита, неэффективное использование 
материальных и нематериальных ресурсов, зависимость внутренного спроса от 
экспорта, безработица  и т.д.) имеет большой потенциал для развития. 

В связи с этим, существует большая потребность в развитии бизнеса в 
Азербайджане. 

Ключевые слова: бизнес, малые и средние предприятия, финансовые ресурсы, 
бизнес-проекты, валютные риски, перерабатывающая промышленность, конкуренция. 

 
Roadmap for business development in Azerbaijan 

Summary 
Ensuring sustainable economic development of the country as a whole, private 

entrepreneurship and small and medium business, primarily depends on the state and level 
of development. 

It is this sector of the economy, the problems that affect the economic growth of the 
country (competition is underdeveloped, inefficient use of tangible and intangible resources, 
dependence of domestic demand on exports, unemployment, etc.) has great potential for 
development. 

In this regard, there is a great need for business development in Azerbaijan. 
Keywords: business, small and medium enterprises, financial resources, business 

projects, currency risks, processing industry, competition. 
 
Məlumdur ki, 6 dekabr 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyev “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”-nin 
təsdiq olunması haqqında fərman imzalamışdır. Sənəddə 2016-2020-ci illəri əhatə edən və 
2025-ci ildən sonrakı dövr üçün uzunmüddətli məqsədləri ehtiva edən iqtisadi tədbirlər planı 
və inkişaf strategiyası müəyyən edilmişdir. Fərmanla 11 istiqamətli özündə əks etdirən yol 
xəritəsi təsdiq edilmişdir (neft-qaz sənayesinin, kənd təsərrüfatının, maşınqayırma və ağır 
sənayenin, logistika və ticarətin, mənzil təminatının, təhsilin, maliyyə və kommunal xidmətin,  
kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalının, İKT-nin). 

Bu sənəddə 11 sektor üzrə 4 hədəf müəyyənləşdirilmişdir: 
1. Fiskal və monetar siyasətləri uyğunlaşdırmaqla əmtəə və pul bazarında eyni 

zamanda tarazlığı təmin etməklə makroiqtisadi sabitliyə nail olmaq; 
2. İqtisadiyyatın dinamik inkişafını təmin etmək məqsədilə nəzatət səhm zərfi 

(paketi) dövlətdə olan müəssisələrin fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq və özəlləşdirmə 
tədbirləri əsasında iqtisadi mühiti yaxşılaşdırmaq; 

3. İnsan kapitalının inkişafı strategiyasına uyğun olaraq əmək bazarında  hazırlıqları 
iqtisadiyyatın perspektivlərinə uyğunlaşdırmaq; 

4. Biznes mühitini yaxşılaşdırmaq, sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək. 
 Strateji əhəmiyyətli sənədin dövlət başçısı tərəfindən təsdiq olunması Azərbaycan 

iqtisadiyyatının inkişafının yeni mərhələsini təşkil edir. Bu sənəd müstəsna olaraq iqtisadi 
inkişafa nail olmağa və qlobal iqtisadi böhranın təzahürlərinin Azərbaycan iqtisadiyyatına 
təsirini minimallaşdırmağa yönəlib. Bu nöqteyi nəzərdən yol xəritəsi işlərin iqtisadi islahatlar 
üzrə konkret təyin olunmuş vaxtda və strateji istiqamətlərdə həyata keçirilməsinə imkan verir. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadiyyatın inkişafına yönəlmiş islahatların 2020-ci ilədək həyata 
keçirilməsi yol xəritəsində ayrı-ayrılıqda qruplaşdırılıb.  
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Bütövlükdə  strateji “yol xəritəsi” milli iqtisadiyyatın və onun əsas sektorlarının qısa, orta 
və uzunmüddətli dövrlər üçün – 2016-2020-ci illəri əhatə edən strateji iqtisadi inkişaf və 
tədbirlər planı, 2025-ci ilə qədər və ondan sonrakı uzunmüddətli dövrün icmalını da özündə 
əks etdirir. Hər bir istiqamət qlobal dəyişiklikləri və tendensiyaları, 360 dərəcəli metodla 
iqtisadi diaqnostikanın hərtərəfli təhlili, gələcək tədbirləri, tələb olunan investisiyanı, əsas 
indikatorları və s. əhatə edir. 

Ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkişafının təmin edəcək və stabilləşdirəcək islahatlar dörd 
istiqaməti nəzərdə tutur: 

- dayanıqlı makroiqtisadi mühitin formalaşdırılması; 
- transaksion məsrəflərin aşağı salınmasına xidmət iqtisadi mühitin yaradılması; 
- maliyyə və investisiya xidmətlərinə daha geniş çıxışın təmin edilməsi; 
- hüquq sferasının çevik və effektiv tənzimləmə təminatı.  
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd etmişdir ki,  milli iqtisadiyyatın və onun əsas 

sektorlarının strateji yol xəritəsinin təsdiqi ölkə iqtisadiyyatının bərabər və dinamik inkişafına 
geniş imkanlar yaradacaqdır. Bu sənəddə  uzun və qısamüddətli dövr üçün qarşıda duran 
məsələlər öz əksini tapmışdır.  

“Yol xəritəsi”  iqtisadiyyatın bərabərölçülü və dinamik inkişafına imkan yaradacaqdır. Ən 
başlıcası kiçik və orta sahibkarlığın (KOS) inkişafı “Yol xəritəsi” ndə öz əksini tapmasıdır. 

 Dövlət başçısının dəfələrlə dediyi kimi, kiçik və orta sahibkarlıgın inkişafı bizim üçün 
əsasdır. Demək olar ki , bu tövsiyyə  yol xəritəsinin bütün komponentlərinin leytmotividir. 
Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə, məsələn: ABŞ- da Almaniyada və hətta Yaponiyada 
iqtisadiyyatda kiçik və orta biznesin ÜDM –də xüsusi çəkisi 50-70% təşkil edir. İspaniya, 
Portuqaliya kimi ölkələrdə  bu göstərici daha yüksəkdir. Təəssüf ki, belə göstəricilərlə biz 
hələlik öyünə bilmirik. Əlbəttə, bizdə də Gilan Holding , Paşa Holding, Akkord Holding kimi 
xarici ölkələrə , Asiya və Avropaya investisiya yatıran iri kompaniyalarımız var. Bu gün Gilan 
Holding öz məhsullarını dünyanın 60 ölkəsinə ixrac edir. 

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin iqtisadi inkişafını yalnız iri holdinqlər 
deyil, həm də kiçik, orta müəssisələr də müəyyənləşdirir. Bu planda iqtisadiyyatın 
uzunmüddətli strateji inkişafında xüsusilə aksent KOS-a aid edilir. 

Regional sahibkarlığın taraz və dayanıqlı inkişafını təmin etmək, həmçinin mövcud və 
yeni daimi iş yerlərinin təşkilinə dəstək verilməsi məqsədilə biznes sahəsində aşağıdakı  
proqram tapşırıqların həyata keçirilməsi zəruridir: 

1. Kənd,  rayon və regionlardakı sahibkarlığın maliyyə resurslarına çıxışının təmin 
edilməsi;  

2. Kənd,  rayon və regionlardakı sahibkarlığın istehsal güclərinin artırılması; 
3. Kənd, rayon və regionlarda sahibkarların biznes təşəbbüslərinin genişləndirilməsi; 
4. Emal sənayesi istehsal məhsullarının həcminin artırılması; 
5. Yeni rəqabətqabiliyyətli istehsalın yaradılması; 
6. Kiçik və orta sahibkarlığda əhalinin məşğulluğunun artırılması; 
7. Valyuta risklərinin xarici valyuta bazarlarındakı tərəddüdlərlə əlaqədar kredit risklərinə 

transformasiyasına imkan verməmək; 
8. Sahibkarlığın analitik-informasiya təminatı; 
9. Sahibkarların səlahiyyətlərinin yüksəldilməsi; 
10. Sahibkarların məhsuldarlığının yüksəldilməsi; 
11. İşgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi. 
Yol xəritəsinin icrası hesabına 2020-ci ilə qədər aşağıdakı məqsədli indikatorlara 

çatmaqdır : 
• ÜDM-ın strukturunda emal sənayesi payının 10%-ə çatdırılması; 
• KOS məhsul buraxılışı həcmini 2016-cı il səviyyəsinə görə 1,6 dəfə artırmaq; 
• Mövcud KOS subyektlərinin aktivliyini 2016-cı  il səviyyəsində 50% həcmində 

artırmaq; 
• 2016-cı ilə nisbətən KOS-da məşğulluq miqdarını 50% artırmaq. 
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Proqram Azərbaycan Respulikası Prezidentinin Azərbaycan xalqına tövsiyyələrinin 
2050-ci ilədək nəzərdə tutulmuş hədəflərə nail olmaq məqsədinə yönəldilib: “bir məqsəd, bir 
maraq, bir gələcək”. 

Ölkənin dayanıqlı iqtisadi inkişafının təmin olunması, bütünlükdə özəl sahibkarlığın və 
ilk  növbədə kiçik və orta sahibkarlığın vəziyyətindən və inkişaf səviyyəsindən asılıdır.  Məhz  
iqtisadiyyatın bu bölməsi dövlətin iqtisadi artımına təsir edən problemlərin (rəqabətin  inkişaf 
etməməsi , maddi və qeyri maddii resurslardan səmərəsiz istifadə olunması, daxili tələbatın 
ixracdan asılılığı, işsizlik, yoxsulluq və s.) həlli üçün böyük potensiala malikdir. 

İqtisadiyyatın diversifikasiyasında (şaxələnməsində)  kiçik və orta sahibkarlığın rolu çox  
vacibdir . Ölkənin sənaye-innovasiya inkişaf  proqramının reallaşdırılması nəticəsində daha 
çox iri istehsal formalaşacaq ki, bu  iş prosesinə kiçik və orta sahibkarlığın subyektləri də 
subpodratçılar kimi cəlb oluna bilərlər. Kəndlərdə,  kiçik və iri şəhərlərdə xüsusi sahibkarlığın 
subyektləri əhalinin istehlak tələbatlarının ödənilməsinə yönəlmiş sahələrin inkişafına yeni 
impuls verməlidirlər.  

Bu proqramı dörd istiqamətdə həyata keçirmək olar: 
1. Yeni biznes layihələrinin dəstəklənməsi. 
 Bu istiqamət kənd , kiçik və böyük şəhərlərdə fəaliyyət göstərən və yeni işə başlayan, 

öz layihələrini reallaşdırmış və reallaşdırmağa başlayan sahibkarlar üçün nəzərdə 
tutulmalıdır. Bu istiqamətdə heç bir təsərrüfat məhdudiyyəti olmamalıdır; 

2. Sahə dəstəyi.  
Bu istiqamətdə iqtisadiyyatın prioritet sahələrində, həm də sənayedə innovasiyaların 

tətbiqinə yönəlmiş emal sənayesi sahəsində məşğul olan sahibkarlar iştirak edə bilər; 
3. Valyuta risklərinin azaldılması.  
Bu istiqamət iqtisadiyyatın bütün sahələrində məşğul olan sahibkarlara aiddir; 
4. Qeyri maliyyə tədbirləri dəstəyi.  
Bu istiqaməti sahibkarlığa təşəbbüs göstərən əhaliyə və fəaliyyətdə olan sahibkarlara 

müəyyən institutlar və Sahibkarlığa yardım fondu həyata keçirə bilər. 
Yeni biznes layihələr  aşağıdakı alətlərin köməyi ilə reallaşdırılacaqdır: 
• Kreditlər üzrə mükafatlandırma faizlərinin subsidiyalaşdırılması (lizinq 

sövdələşmələri üzrə); 
• Kreditlərin qismən təminatı; 
• Dövlət qrantlarının verilməsi. 
Sahələr üzrə dəstək aşağıdakı alətlərin köməyi ilə reallaşdırılacaqdır: 
• Kreditlər üzrə mükafatlandırma faizlərinin subsidiyalaşdırılması (lizinq 

sövdələşmələri üzrə); 
• Prioritet sahələr üçün kreditlər üzrə  müəyyən təminatların verilməsi. 
 

Ədəbiyyat: 
1. “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritəsi” - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmişdir. 

2. az.trend.az/business/2694743.html 
3. az.azvision.az/news.php?id=106649 
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Azərbaycan Respublikasının 2014-2020-ci illəri əhatə edən sosial-iqtisadi inkişaf 
konsepsiyasında iqtisadiyyatın davamlı, çox şaxəli, rəqabətqabiliyyətli inkişafı və 
səmərəliliyinin artırılması qarşıya mühüm strateji vəzifə kimi qoyulmuşdur. Ölkənin gələcək 
iqtisadi qüdrəti, beynəlxalq aləmdə nüfuzu,  xalqın rifahı və mədəni inkişaf səviyyəsi bu 
strateji vəzifənin yerinə yetirilməsindən, yerinə yetiriləcəyi isə əsasən sənayenin inkişafının 
bu tələblərə nə dərəcədə cavab verməsindən əsaslı şəkildə asılıdır. 

Ölkədə sənayenin inkişafı ilk növbədə istehsal olunan ÜDM-in artmasının əsas 
mənbəyidir. Bu sektor iqtisadiyyatın bütün sahələrində yeni texnikanın, texnologiyanın 
tətbiqinin, beləliklə də onlarda innovasiya yönümlü, rəqabətqabiliyyətli və səmərəli məhsul 
istehsalının əsas mənbəyidir. Sənaye sahəsi kənd təsərrüfatını yalnız texniki-texnoloji 
yeniliklərlə, müxtəlif növ gübrələrlə təmin etmir, həmçinin kənd təsərrüfatı xammalını emal 
etməklə onun məhsulunun reallaşmasına və inkişafına əlverişli şərait yaradır. Və bu sahədə 
geniş təkrar istehsalın həyata keçməsinə əsaslı surətdə təsir göstərir.  

Azərbaycanın 2014-2020-ci illər üzrə sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasında qarşıya 
qoyulan hədəflərin hər birinə ayrılıqda və hamısına birlikdə nail olunması əsasən sənayenin, 
o cümlədən də emal sənayesinin inkişafından asılıdır.  Müasir emal sənayesinin inkişafının 
yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşması prosesləri obyektiv çətinliklərlə üzləşir və nisbətən ləng 
gedir. Metallurgiya, kimya, maşınqayırma, habelə ixtisaslaşmış digər emal sənaye sahələrinin 
inkişafı, səmərəlilik səviyyəsi və  rəqabətqabiliyyətliliyi nisbətən aşağıdır. Ölkədə bu sahələrin 
inkişafında tarixən zəngin təcrübə toplanmış və bu istiqamətdə geniş imkanlar vardır. 
Zənnimizcə, hazırda respublikada sənaye siyasətinin mühüm vəzifələrindən biri sənaye 
məhsulunun davamlı artımını qoruyub saxlamaq və burada illik məhsul istehsalı artımının 
ÜDM istehsalının artım sürətinə uyğunluğuna nail olmaqdır. Bu baxımdan ilk növbədə 2014-
cü ilin “Sənaye ili” elan olunması ilə bağlı qəbul edilmiş proqram və tədbirlər planına uyğun 
sənaye siyasəti ardıcıl olaraq davam etdirilməlidir. Sənayenin yeni texniki-texnoloji baza 
üzərinə keçirilməsi, müasir rəqabətqabiliyyətli və səmərəli məhsullar istehsalının başlıca 
vasitəsi olmaqla texnoparkların Azərbaycan reallıqlarına uyğun inkişafı məsələsi daim diqqət 
mərkəzində olmalıdır. 

Ölkənin regionlarında sənaye məhsulu istehsalının artırılması vacib bir məsələlərdəndir. 
Son dövrlərdə yalnız Naxçıvan regionunda sənaye məhsulu istehsalı fasiləsiz olaraq 
artmışdır. Digər rayon və şəhərlərdə demək olar ki, sənaye məhsulu istehsalının azalması 
meyilləri müşahidə olunmuşdur. Ölkə regionlarında sənayenin davamlı inkişafı, onun bütün 
sahələrində məhsul istehsalının ardıcıl olaraq artması Azərbaycanda davamlı iqtisadi 
inkişafın əsasını təşkil etməli və ya ÜDM-in davamlı artmasının mühüm istiqamətlərindən biri 
olmalıdır. 

Azərbaycanda sənaye məhsulunun davamlı artımı daha çox Gəncə-Qazax və Qarabağ 
iqtisadi rayonlarında və Mingəçevir, Şirvan, Yevlax şəhərlərində zəif olması ilə fərqlənir. 
Həmçinin, bir çox şəhərlərdə məhsul istehsalı kəskin surətdə aşağı düşüb (Gəncə 59,7%, 
Sumqayıt 52,4%, Yevlax 62,3%, Füzuli 69,8%). Sənaye, əsasən də emal sənayesinin 
perspektiv inkişafının başqa bir mühüm problemi onun ölkə daxilində daha səmərəli 
yerləşməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanda 2003-cü ildə istehsal olunan sənaye məhsulunun 
77,1% Abşeron iqtisadi rayonun, o cümlədən 74,5% Bakı şəhərinin payına düşürdüsə, 2008-
ci ildə bu göstərici 94,8%-ə, o cümlədən Bakı şəhərində 93,3%-ə qalxmışdır. Sonrakı 
dövrlərdə bu xüsusi çəki, bir qədər az olsa da bütövlükdə yüksək olaraq (2015-ci ildə 90%, o 
cümlədən Bakı şəhəri 88%) qalmışdır. Dağlıq Qarabağ  və ona yaxın bir çox rayonların işğal 
olunduğu da nəzərə alınsa onda bu xüsusi çəki 90,6 %-dən təqribən 84-85%-ə qədər azala 
bilər. Müvafiq göstərici yüksəkdir, Abşeron iqtisadi rayonu və paytaxt ilə digər iqtisadi 
rayonlar arasında sənayenin inkişafında yüksək fərqlər mövcuddur. 

Digər bir mühüm amil Bakı şəhəri ilə Abşeron iqtisadi rayonun digər əraziləri arasında 
(Sumqayıt şəhəri, Abşeron inzibati rayonu) sənayenin inkişafına görə fərqlərin azaldılması, 
bu nisbtdə müəyyən bir optimallığa nail olunmasıdır. Abşeron regionunda torpaq 
sahələrindən səmərəli istifadə olunması, münbit topaqlarda üzüm, badam, zəfəran, zeytun 
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istehsalının və emalının imkan daxilində inkişaf etdirilməsi, Sumqayıt şəhərində yalnız kimya 
sənayesinin deyil, digər sənaye sahələrinin (toxuculuq, meyvə-tərəvəz konservi istehsalı, 
elektrotexnika və i.a.) də inkişafına diqqətin artırılması xüsusi zərurətdən irəli gəlir. Ölkə 
iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətlərini müəyyən edərkən nəzərə alınması vacib məsələlərdən 
biri də yaxın keçmişdə iqtisadiyyatın inkişafı sahəsində toplanmış təcrübəyə, ənənələrə 
istinad edilməsi və onlardan səmərəli istifadə olunmasıdır. Yaxın keçmişdə baş vermiş 
inkişafla müasir inkişaf arasında varislik prinsipinə əməl edilməsi, əvvəlki təcrübənin qorunub 
saxlanması və zənginləşdirilməsi baxımından da olduqca vacibdir. Azərbaycanda 
ixtisaslaşmış aqrar-sənaye sahələrində, xüsusilə üzümçülük-şərabçılıq, baramaçılıq-ipəkçilik, 
çayçılıq-çay emalı, pambıqçılıq, pambıq emalı, meyvə-tərəvəz istehsalı və emalı, zəfəran, 
zeytun istehsalı və emalı sahələrində istehsalın müasir tələblərə uyğun inkişafına nail olmaq 
olduqca vacibdir. Son dövrlərdə ölkədə aqrar sahədə kooperativlərin yaradılması 
istiqamətində başlanmış tədbirlərin genişləndirilməsi, taxılçılıq sahəsi ilə yanaşı texniki bitkilər 
istehsalı və emalı sahəsində də kooperativlərin yaradılması bütövlükdə aqrar-sənaye 
kompleksinin inkişafı və səmərəliliyinin artırılması üçün çox vacibdir.  

      Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi  inkişaf kon-sepsiyasında qarşıya 
qoyulan hədəflərə nail olunması sənayenin, o cümlədən də qeyr-neft sənayesinin inkişafı ilə 
sıx bağlıdır. Sənaye siyasətinin mühüm vəzifələrindən biri də sənaye məhsulunun davamlı 
artımını qoruyub saxlamaqla, illik məhsul istehsalı artımının ÜDM istehsalının artım sürətinə 
uyğunluğuna nail olması təşkil etməlidir. Regionlarda sənayenin davamlı inkişafı, onun bütün 
sahələrində məhsul istehsalının ardıcıl olaraq artması ölkədə dayanıqlı və davamlı inkişafın 
əsasını təşkil etməli və ÜDM-in davamlı artmasının mühüm istiqamətlərindən birinə 
çevrilməlidir. 
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Müəssisənin idarə edilməsində əsas məqsəd istehsal edilən əmtəələrin keyfiyyətinə 

xələl gətirmədən, daha az xərc sərf etməklə daha çox məhsul istehsal edilməsindən ibarətdir. 
Buna görə də istənilən istehsalın idarə edilməsi məqsədli xarakter daşıyır. 

İdarəetmə prosesində məqsədin xüsusi rolu ondan ibarətdir ki, o, həm idarəetmə 
metodologiyasına, həm də idarəetmənin təşkilati xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. Bu cür 
yanaşma idarəetməyə məqsədli yanaşma və ya məqsədli idarəetmə adlanır. 

İdarəetməyə məqsədli yanaşma tələb edir ki, hər bir rəhbər işçi, idarə aparatının hər bir 
işçisi təkcə öz öhdəsinə düşən vəzifəni yerinə yetirməklə kifayətlənməsin, eyni zamanda öz 
fəaliyyətinin məqsədini aydın görə bilsin, onu başqa rəhbərlərin məqsədi ilə və müəssisənin 
ümumi məqsədilə əlaqələndirə bilsin. İdarəetməyə məqsədli yanaşma idarəetmə qərarlarının 
aydın formalaşdırılmasını, lazım gəldiyi hallarda (xüsusilə idarəetmə qərarı əvvəllər mövcud 
olmayan, yeni tətbiq edilən texnikanın və texnoloji proseslərin idarə edilməsi ilə əlaqədar 
olduqda) onların icraçıya izah edilməsini nəzərdə tutur. Vaxtında (bir qayda olaraq istehsal 
prosesi başlanmamışdan əvvəl) icraçıya çatdırılmayan və aydın ifadə edilməyən idarəetmə 
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qərarının məqsədi tam aydın olmamaqla yanaşı, onun icrasının nəticəsi də qənaətbəxş 
olmayacaqdır. 

Məlumdur ki, müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri ayrı-ayrı icraçıların 
fəaliyyətinin necə əlaqələndirilməsindən asılıdır. Bir neçə icraçı tərəfindən həyata keçirilən 
idarəetmə qərarları qarşıya qoyulan məqsədə çatmağa imkan vermirsə bu ümumən 
müəsissənin qarşısında duran məqsədlərin reallaşdırılmasında maneəçilik yaradır. Buna 
görə də idarəetməyə məqsədli yanaşma idarəetmənin əlaqələndirici funksiyasından tam 
istifadə edilməsini tələb edir. Yalnız hər bir icraçının fəaliyyətini bir-biri və ümumi kollektivin 
fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək yolu ilə məqsədə daha tez çatmaq olar.  

Məqsədli idarəetmə, idarəetməyə sistemli yanaşmanın əsas amilidir. O, idarəetmənin 
sistemləşməsinə idarəetmənin başqa növlərindən daha çox təsir göstərir [1.s.87]. 

Elmi-texniki tərəqqinin bütün xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq demək olar ki, məqsədli 
idarəetmə onun surətləndirilməsinin müəyyənedici amilidir. Məqsədli idarəetmə idarəetmə 
sistemlərinin inkişafının və təkmilləşdirilməsinin imkanlarını əks etdirir. 

İdarəetməyə məqsədli yanaşma idarəetmə üslubuna, idarəetmə aparatının bütün iş 
üslubuna səmərəli təsir göstərir, idarəetmə prosesinin məqsədyönlülüyünün artmasına imkan 
yaradır.  

İdarəetmə prosesi kifayət qədər mürəkkəb və çoxcəhətlidir. Müəsissənin qarşısında 
duran əsas məqsədlərin yerinə yetirilməsi üçün yüzlərlə, minlərlə müxtəlif əməliyyatların 
yerinə yetirilməsi tələb olunur. Çox vaxt, xüsusilə iri, mürəkkəb istehsal prosesləri həyata 
keçirilən müəsissələrdə, ayrı-ayrı əməliyyatların yerinə yetirilməsi,  işlərin görülməsi üçün 
müxtəlif  istiqamətlər üzrə funksional bölmələrin yaradılması zərurəti meydana çıxır, çünki 
spesifik əməliyyatların yerinə yetirilməsi, işlərin görülməsi xüsusi hazırlıq tələb edir. Bu 
idarəetməyə funksional yanaşmanı zəruri edir. Məhz idarəetməyə funksional yanaşmanı 
həyata keçirmək üçün idarə aparatı-idarəetmənin təşkilat quruluşu yaradılır. İdarəetmənin 
təşkilat quruluşu dedikdə, idarəetmə pillələrinin, vəsilələrinin sayı, tərkibi və onların tabeçilik 
əlaqələri başa düşülür [2.s.60]. 

İdarəetməyə funksional yanaşma zamanı hansı təşkilati formanın seçilməsi 
müəsissənin böyük və ya kiçikliyindən, istehsal prosesinin xüsusiyyətlərindən asılıdır.  

İdarətetməyə istər məqsədli, istərsə də funksional yanaşma öncə məqsədin müəyyən 
edilməsini tələb edir. Məqsədin müəyyən edilməsinin isə iki əsas cəhəti vardır: metodoloji və 
təşkilati.  Birincisi –məqsədin qoyulması, seçilməsi, müəyyən edilməsi metodologiyasından; 
ikincisi –idarəetmə sisteminin təşkilati cəhətdən yenidən qurulmasından, onun qarşıya 
qoyulmuş məqsədin həyata keçirilməsi məqsədinə uyğunlaşdırılmısından ibarətdir. Bu 
cəhətlər içərisində metodoloji cəhət əsas rol oynayır, çünki məqsədin məzmunu idrəetmə 
prosesinin təşkilati cəhətini müəyyənləşdirir.  

Məqsədin seçilməsi mümkün olanlar, mümkün olmayanlar, zərurətlər, 
qanunauyğunluqlar, təsadüflər və arzuolunanlar arasında idarəedən və idarə olunan 
sistemlərin gələcək vəziyyətlərinin müəyyən edilməsini şərtləndirir. Arzuolunanlar və 
qanunauyğunluqlar idarəetmənin məqsədlərini əsas elementləri olmaqla ona obyektivlik, 
əhəmiyyətlilik, təşkilatçılıq xüsusiyyətləri verir.  

Təsadüfi xarakter daşıyan qanunauyğunluq məqsədin məzmununu xarakterizə edir. 
Məqsəd seçilərkən bu amillər nəzərə alınmalıdır və təsadüflərin təsir dərəcəsi müəyyən 
edilməlidir. Riyazi metodlar və müasir hesablama texnikası sistemdə yaranan təsadüfi 
halların məqsədin seçilməsinə necə təsir göstərə biləcəyini nəzərə almağa imkan verir.  

İdarəetmənin məqsədi insan tərəfindən müəyyənləşdirilir, deməli, burada subyektivlik 
elementləri mövcuddur. Çalışmaq lazımdır ki, məqsəd müəyyən edilən zaman subyektivlik 
minimuma endirilsin. Bu hər şeydən əvvəl rəhbər işçinin hazırlıq səviyyəsindən, məqsədin 
seçilmə metodunun keyfiyyətindən, onun hazırlanmasının kollegiallığından və s. asılıdır. 

Beləliklə, idarəetmənin məqsədinin formalaşdırılması-idarəetmə sisteminin arzuolunan,  
mümkün olan və lazım olan vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsindən və sistemi mümkün 
olmayanlardan, arzuedilməyənlərdən və lazımsız vəziyyətlərdən  ayırmaqdan ibarətdir. 
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Məqsədin bu cür formalaşması mərhələlərlə həyata keçirilir. Ümumiyyətlə götürüldükdə 
məqsədin formalaşması aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır: 

● lazımi şəraitin, sistemin qanunauyğun vəziyyətinin müəyyən edilməsi və onların 
idarəetmənin məqsədinə daxil edilməsi; 

● mümkün olan, ancaq arzu edilməyən vəziyyətlərin müəyyən edilməsi, sistemi 
onlardan qorumaq üçün tədbirlər görülməsi; 

● mümkün olan və arzu edilən şərait və vəziyyətlərin müəyyən edilməsi, onların 
idarəetmə məqsədinə daxil edilməsi; 

● məqsədin arzu olunan, ancaq sistemin vəziyyətindən və şəraitindən asılı olaraq 
obyektiv mümkün olmayan vəziyyətdən qorunması. [3.s.90]. 

İdarəetmənin məqsədinin müəyyən edilməsi bu prosesə ciddi elmi yanaşmanı, elm və 
texnikanın son nailiyyətlərindən səmərədi istifadəni nəzərdə tutur. 
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     ÇİRKLİ PULLARIN YUYULMASINA QARŞI TƏLİM  

     STRATEGİYASI VƏ TƏDRİS PROQRAMI 
 

Elmira BEHBUDOVA, 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının                                        

Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr  
idarəsinin Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri 

 
2000-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan dövlətinin iqtisadi cinayətkarlığa və terrorçuluğa 

qarşı mübarizə siyasətində yeni mərhələnin başlanması PL/TMM sisteminin 
formalaşdırılmasında əsas rol oynamışdır. 

“Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 8 iyun tarixli fərmanı ilə ölkədə 
korrupsiyaya və iqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, bu sahədə 
qanunvericiliyin və nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsi və dövlət proqramının 
hazırlanması kimi mühüm  hədəflər müəyyən edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 3 sentyabr sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “Korrupsiyaya qarşı  mübarizə üzrə Dövlət Proqramı” və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2007-ci il 28 iyul tarixli sərəncamına əsasən “Şəffaflığın artırılması və 
korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya” və onun həyata keçirilməsi ilə bağlı 2007-
2011-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilmişdir. 

Məhz 2007-2011-ci illər üzrə “Milli Strategiya”da nəzərdə tutulmuş aidiyyatı tədbirlərin 
təmin edilməsi ilə bağlı növbəti addım olaraq, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
və ya digər əmlakının leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 10 fevral tarixli 767 IIIQ nömrəli 
Qanununun qəbul olunması qabaqcıl dünya təcrübəsinə əsaslanan qanunvericilik bazasının 
formalaşdırılmasına səbəb olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli 
sərəncamı ilə  təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planı”nda PL/TMM ilə əlaqədar çox mühüm tədbirlər nəzərdə tutulmuş və uğurla 
həyata keçirilmişdir. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 noyabr tarixli 2451 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 
2017–2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nında da PL/TMM sisteminin təkmilləşdirilməsi 
üzrə kompleks tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Belə tədbirlərdən biri də monitorinq subyektləri 
üçün təlim strategiyası və tədris proqramının hazırlanması və icrası məqsədilə tədbirlər 
görülməsi qeyd olunmalıdır. Bu məqsədlə Milli Fəaliyyət Planında  icraçılardan biri kimi təmsil 
olunan Auditorlara Palatasında  “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim 
strategiyası və tədris proqramı” hazırlanmışdır.  

Bu təlim strategiyası və tədris proqramı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə razılaşdırılmış  və Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci l 30 
iyun tarixli iclasında 288/5 saylı qərarla təsdiq edilmişdir. 

Təlim strategiyası və tədris proqramı”nın 2017-ci il 14 iyul tarixində hesabat üçün 
Azərbaycan Respublikasının  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına, tətbiq 
edilmək üçün Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsinə, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına, 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasına,  Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına 
göndərilmişdir. 

Tədris proqramı aşağıdakı 4 bölmədən ibarətdir: 
1. Giriş; 
2. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya  digər əmlakın leqallaşdırılmasına 

və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyası;  
3. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 

və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə tədris proqramı (3 mərhələdə); 
- I mərhələ; 
- II mərhələ;            
- III mərhələ. 
4. Cinayət yolu əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə tədris proqramının qrafiki. 
Cinayət yolu əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi beynəlxalq maliyyə sisteminə təhlükə yaratmaqla hər bir 
ölkənin milli və iqtisadi təhlükəsizliyinə də ciddi zərbə vurur. Kapitalın ofşorlaşması və 
gəlirlərin yuyulmasının yeni mexanizmləri meydana gəldiyi müasir qloballaşma dövründə 
sərəncamında və ya istifadəsində böyük məbləğ pul vəsaitləri və digər əmlak olan qurumların 
hesabatlarının qanunvericiliyə uyğun olmasına məsuliyyət daşıyan qurumların 
mütəxəssislərinin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) 
sahəsində biliklərinin yüksəldilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu, digər peşə sahibləri ilə 
yanaşı monitorinq iştirakçısı kimi qanunvericiliklə təsbit olunmuş auditor xidməti göstərən 
təşkilatlara və auditorlara da aiddir. 

Dünya təcrübəsi də göstərir ki, kölgə iqtisadiyyatına, qeyri qanuni vəsaitlərin və s. 
yuyulmasına qarşı profilaktik mübarizənin düzgünlüyü və səmərəliyi PL/TM-ə qarşı 
mübarizədə iştirak edən kadrların hazırlığından, səriştəliliyindən və peşəkarlığından birbaşa 
asılıdır. Bu mənada PL/TMM üzrə monitorinq iştirakçılarının və monitorinqdə iştirak edən 
digər şəxslərin xüsusi bilik səviyyələrinin yüksəldilməsi və bu sahədə beynəlxalq təcrübəni, 
hüquqi institusional bazanın, PL/TMM-in təşkilatı əsaslarının nəzəri və praktiki problemləri 
özündə əks etdirən tədris proqramının işlənib hazırlanması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Beynəlxalq səviyyədə PL/TM üzrə təlim proqramları əsasən 3 səviyyədə həyata keçirilir. 
I. İlkin mərhələ - PL/TM anlayışı və onun xarakterik xüsusiyyətləri, beynəlxalq 

praktikada və Azərbaycanda PL/TMM-in hüquqi əsasları, PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə milli 
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qurumlar, PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq qurumlar, PL/TM qanunvericiliyin 
pozulmasına görə məsuliyyət, kölgə iqtisadiyyatı və PL/TM-in yaranma səbəbləri, maliyyə 
axının stabilliyinin və şəffaflığın təmin olunmasında PL/TMM-in rolu, milli PL/TMM sistemləri 
barədə ilkin biliklərin əldə olunması. (45 saat: 30 saat mühazirə, 15 saat seminar)  

II. Əsas mərhələ - Çirkli pulların yuyulma mexanizmləri, maliyyə tədqiqatlarının 
əsasları, ilkin maliyyə monitorinqi və nəzarət müşahidə monitorinqi, PL/TM qarşı mübarizədə 
risklərin idarəedilməsi, qabaqcıl dünya təcrübəsi, bu sahədə daxili nəzarət sisteminin rolu, 
Azərbaycanda PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə nəzarət orqanları, ofşor zonalar və qloballaşma 
şəraitində PL-in xarakterik xüsusiyyətləri. (40 saat: 20 saat seminar, 20 saat mühazirə) 

III. Yüksək mərhələ - Ölkənin milli və iqtisadi təhlükəsizliyi problemi, PL/TM-ə qarşı 
mübarizəyə dair beynəlxalq standartlar, PL/TM-in genişlənməsində yeni hesablaşma 
texnologiyalarının rolu və və onlardan istifadə, maliyyə kəşfiyyat orqanları, terrorizm və 
ekstremizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması. Hər 3 səviyyə üzrə əməkdaşların 
tədrisi və onların bilik səviyyələrinin yüksəldilməsi müvafiq sənədlərlə (sertifikat) 
təsdiqlənməlidir. (45 saat: 30 saat mühazirə, 15 saat seminar) 

Fikrimizcə, təklif olunan proqrama müvafiq olaraq mütəxəssislər hazırlanması ölkəmizdə 
PL/TMM daha səmərəli və beynəlxalq praktikaya uyğun olaraq, aparılmasını və şəffaflığın 
artırılması sahəsində nəzərəçarpacaq irəliləyişlərə nail olunmasına zəmin yarada bilər.  

 
 
 

BİZNESDƏ MALİYYƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN                           
EDİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Elnarə SƏMƏDOVA, 

Azərbaycan Dövlət  İqtisad Universitetinin (UNEC)  
“Biznesin idarə edilməsi” kafedrasının  

dosenti, i.e.n.  
 

Məlumdur ki, firmanın müvəffəqiyyəti birbaşa şirkətin maliyyələrinin müdafiə 
dərəcəsindən asılıdır. Lokal və qlobal maliyyə böhranları, düşməncəsinə udmalar, vicdansız 
partnyorlar - bütün bunlar firmanın fəaliyyətini dağıda bilər. Maliyyə resurslarını idarə etmə, 
şirkətin pul axını yerli biznesin aparılmasının bugünkü şərtləri üçün xüsusi, prioritetli 
əhəmiyyətə malik olan müasir idarəetmə sisteminin əsas elementlərindəndir. Bunun üçün 
sahibkarların və müxtəlif səviyyəli menecerlərinin maliyyə təhlükəsizliyi nəzəriyyəsini, onun 
strukturunu, maliyyə təhlükəsizliyi obyektlərini, əsas təhlükələri və təhdidləri bilmələri, maliyyə 
təhlükəsizliyinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin, 
amillərinin təhlili metodlarını və xüsusilə də təhlükəsizliyin təmin olunmasının əsas 
istiqamətlərini, həmçinin nəzəri müddəaları (fikirləri) praktikada həyata keçirməyi bacarmaları 
lazımdır. Maliyyə təhlükəsizliyi dedikdə iqtisadi sistemin öz iqtisadi-maliyyə sabitliyini, 
likvidliyini və geniş təkrar istehsal qabiliyyətini saxlayaraq planlı inkişaf etmə qabiliyyəti başa 
düşülür. 

Hətta biznesin yüksək gəlirliliyi vaxtı maliyyə sabitliyi və müəssisənin təhlükəsizliyi 
problemlərinə kifayət qədər diqqət yetirilməməsi şirkətin düşməncəsinə udulma obyektinə 
çevrilməsinə gətirib çıxara bilər. Digər tərəfdən, biznesin templərinin artması müəssisəni 
maliyyələşdirmənin xarici mənbələrdən daha böyük asılılığına və ola bilsin, sabitliyin və idarə 
qərarlarının qəbulunda müstəqilliyin itməsinə səbəb olur. 

Maliyyə təhlükəsizliyi mürəkkəb, çoxsəviyyəli funksional sistemdir. Bu sistemdə həm 
daxili, həm də xarici təhdidlərə qarşı duran şəxsin, sosial qrupların, cəmiyyətlərin, dövlətlərin 
həyati vacib maraqlarının fasiləsiz qarşılıqlı təsiri və mübarizəsi baş verir. 

Maliyyə təhlükəsizliyinin məzmununa uyğun olaraq təsdiq etmək olar ki, müasir şəraitdə 
onun təminatı aşağıdakı prioritet məqsədlərə nail olmağa yönəldilmişdir: maliyyənin, büdcə, 
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vergi, maliyyə-kredit və bank sistemlərinin qorunması və yaxşılaşdırılması; onların əsasında 
isə bütün iqtisadiyyatın, müstəqilliyin qorunması və xarici kapital tərəfindən iqtisadi sferanın 
ələ keçirilməsinə yol verilməməsi. 

Həm dövlətin, həm də şirkətin maliyyə təhlükəsizliyinin təminatının əsas məqsəd və 
vəzifələri: maliyyə və istehsal fəaliyyətinə təsir edən amillərin təyini, onların rəsmiləşdirilməsi; 
bilərəkdən və bilməyərəkdən edilən təsiri ləğv edən məhdudlaşdırıcı sistemin qurulması. 
Maliyyə təhlükəsizliyi sisteminin yaradılması -müxtəlif sahələrdə yüksək ixtisaslı 
mütəxəssislərin iştirakını tələb edən çox meyarlı məsələlərin həlli ilə nəticələnən evristika 
prosesidir. Maliyyə təhlükəsizliyi strategiyasının işlənib hazırlanması şirkətlər üçün onun 
rəhbərlərinin strategiyanın kommersiya sirri təşkil edən iki ən vacib məsələni həll etdiyi inkişaf 
hissəsidir: 

1) pul və ona bərabərləşdirilmiş vəsaitin daxil olmasını və onların bölgüsünü 
optimallaşdırmağa imkan verən, onlara müxtəlif növ risklərin balanslaşdırılmış bölgüsünü və 
ödənmə üsullarını nəzərə alaraq mal və maliyyə bazarlarında məhsulun və xidmətlərin 
irəliləyişinin metodlarından yenilərinin inkişafı, mövcud olanlarının müasirləşdirilməsi, 
kapitalın optimal korporativ strukturunun axtarışı; 

2) qeyri-müəyyənliyin yüksək dərəcəsi ilə və yüksək risklə səciyyələnən bazar mühitində 
maliyyə menecmentinin qurulması. 

Şirkətin maliyyə təhlükəsizliyinin təminatı məsələsinin həllində ən vacib aspekt onun 
kapitalının ümumi qəbul edilmiş əmsallar əsasında optimal strukturunun qurulmasıdır, şirkətin 
borcları idarəetməsini və maliyyə bazarında əlavə pul resurslarını cəlb etməsi metodlarını 
optimallaşdırmağa imkan verir. 

Hər bir təsərrüfatçı subyekti üçün maliyyə təhlükəsizliyinə daim riayət etmək zərurəti 
sabit fəaliyyətin təminatı və öz fəaliyyətində əsas məqsədlərinə nail olmaq vəzifəsini 
qabaqcadan müəyyən edir. Müəssisənin təhlükəsizlik səviyyəsi onun rəhbərliyinin və 
mütəxəssislərinin daxili və xarici mühitin mümkün təhdidlərdən nə qədər səmərəli 
qaçmağından və zərərli nəticələrin ayrı - ayrı tərkib hissələrini bacarıqla ləğv etməsindən asılı 
olacaq.  

Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin başlıca məqsədi verilən dövrdə onun sabit və 
maksimum səmərəli fəaliyyətinə və gələcəkdə yüksək inkişaf potensialına zəmanət 
verməkdir. 

Maliyyə təhlükəsizliyinin əsas funksional məqsədlərinə aşağıdakılar aiddir: 
• işin yüksək maliyyə səmərəliliyinin, maliyyə sarsılmazlığının və müəssisənin 

müstəqilliyinin təminatı; 
• müəssisənin texniki potensialının texnoloji müstəqilliyinin təminatı və yüksək 

rəqabətə davamlılığına nail olunması; 
• yüksək səmərəli menecmentə, müəssisəni idarəetmənin optimal və səmərəli 

təşkilat strukturuna nail olunması; 
• personalın yüksək ixtisaslaşmasına və onun intellektual potensialının yüksək 

səviyyəsinə nail olunması; 
• istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin ətraf mühitin vəziyyətinə dağıdıcı 

təsirini minimallaşdırılması; 
• müəssisənin fəaliyyətinin bütün aspektlərinin hüquqi təhlükəsizliyi; 
• informasiyanın qorunmasının, kommersiya sirrinin və müəssisənin bütün 

bölmələrinin işinin informasiya təminatının lazımı səviyyədə olmasının təminatı; 
• müəssisənin personalının, onun kapitalının və əmlakının, həmçinin ticarət 

maraqlarının təhlükəsizliyinin səmərəli təşkili. 
Müəssisənin sabit mövcudluğu şəraitində maliyyə təhlükəsizliyini idarəetmə funksiyaları 

aşağıdakı tərkib hissələrini özündə ehtiva edir: 
1. İdarə qərarlarının alternativ variantlarının əsaslandırılmasını təmin edən səmərəli 

informasiya sistemlərinin formalaşdırılması. 
2. Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin vəziyyətinin təhlilinin aparılması. 
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3. Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin planlaşdırılması sisteminin işlənib 
hazırlaması. 

4. Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin daxili nəzarət sisteminin yaradılması. 
Qeyri-sabit mövcudluq şəraitində müəssisənin maliyyə-iqtisadi təhlükəsizliyinin idarə 

edilməsi strategiyası aşağıdakıları özündə ehtiva etdiməlidir: 
- böhran vəziyyətlərinin diaqnostikası; 
- obyektiv və subyektiv neqativ təsirlərin bölünməsi; 
- iqtisadi təhlükəsizliyin təhdidlərinin qarşısının alınması üzrə tədbirlər siyahının 

müəyyən edilməsi; 
- neqativ təsirlərin neytrallaşdırılması nöqteyi-nəzərindən planlaşdırılan tədbirlərin 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi; 
- iqtisadi təhlükəsizliyin təhdidlərinin aradan qaldırılması üzrə təklif edilən tədbirlərin 

dəyərinin qiymətləndirilməsi. 
Müəssisənin böhran əleyhinə maliyyə idarə edilməsi prosesinin əsas məzmunu maliyyə 

böhranlarının qabaqlanması, onların aradan qaldırılması və neqativ nəticələrinin 
minimallaşdırılması üzrə idarə qərarlarının qəbul edilməsi və reallaşdırılmasıdır. Belə 
idarəetmənin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, böhran şəraitinə görə idarə qərarlarının qəbulu 
tez-tez müəssisəni idarəetmənin zəiflədiyi şəraitdə həyata keçirilir. Müəssisədə böhran 
əleyhinə maliyyə idarəedilməsinin həyata keçirilməsi üçün tez-tez xüsusi səlahiyyətlərə malik 
olan yüksək ixtisaslı menecerlərin xüsusi qrupu yaradılır. 

Böhran əleyhinə maliyyə idarəetməsi prosesini növbəti əsas mərhələlər üzrə qurmaq 
təklif edilir: 

1. Maliyyə böhranının erkən diaqnozunun qoyulması məqsədi ilə müəssisənin maliyyə 
durumunun daimi monitorinqinin keçirilməsi. 

Müflis olma təhdidlərinin üzə çıxarılması məqsədi ilə müəssisənin maliyyə durumunu 
qiymətləndirən bir çox metodika mövcuddur. Müflis olmanın proqnozlaşdırılması kimi belə bir 
problem, müflis olmuş müəssisələrin artması ilə əlaqədar, ikinci dünya müharibəsindən sonra 
qabaqcıl kapitalist ölkələrində meydana gəldi. İqtisadiyyatın müxtəlif sferalarına yaraya 
biləcək universal metodikanın yaradılması cəhdi müəssisələrin müxtəlif təsərrüfatçılıq 
şəraitlərində işlədiyinə görə şübhəli görünür.  

Müəssisənin böhran vəziyyətlərinin diaqnostikası üçün müəssisənin böhranın inkişaf 
indikatorlarının seçimi iqtisadi təhlükəsizliyin xarici və daxili təhdidlərinə səbəb olan amillərin 
daimi monitorinqini tələb edir. Bu məqsədlə strateji planlaşdırmanın gedişatında yaranmış 
vəziyyətin təhlili və inkişafın proqnozu mərhələsində gələcəkdə iqtisadi təhlükəsizliyin ən çox 
ehtimal edilən təhdidlərini və bu təhdidlərin xarakterini və təsir istiqamətlərini müəyyən etmək 
lazımdır. 

Diaqnostika bir sıra göstəricidən istifadə etməklə aparılır. Maliyyə təhlükəsizliyi 
göstəricilərinin bütün sistemi bir neçə səviyyənin əhəmiyyəti üzrə tənifləşdirilir. Birinci 
səviyyəyə təsərrüfatçı subyektlərin maliyyə mötəbərliyinin (ödəmə qabiliyyətinin) aşağıdakı 
indikatorları daxil ola bilər: 

1. İdarəetmənin səmərəliliyi /fəaliyyətin gəlirliliyi. 
2. Ödəmə qabiliyyəti (alıcılıq qabiliyyəti) və maliyyə sabitliyi /likvidlik. 
3. İşgüzar fəallıq/vəsaitlərin dövriyyəsi . 
4. Əmlakdan istifadənin səmərəliliyi/bazar sabitliyi. 
5. İnvestisiya cəlbediciliyi. 
Sonra göstəriciləri birinci səviyyə indikatorlarını konkretləşdirən ikinci səviyyənin prioritet 

sistemləri formalaşdırılır. Prioritetlər sisteminin formalaşdırılması zamanı nəzərə almaq 
lazımdır ki, onlar müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin təminatının ayrı-ayrı istiqamətləri, 
maliyyə fəaliyyətinin inkişafının müxtəlif aspektləri, məsuliyyət mərkəzlərinin ayrı - ayrı tipləri 
üçün müxtəlif xarakter daşıya bilərlər. 

Təcrübə göstərir ki, işgüzar aləmdə ən çox müvəffəqiyyət qazanan firmalar 
informasiyanı hamıdan tez toplamağa, emal etməyə, təhlil etməyə və bunun əsasında 
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qərarlar qəbul etməyə qadir olan firmalardır. Bu firmalar müasir informasiya 
texnologiyalarından istədikləri qədər istifadə edirlər. Zaman keçdikcə rəhbərlərin böyük 
əksəriyyəti anlayırlar ki, səmərəli avtomatlaşdırılmış sistem biznesdə qarşılıqlı əlaqəli bütün 
prosesləri əhatə edən kompleks sistemdir. Mövcud ədəbiyyat mənbələrinin təhlili göstərdi ki, 
müəssisələrin maliyyə təhlükəsizliyinin xarakteristikası, qiymətləndirilməsi, nəzarəti və idarə 
edilməsi üçün müəlliflərin əksəriyyəti iqtisadi göstəricilərin maliyyə təhlilində istifadə 
edilənlərin böyük arsenalına əsaslanırlar. Onların əhəmiyyətli hissəsi müflisləşmə haqqında 
qanunların reallaşdırılması ilə əlaqədar işçi qaydada işlənib hazırlanmış və 
dəqiqləşdirilmişdir. Bəzi müəlliflər mövcud göstəricilər üzrə müqayisə normativlərinin və 
meyarlarının işlənib hazırlaması ilə əlaqədar olaraq əlavələr, dəqiqləşdirmələr və düzəlişlər 
daxil edirlər. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, belə meyarlar, hər şeydən əvvəl, orta statistik 
qiymətlərə malikdir və onlardan müəssisənin çoxsaylı keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətlərinə 
görə, hansısa konkret müəssisəyə uyğun olaraq istifadə etmək olmaz. Həmçinin 
qiymətləndirilmə üçün bütün mövcud göstəricilərdən istifadə etmək faydasızdır. 

Bu mərhələdə maliyyə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi üçün mövcud göstəriciləri 
onların vacibliyi mövqeyindən qruplar üzrə daha dəqiq təsnifatlaşdırmaq lazımdır.  

Göstəricilərin seçilməsinin birinci məhdudiyyəti mütləq göstəricilərdən deyil müqayisə 
qaydalarına uyğun olan nisbi göstəricilərdən istifadədir. Bəzən onları indikator adlandırırlar. 
Onlar ümumi tərtib və məntiq qaydalarına malikdirlər, lakin konkret istifadə zamanı 
araşdırılan obyektin real xüsusiyyətlərinə cavab verməli, həmçinin müəssisənin maliyyə 
təhlükəsizliyinin diaqnostikası və təhlili üçün rahat olmalıdır.  

Müəssisələrin əksəriyyəti üçün təsərrüfatçılığın bugünkü şəraitində idarəetmənin 
"reaktiv" fəaliyyəti forması, yəni cari problemlərə reaksiya kimi idarə qərarlarının qəbulu 
səciyyəvidir. İdarəetmənin belə forması müəssisənin maraqları və dövlətin fiksal maraqları 
arasında, xüsusi kapitalın gəlirliliyi və maliyyə bazarlarının gəlirliliyi arasında bir sıra 
ziddiyyətlər doğurur. Müəssisədə islahat aparılması məsələlərindən biri fəaliyyətin strateji 
məqsədlərinin qoyuluşunu nəzərə almaqla iqtisadi vəziyyətin təhlili əsasında maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətini idarəetməyə keçiddir. 

Göstəricilərin faktiki qiymətlərinin nəzərdə tutulmuşlardan, normativlərdən, 
planlaşdırılanlardan sapmalarının ölçülərinin təyini. 

Bununla belə, müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin təhdidlərinin üzə çıxarılması üçün 
illər üzrə hesabat və ya proqnozlaşdırılan dövrə və ya analoji müəssisələrə müqayisəyə görə 
yuxarıda göstərilmiş indikatorların dəyişikliyinin monitorinqi kifayət etmir. 

Belə monitorinq müəssisənin böhran vəziyyətinin nə dərəcədə olmasına, təhdidinin 
səviyyəsinin necə olmasına dəqiq cavab vermir. Nəticələr "daha yaxşı", "daha pis" terminləri 
ilə ifadə olunur. Faktiki və proqnoz verilənlərin böhran vəziyyətinin parametrlərini dəqiq 
müəyyən edən normativ qiymətlərlə müqayisə etmək lazımdır. 

Maliyyə təhlükəsizliyinin hüdud qiymətlərinin siyahısı, müəssisənin işində böhran 
vəziyyətlərinin meydana çıxmasına səbəb olan təhdidləri yaradan amillərin monitorinqi üçün 
tətbiq edilən siyahıdan əhəmiyyətli dərəcədə pis olmalıdır. Bu siyahı, müəssisənin 
fəaliyyətinin əsas sferalarını əks etdirmək, maliyyə təhlükəsizliyinin ən ciddi təhdidlərini aşkar 
etmək üçün zəruridir və kifayət qədər olmalıdır. 

Maliyyə təhlükəsizliyinin hüdud qiymətlərinin siyahısı və onların kəmiyyət parametrləri 
müəssisənin sahə mənsubiyyətindən asılı olaraq fərqlərə malik ola bilər. Hər müəssisə üçün 
özünün hüdud qiymətlərinin dəsti müəyyən edilmiş olmalıdır. 

Aşkar edilmiş sapmaların, onların meydana çıxmasının səbəbləri, həmçinin maliyyə 
fəaliyyətinin son nəticələrinə belə sapmaların mümkün təsiri.  

Təhlil prosesində sapmaların dərəcəsi, onların meydana çıxmasının səbəbləri, həmçinin 
maliyyə fəaliyyətinin son nəticələrinə belə sapmaların mümkün təsiri müəyyən edilir. Təhlil 
prosesində müəssisənin "normal", "böhran öncəsi" və ya "böhran" maliyyə durumu təsdiq 
edilir. Belə təhlil prosesində icraçıların bütovlükdə müəssisə üzrə yoxlama hesabatlarının 
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müvafiq bölmələrindən istifadə olunur. İdarə işçiləri bu və ya digər idarə qərarının seçilməsinə 
səbəb olan riskə və başqa amillərə diqqət yetirməlidir. 

Qiymətləndirilmənin nəticələrindən asılı olaraq müəssisənin maliyyə böhranının təsir 
istiqamətləri və gedişinin mümkün dövrü fərqləndirilir. Tədbirlər kompleksi maliyyə böhranının 
qarşısının alınmasına və ya əgər xarici maliyyə mühitinin amillərinin aktiv təsirinə görə 
maliyyə böhranının qarşısını almaq mümkünsüz təsəvvür edilsə, onun gələcək gedişinin 
şərtlərinin yumşaldılmasına yönəldilmiş ola bilər. Maliyyə təhlükəsizliyinin təhdidlərinin 
qarşısının alınması üzrə tədbirlərin hərtərəfli planı aşağıdakı əsas bölmələri özündə əks 
etdirir: 

- böhran əleyhinə tədbirlərinin siyahısı; 
- onların reallaşdırılması üçün ayrılan maliyyə resurslarının həcmi; 
- bəzi böhran əleyhinə tədbirlərin reallaşdırmasının müddətləri; 
- maliyyə sabitləşməsinin gözlənilən nəticələri. 
Maliyyə böhranı təhdidlərinin neytrallaşdırılmasına yönəldilmiş əsas tədbirlər 

aşağıdakılardır: 
- müəssisənin maliyyə risklərinin sığortası; 
- müəssisənin artıq və ya istifadə olunmayan aktivlərinin reallaşdırılması; 
- debitor borcun alınması üzrə tədbirlərin qəbul edilməsi; 
- müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin ən təhlükəli istiqamətlərində maliyyə əməliyyatlarının 

həcminin ixtisarı; 
- bəzi real investisiya layihələrinin reallaşdırılmasının dayandırılması hesabına 

investisiya resurslarına qənaət; 
- müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı cari xərclərə qənaət; 
- istehsal güclərinin yüklənməsinin qiymətləndirilməsi; 
- bahalı təbiəti mühafizə tədbirlərinin konservasiyası; 
- qeyri-istehsal sferası obyektlərinin şəhər hakimiyyət orqanlarının balansına verilməsi 

və onların saxlamasına çəkilən xərclərin ixtisarı və s.;  
-neqativ təsirlərin neytrallaşdırılması nöqteyi-nəzərindən planlaşdırılan tədbirlərin 

səmərəliyinin qiymətləndirilməsi. 
Tədbirlərin seçimi növbəti məsələlərin mərhələli həllinə yönəldilmiş olmalıdır: 
- iflas prosedurunun yaranmasını qabaqlamaq üçün ödəmə qabiliyyətsizliyini aradan 

qaldırmaq; 
- maliyyə sabitliyinin bərpası,  nəinki qısa, həm də daha uzun zaman müddətində 

maliyyə böhranının təkrar meydana çıxması təhdidini aradan qaldırmamağa imkan verəcək; 
- uzun müddətli dövrdə maliyyə tarazlığının təminatı. 
Müəssisənin müvəffəqiyyətli inkişafının əsas amili savadlı və peşəkar menecmentdir, 

riskin əsas amili isə əməkdaşların səriştəsizliyi və vicdansızlığıdır. Belə şəraitdə maliyyə 
sabitliyi və müəssisələrin təhlükəsizliyi problemi aktual və strateji olur. 

Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin strategiyası aşağıdakıları özündə əks etdirməlidir:  
- müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi tələblərinə cavab verən maliyyə sistemi 

meyarlarının və parametrlərinin müəyyən edilməsi; 
- müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi təhdidlərinin və onların daşıyıcılarının 

eyniləşdirilməsi mexanizmlərinin və tədbirlərinin işlənib hazırlaması; 
- onların təzahür sahələrinin xarakteristikası; 
- əsas təhdid subyektlərinin, onların fəaliyyət mexanizmlərinin, müəssisənin iqtisadi 

sisteminə (maliyyə daxil olmaqla) onların təsir meyarlarının təyin olunması; 
- maliyyə təhlükəsizliyi təhdidlərinin meydana gəlməsini müəyyən edən amillərin 

proqnozlaşdırılması, üzə çıxarılması, meydana gəlməsinin qarşısının alınması 
metodologiyasının işlənib hazırlanması, belə təhdidlərin inkişaf meyllərinin və imkanlarının 
aşkar edilməsi üzrə tədqiqatların keçirilməsi; 

- müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi təminatının adekvat sisteminin təşkili; 
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- maliyyə-iqtisadi siyasətin neqativ amillərin təsirini neytrallaşdıran və ya yumşaldan 
mexanizmlərinin və tədbirlərinin formalaşdırılması; 

- müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinə nəzarəti təmin edən obyektlərin, predmetlərin, 
parametrlərin müəyyən edilməsi. 

Аннотация 
Статья посвящена проблемам финансовой устойчивости и безопасности бизнеса.  

Здесь рассмотрены основные функциональные цели финансовой безопасности, 
функции управления финансовой безопасностью в условиях стабильного 
существования предприятия, задачи финансовой безопасности на предприятии и 
индикаторы финансовой состоятельности хозяйствующих субъектов. Автор предлагает 
комплексный план мероприятий по предотвращению угроз финансовой безопасности 
бизнеса и указывает основные мероприятия, направленные на нейтрализацию угрозы 
финансового кризиса. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, угрозы, капитал, финансовые 
индикаторы 

 
 
 
 

MÜASİR ŞƏRAİTDƏ QEYRİ-NEFT SƏNAYESİNİN  
RƏQABƏTQABİLİLİYYƏTLİYİ VƏ İNKİŞAFI 

 
Elsevər KƏRİMOV, 

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 
dosenti, i.f.d. 

 
Mövcud təcrübə göstərir ki, zəngin təbii və iqtisadi sərvətlərə malik olmaq heç də 

iqtisadi inkişafın və rəqabətqabililiyyətliyin əsası kimi çıxış etmir. Bu baxımdan Azərbaycan 
kimi ölkələrdə müstəqilliyin qorunub saxlanılması bəzən onun əldə edilməsindən daha çətin 
və mürəkkəb olduğu nəzərə çarpır. Ölkəmizin coğrafi-siyasi vəziyyəti, onun təbii sərvətləri, 
uzun illər boyu yaranmış əsas fondları respublikanı yaranmış ağır böhrandan çıxarmağa 
imkan vermiş və bu imkanlar hazırda da səmərəli istifadə edilməkdədir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, inkişaf üçün önəmli olan müstəqil dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi islahatların və 
tərəqqinin mahiyyət etibarı ilə yeni bir modeli - Azərbaycan modeli yaradılmışdır.   

Ölkədə aparılan islahatlar nəticəsində bazar iqtisadiyyatı üçün səciyyəvi qanunvericilik 
bazası yaradılmış, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi nisbətən azaldılmış, özəl bölmənin 
fəaliyyəti üçün əlverişli imkan yaradılmış, azad rəqabət mühiti təmin edilmiş, bazar institutları 
formalaşmış, ölkə iqtisadiyyatı konkret proqramlar əsasında idarə olunan iqtisadiyyata 
çevrilmişdir. Təbii ki, bu uğurlara Prezident İlham Əliyevin, ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin inkişaf strategiyasına əsaslanan, düşünülmüş və uzaqgörən siyasəti nəticəsində nail 
olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, son 20 il ərzində Azərbaycanda bütün sahələrdə nəzərə 
çarpacaq keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermiş, ölkəmiz keçid dövrünü qısa müddətdə başa 
vuraraq yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 

Ölkə başçısının müəyyənləşdirdiyi və uğurla həyata keçirdiyi siyasətin əsas məqsədi 
Azərbaycanı yüksək gəlirli ölkələr sırasına çıxarmaqdır. Və bunun üçün bütün elmi-siyasi 
proqnozlar hazırlanmış, həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində ölkə sürətli inkişaf 
yolu keçərək birinci onillikdə qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmış, dünyada yüksək orta gəlirli 
ölkələr sırasına çıxmışdır. Hazırda isə əsas məqsəd ölkəni daha da inkişaf etdirərək yüksək 
gəlirli ölkələr sırasına çıxarmaq və əhalinin rifah halını daha da yaxşılaşdırmaqdır.  

Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək, ölkədə innovativ və yüksək 
texnologiyalar əsasında rəqabət qabiliyyətli sənaye istehsalının inkişafı üçün münbit şərait 
yaratmaq, müasir texnologiyalara əsaslanan sənaye müəssisələrini təşkil etmək, əhalinin 
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istehsal sahəsində məşğulluğunu artırmaq istiqamətində Sumqayıt Texnologiyalar Parkının, 
Sumqayıt Kimya Sənaye və Balaxanı Sənaye Parklarının, Yüksək Texnologiyalar Parkının, 
Mingəçevir Sənaye Parkının yaradılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafında rəqabətqabiliyyətlilik amili mühüm rol 
oynayır və bu sahə ölkə iqtisadiyyatının ən əhəmiyyətli perioritet istiqamətlərindən biri hesab 
olunur. Ölkədə qəbul edilən regional inkişaf proqramları və konsepsiyalar qeyri-neft 
sektorunun inkişafına müsbət zəmin yaratmaqdadır. Bu mühüm amil isə, iqtisadiyyatın 
rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasında, idxal-ixrac əməliyyatlarının müsbət baxımdan 
dəyişməsində önəmli rol oynamaqdadır. Lakin, bütün bu kimi müsbət meyillərlə yanaşı 
mövcud sahədə həllini gözləyən problemlər də qalmaqdadır.  

Azərbaycanda son dövrlərdə qazanılmış sosial-iqtisadi nailiyyətlər nüfuzlu beynəlxalq 
reytinq agentliklərinin hesabatlarında da öz əksini tapmaqdadır. “Dünya rəqabətqabiliyyətliyi 
2016-2017”-ci illərin  hesabatında Azərbaycan MDB ölkələri arasında ilk sırada 
qərarlaşmışdır. Dünyanın nüfuzlu reytinq agentlikləri “Fitch”, “Moodys” və “Standard and 
Poors” Azərbaycanın investisiya səviyyəli kredit reytinqini bir daha təsdiqləmişdir. Davos 
Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə isə, Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya 
miqyasında rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 37-ci yerdə qərarlaşmaqdadır. Qeyd etmək lazımdır 
ki,  rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsi bu kimi meyarlar əsasında qiymətləndirilir: 
institutların keyfiyyəti, infrastruktur, makroiqtisadi stabillik, sağlam ibtidai təhsil, ali təhsil və 
peşəkar hazırlıq, əmtəə və xidmətlər bazarının səmərəliliyi, əmək bazarının səmərəliliyi, 
maliyyə bazarının inkişaf səviyyəsi, texnoloji inkişafın səviyyəsi, daxili bazarın həcmi, 
rəqabətqabililiyyətli şirkətlərin mövcudluğu, innovasiya potensialı. 

 Qeyri-neft sektorunun inkişafında neft gəlirləri hesabına iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 
istiqamətində reallaşdırılan tədbirlərin mühüm rolu vardır. Belə ki, iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafına zəmin yaratmaq üçün dövlət başçısı 
İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlar və təsdiq etdiyi inkişaf proqramları əsasında kiçik və 
orta sahibkarlığın dəstəklənməsinə, bu fəaliyyətlə məşğul olanlara güzəştli kreditlərin 
ayrılmasına, kənd təsərrüfatına  subsidiyaların yönəldilməsinə, ölkə ərazisində nəqliyyat-
kommunikasiya infrastrukturunun yenidən qurulmasına milyardlarla dollar həcmində vəsait 
xərclənmişdir. Və bütün bu amillər də iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda böyük canlanmaya 
səbəb olmaqdadır. Digər tərəfdən, Azərbaycanda istehsal edilən qeyri-neft məhsulları, o 
cümlədən elektrik maşınları və avadanlıqları, onların hissələri, kimya sənayesi məhsulları, 
tikinti materialları, hazır toxuculuq məmulatları və s. müxtəlif bölgələrə tədricən ixrac 
olunmaqdadır. Ölkədə ÜDM real ifadədə 2016-cı ildə 3.8% azalmış və cari qiymətlərlə 60 
milyard manat təşkil etmişdir və adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 6223.8 manat (3899.9 
ABŞ dolları) səviyyəsində olmuşdur. Təbii ki, bu azalmada ölkəyə neft gəlirlərinin həcminin 
aşağı düşməsi də öz təsirini göstərmişdir. 

Qeyri-neft sektorunda son dövrdə 39.4 milyard manatlıq əlavə dəyər yaradılmış və 
ümumilikdə onun 58.4%-i tikinti, sosial və digər xidmətlər, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri 
sahələrinin payına düşmüşdür. 

Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi 
çəkisi 65.7% təşkil etmiş və bu sektorun alt sahələri üzrə ÜDM-ə ən çox müsbət töhfə verən 
sahələr kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatları, ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsi 
olmuşdur. Həmçinin, qeyri-neft sektorunun əksər sahələrində, o cümlədən kənd, meşə və 
balıqçılıq təsərrüfatları, qeyri-neft sənayesi, informasiya və rabitə, ticarət, nəqliyyat 
vasitələrinin təmiri və turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahələrində əlavə dəyər 
istehsalının artım tempi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən yüksəkliyi ilə fərqlənmişdir. 
Qeyri-neft ÜDM-nə ən böyük müsbət töhfəni kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatları sahəsi də 
vermişdir. 

Ölkədə 2016-cı ildə qeyri-neft sənayesində yaradılan əlavə dəyərin həcmi əvvəlki ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2% artaraq 2806 milyon manata çatmış və müvafiq dövrdə 
yaradılmış ÜDM-də qeyri-neft sənayesinin xüsusi çəkisi 4.7%, sənayedə yaradılan əlavə 
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dəyərdə qeyri-neft sənayesinin payı 12.5% həddində olmuşdur. Qeyri-neft sənayesində 
yaradılan əlavə dəyərin strukturunda mədənçıxarma sənayesinin xüsusi çəkisi 2.1% və ya 60 
milyon manat, emal sənayesinin xüsusi çəkisi 69.2% və ya 1940.4 milyon manat, elektrik 
enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatının xüsusi çəkisi 25.1% və ya 
703.1 milyon manat, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsinin xüsusi çəkisi isə 3.6% və ya 
102.2 milyon manat təşkil etməsi ilə nəzərə çarpır (6;7). Son ildə qeyri-neft sənayesində 
8584.4 milyon manatlıq məhsul istehsal edilmiş və bu göstərici əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 5.0% artmışdır. Müvafiq dövrdə qeyri-neft sənayesində istehsal edilən məhsulun 
ölkə üzrə bütün sənaye məhsullarında xüsusi çəkisi 26.6%-ni təşkil etmiş, qeyri-neft sənayesi 
sənayenin artımına 1.5 faiz bəndi müsbət töhfə vermişdir. Tədqiqatlara görə, qeyri-neft emal 
sənayesinin alt sahələri üzrə sənayenin artımına ən çox artırıcı təsiri elektrik avadanlıqlarının 
istehsalı, qida məhsulları istehsalı, maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri və 
toxuculuq sənayesi sahələri göstərmişdir. 

Ölkənin iqtisadi inkişafında əldə olunan müsbət irəliləyişlərin, həyata keçirilən uğurlu 
iqtisadi siyasətin mövcudluğuna baxmayaraq, iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin 
təminində, idxal və ixrac əməliyyatlarının bu baxımdan təşkilində nəzərə çarpacaq problemlər 
qalmaqdadır. Belə ki, sənaye sahəsində inkişaf nəzərə çarpsa da, bu daha çox 
mədənçıxarma sənayesinin, əsasən də neft-qaz sənayesinin hesabına baş vermişdir. Bu 
sahədə istehsal olunan məhsul ümumi sənaye məhsulunun 2010-cu ildə 75%-ni təşkil etdiyi 
halda, bu göstərici son ildə də 70% olmaqla, emal sənayesi ilə müqayisədə öz üstünlüyünü 
qoruyub saxlamışdır. Hal-hazıradək ölkənin ixrac əməliyyatlarının da əsas hissəsi bu sahənin 
payına düşməkdədir. 

Qeyri-neft sənayesinin inkişafı qeyd olunduğu kimi ölkədə yeni dəyərin yaradılmasında, 
iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətinin artırılmasında və idxal-ixrac əməliyyatlarında müsbət 
inkişaf meyillərinin baş verməsində mühüm rol oynayır. Bu sahədə artıq son on ildə inkişaf 
meyilləri nəzərə çarpmaqdadır. Lakin, bütün bu amillərə baxmayaraq qeyri-neft sənayesinin, 
əsasən də emal sənayesinin kifayətqədər inkişafı nəzərə çarpmır və xüsusilə, idxal-ixrac 
əməliyyatlarına diqqət yetirdikdə görünür ki, bu sahə üzrə bir çox məhsullar hələ də ölkəyə 
ixrac olunmaqdadır. Son beş ildə ölkədə ümumi sənaye məhsullarının strukturunda emal 
sənayeyə sahələri üzrə ciddi dəyişiklik meyilləri baş verməmişdir. Bu strukturda yalnız qida 
məhsullarının istehsalı üzrə 1% artım dəyişikliyi baş vermiş, digər sahələrdə isə belə irəliləyiş 
özünü göstərməmişdir. Bu və digər bu kimi amillərin nəticəsidir ki, ölkəyə idxal olunan hazır 
ərzaq məhsulları, spirtli və spirtsiz içkilər, sirkə, tütün məhsullarının həcmi ixracla 
müqayisədə 3 dəfə, kimya sənayesi məhsulları 9,5 dəfə, maşınlar, mexanizmlər, 
elektrotexniki avadanlıqlar, aparatura 40,5 dəfə yüksəkdir və bu meyil son on ildə ciddi 
dəyişikliyə məruz qalmamışdır. 

Aparılan təhlillərdən məlum olur ki, qeyri-neft sənayesinin rəqabətqabiliyyətinin 
yüksəldilməsində dövlətin rolu danılmaz bir həqiqətdir. Qeyri-neft sənaye sahəsində də 
xərclərin səmərəli olması üçün həmin sahələrin prioritet istiqamətləri düzgün müəyyən 
edilməli, bu istiqamətlər əlaqələndirilməli və qarşıya qoyulmuş məsələlərin həyata keçirilməsi 
üçün qarşılıqlı əlaqəli bütün tədbirlər həyata keçirilməlidir. Fikrimizcə, rəqabətqabiliyyətli 
sahələrdə yaranan gəlirlər hesabına geridə qalmış sahələrin inkişaf etdirilməsində cəhdlər 
heç də həmişə müsbət nəticələnmir. Təcrübə göstərir ki, bəzən belə hal rəqabətqabiliyyətli 
istehlakçılarda da problemlərin yaranmasına səbəb olur, onların inkişafını məhdudlaşdırır. 
Məhz bu baxımdan qeyri-neft sənaye siyasətini işləyib hazırlayarkən prioritet səhələrin 
düzgün müəyyən edilməsi , bu sahələrin imkanlarının dəqiq qiymətləndirilməsi zəruridir. 

 
 

 
 

186 
 



AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATINDA İXRACDA RƏQABƏTLİLİYİN                                        
VƏ BİRBAŞA XARİCİ İNVESTİSİYALARIN ARTIRILMASINDA BAKI                    

BEYNƏLXALQ MALİYYƏ MƏRKƏZİNİN ROLU 
 

Əfqan MUSAYEV, 
AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq 

İnstitutunun Şərq-Qərb şöbəsinin dissertantı 
 
Azərbaycan iqtisadiyyatının perspektiv sahələrinin inkişafında  dünya bazarına çıxış , 

ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb olunması,   rəqabətqabiliyyətli, 
eksportyönümlü, elmtutumlu və neft sektorundan asılı olmayan prioritet istiqamətləri 
Azərbaycan   Respublikası Prezidenti, cənab İlham Əliyevin   16.03.2016-cı il tarixli 
Sərəncamı ilə  "Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin 
başlıca istiqamətləri"ndə daha çox üstünlük verilməsi nəzərdə tutulmuş sahələrdəndir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının ixrac rəqabətliliyinin və birbaşa xarici investisiyaların 
artırılması sahəsində, dünya təcrübəsinə əsaslanaraq, Azərbaycan Respublikası 
Vitseprezidentlik İnstitutunun Rəhbərliyi ilə Bakı Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzinin 
formalaşdırılması tərəfimizdən təklif olunmaqdadır. Bu istiqamətdə fikirlərimizi qısaca olaraq 
üç planla izah etmək istərdik; - İlk olaraq  qloballaşan dünya iqtisadiyyatında Beynəlxalq 
Maliyyə Mərkəzlərinin xarakteristikasını , ikinci -real iqtisadi nəticələrə  nail olmuş nümunəvi 
Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzlərinin uyğunluq təhlili , üçüncü - Bakı Beynəlxalq Maliyyə 
Mərkəzinin formalaşdırılmasını şərtləndirən amilləri. 

Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzləri müəyyən bir ərazinin xüsusi hüquqi statusudur. Bu 
status bu mərkəzdə rəsmi qeydiyyatdan keçən bütün subyektlərə şamil olunur. Qloballaşan 
dünya iqtisadiyyatının   liberallaşmaya , səmərəliliyin və təhlükəsizliyin təminatına olan  
ehtiyacı  Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzləri tərəfindən təminat altına alınmaqdadır. Beynəlxalq 
İqtisadi münasibətlərin mühüm aspektlərindən birinə çevrilmiş liberallaşma prossesi- 
dövlətdaxili tənzimlənmənin minimuma endirilməsi, sərbəst bazar ticarəti prinsiplərinin əsas 
götürülməsinə əsaslanır. 

Bakı Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzinin formalaşdırılması prossesində nümunəvi ola 
biləcək Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzlərindən Tokio, Sinqapur və Çin beynəlxalq maliyyə 
mərkəzlərini göstərmək olar. Yapon iqtisadi inkişafının səbəblərinin , metod və formalarının 
dərindən öyrənilməsi bu coğrafi məkanın imkanlarına bir daha baxmağı və təhlil etməyi tələb 
edir. Demək olar ki, istehsal təyinatlı xammalı  və təbii enerjidaşıyıcıları olmayan, cox da 
böyük olmayan əraziyə malik olan Yaponiya dünya iqtisadi və siyasi liderlərindən biridir. 

Sinqapur Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzi coğrafi  mövqeyi baxımından dəniz ticarət 
yollarının və Cənub-Şərqi Asiya dövlətlərinin kəsişməsində yerləşməsi baxımından  olduqca 
əhəmiyyətlidir. Bakı Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzi də oxşar coğrafi mövqeyə malik  ola bilər.  
Həm beynəlxalq ticarət yollarının, həm beynəlxalq  enerjidaşıyıcıları layihələrinin, həm də 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin mərkəzində yerləşməsi bu qənaətə gəlməyimizə əsas 
verməkdədir.  

İnvestisiyaların cəlb edilməsi timsalında Çin ərazisində formalaşdırılmış Beynəlxalq 
Maliyyə Mərkəzlərinin  nümunəsindən istifadə etmək mümkündür.  

Bakı Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzinin formalaşdırılmasını şərtləndirən amillər  
aşağıdakılardır: 

1)   MDB məkanı sistemində  investorların cəlb edilməsi məqsədilə yaradılmaqda olan        
      investisiya üçbucağı formasında yanaşmaq istərdik. Bu mərkəzlərin ümumi      
      xüsusiyyəti rusdilli auditoriya ilə işləyə bilmək qabiliyyətinə sahib olmasıdır. Bu    
      regionda fəaliyyətdə olan investorların ümumi xüsusiyyətləri çoxdur və həm də      
      onları sovet dönəmindən mövcud iqtisadi münasibətlər və siyasi münasibətlər daha      
      sıx bağlamaqdadır. Bu investorlar daha tez və “ uyğun ”  anlaşırlar. 
2)  Türk dilli ölkələr və xalqlar üçün əlverişli mühit. 
3)   Müsəlman ölkələri və əhalisi üçün  etibarli və uyğun şərait. 
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4)   Müxtəlif dini etiqadlara sitayiş edən investorlar üçün səmərəli və anlaşıqlı mühit.     
5)   Ticarətdə və hesablaşmalarda  effektli bank və maliyyə sistemi. 
6)    Siyasi müxtəlifliyə  məruz qalmış ölkələrin investorlarına stabil təminat.  
7)   Milli valyutaları ilə dünya bazarına çıxmaq imkanları məhdudlaşdırılmış     
      ölkələrin investorlarına  maliyyə əməliyyatları aparmaq şəraiti. 
8)  BVF, Dünya Banki, Asiya İİB, AYİB kimi maliyyə İnstitutlarını təmsil etmək  imkanı. 
9)   Beynəlxalq Ticarət Yolları arasında yerləşməklə "XAB"  rolu oynamaq imkanı. 
10)   Xəzər sahili boyu sərbəst iqtisadi zonaların-portların yaradılması və Azərbaycan       
         məhsullarının  bu portlarla satışının təmin edilməsi üçün dəniz gəmiçiliyinin inkişaf     
         etdirilməsi mümkünlüyü. 
 11)  Bakının Şərqdən Qərbə, Cənuba, Şimala gedən ticarət yolları və kommunikasiyaları   
       üzərində yerləşməsi. 
12)  Uyğun Klimatın olması. 
13) Müasir  aeroportların, təyyarələrin və xidməti personalın mövcudluğu. 
Bakı Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzinin müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının  

formalaşmasında iştirakı perspektivləri  genişdir.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyev göstərmişdir ki: “Bizim coğrafi vəziyyətimiz, Avropa ilə Asiya arasında 
yerləşməyimiz, artıq güclü enerji və nəqliyyat infrastrukturlarına malik olmağımız Azərbaycanı 
bu məsələlərlə bağlı əvəzolunmaz ölkəyə çevirir... İndi bizim məqsədimiz inkişaf etmiş ölkəyə 
çevrilməkdir.”  

 
 
 
 
           İQTİSADİ VƏ SOSİAL İNKİŞAFIN DAVAMLIĞININ VƏ TARAZLIĞININ TƏMİN 

EDİLMƏSİNDƏ QÜTBLƏŞMƏ PROBLEMLƏRİ 
 

Əli ƏLİRZAYEV,  
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

“Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” 
                            kafedrasının müdiri, i.e.d., professor, 

                                               əməkdar elm xadimi; 
        Emin ƏLİRZAYEV, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
 

Şəffaflıq mexanizmi sosial tərəqqi, sosial ədalət və sosial təminatın təşkilinin 
islahatlarında əsas yer tutur. 

Müasir şəraitdə qütbləşmə obyektiv, subyektiv amillərlə bağlı olub, onun ədalətli təşkili 
dövlətin və əhalinin, sahibkarlığın bölgü və istifadə sahəsində fəaliyyətləri və icra 
mexanizmləri ilə formalaşır. Qütbləşmə iqtisadi tərəqqinin amili olaraq meyarlar və resurslar 
arasında bölgü münasibətlərinin ədalətli şərtləri və sosial şəraitləri ilə müəyyənləşir. Əmək 
ölçüsü ilə istehlak ölçüsü arasında nisbətlərin və əməyin diferensiyası nəticələri və onun 
istehlak dəyərlərinin fərqləri arasnda obyektiv amillər stimullar yaradır. Təbii ki, bu inkişaf 
problemlərin hər biri özünün əsasları, meyar və göstəriciləri ilə xüsusiləşir. Müasir şəraitdə 
qütübləşmənin sosial əsasları ilə yanaşı onun, bölgü və istehlak sferasında şəffaflıq və 
ədalətlilik prinsipləri təmin olunmalıdır. İqtisadi artımın meyli, onun dinamikasında struktur, 
maliyyə və maddi resursların tələb və təklifində tarazlıq ali idarəetmə orqanlarnın  
mexanizmləri kimi qəbul olunmalıdır. Müasir şəraitdə monetar siaysətin formalaşmasında 
bütün mənbələr hesabına icmal maliyyə balansı və bazar tələbinə uyğun maddi və mənəvi 
nemətlərin arasında əlaqənin təhlili və qiymətləndirilməsi çirkli pulların və uçota alınmayan 
vasitələrin idarə edilməsinə imkan yarada bilər. 

Hər bir layihənin tərtibi və onun reallaşmasına çəkilən xərclərin inflyasiya və qiymət 
dəyişməsinə uyğun əsaslandırılması, əlavə xərclərin və yaranan kredit borclarının 
ödənilməsinin yollarını proqnozlaşdırmağı tələb edir.  
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Şəffaflıq gəlirlər, xərclər,onların tarazlığı və dövlət, əhali və müəssisə gəlirlərinin 
bölgüsü və qarşılıqlı əlaqəsində nisbətlərin və dəyərlərin ekvivalentliyi əsas rol oynayır. 

Əhali gəlirlərinin artımı ilə onun sosial qruplar və maddi təminat səviyyəsinə görə fərqli 
insanların gəlirləri arasında qütbləşməyə uyğunluğu normal paylanma qanunları ilə 
tənzimlənməlidir.  

Müasir şəraitdə büdcə gəlirləri və xərcləri arasında əlaqələrin, büdcə kəsirinin 
mənbələrinin əsaslandırılması, iri müəssisələrin və sahibkarların gəlirlərinin deklarasiyası 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Gəlirlərin deklarasiyası qanununun tətbiqi,bütün əhali üçün gəlirləri müəyyən həddən 
artıq olduqda deklarasiya verməsi və şəffaflığı stimul yaradır və gəlirlər və xərclər arasında 
tarazlıq təmin edilir. Şəffaflıq iqtisadiyyatın və sosial  inkişafında, formalaşmış  obyektiv 
amillərin qütbləşməyə təsirini nəzərə almaqla sosial müdafiədə bərabərlik və  stimullaşdırılan 
parametrlərin adekvatlığı ilə bağlıdır. Əmək haqqının diferensasiyası nə qədər fərqlidirsə 
sosial müdafiənin həmrəyliyində əmək haqqı ilə bağlı olmayan ödəmələr bərabərlik prinsipidə 
ola bilər. 

Sosial müdafiə və investisiya tarazlığı arasında nisbətlərdə prioritetlərin maliyyə təminatı 
və onun mənbələrinin şəffaflığı uzun müddətli proqnozlarda öz əksini tapanda məsrəflərin 
məqsədliyi artır. Şəffaflıq fikrimizcə məqsədlərin vacibliyi və onun sosial nəticələrini sinerqetik 
(multiplikasiya) effekt ilə ölçülə bilər. Xüsusi effektin bölgüsündə kapital və əmək 
məsrəflərinin təkrar istehsalı üçün zəruri məhsulun,dəyərin təmin olunması vacibdir. 

Əmək haqqının diferensasiyası ilə pensiya və sosial müdafiə təminatı arasında əlaqə və 
tarazlılıq təmin edildikdə perspektiv inkişaf üçün stimullar yaranır. 

Yoxsulluq kriteriyası, gəlirlər ilə yanaşı istehlak strukturu və inkişaf üçün zəruri olan 
nemətlər və xidmətlər üzrə də qiymətləndirilməlidir. Yoxsulluğun azaldılması üçün həyata 
keçirilən tədbirlərin, xərclərin və multiplikasiya effektinin hesablanması sinerqetik səmərə ilə 
qiymətləndirilməlidir. Hər bir tədbirin sosial nəticəsi onun prioritetlərə yaxınlaşma təsiri ilə 
ölçülə bilər.  

Qütbləşmənin amilləri ilə son faydalılıq arasında meyar və göstəricilərin şəffaflığı və 
onun təsirlərinin sinerqetik səmərəsi makro iqtisadi siyasətin metodoloji əsası olar. Çalışmaq 
olar ki, qütbləşməyə səbəb olan amillərin dəyişik dinamikasına təsir etməklə ədalətli 
qütbləşmə göstəriciləri ilə yaxınlaşaq. Təbii ola bilər ki, qütbləşmədə sosial parametrləri 
hamarlama siyasəti ilə yanaşı stimullaşdırıcı təsirlər də qiymətləndirilsin və  sosial qruplar 
gəlirlərə görə fərqlənən əhali üçün müəyyən hədlər və məhdudiyyətlər üzrə aparılsın.  

Fikrimizcə şəffaflığı hər hansı maliyyə aktı və metodu kimi baxmaq deyil,bu problemin 
həllinə  qloballaşma və konseptual siyasət forması kimi baxmaq lazımdır. 

Müasir şəraitdə iqtisadi situasiyalar,qərarlar və xarici təsirlər prizmasından istənilən 
halların və mənfi-müsbət dəyişmələrin dəyəri keyfiyyət baxımından qiymətləndirilə bilər. Əgər 
biz hər hansı korrupsiyaya qarşı mübarizə adında prossesi dəyişiriksə, onun keyfiyyətə təsiri 
artar və son nəticəyə mane ola bilən bir mühit yaradılması istənilən qərar qəbulunda təsir 
dərəcəsi ilə qiymətləndirilməlidir. Əmək haqqının artırılması, onun diferensasiyası inzibati 
idarə etmədə daha sərfəli ölçü metodu olar. 

 
 
 
 

KOMMERSİYA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ ƏMƏK ÖDƏNİŞİ ƏMƏLİYYATLARININ 
UÇOTUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Ənvər SALAHOV, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Mühasibat uçotu və audit” 
kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri namizədi  
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Xülasə 
Məqalədə kommersiya müəssisələrində əmək ödənişi əməliyyatlarının uçotunun 

Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi 
məsələlərindən bəhs edilir. Burada uçotun bu sahəsinin təkmilləşdirilməsinin iki 
istiqamətinə baxılır ki, onlardan da birincisinin müvafiq təsərrüfat əməliyyatlarının 
uçotda kommersiya təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tələblərinə 
uyğun əks etdirilməsindən, ikincisi isə bu əməliyyatların uçotunun həmin Standartların 
tələbləri çərçivəsində müasir kompüter texnologiyasının tələblərinə 
uyğunlaşdırılmasından ibarət olduğu göstərilir. 

 Açar sözlər: əmək ödənişi, Vahid Tarif Cədvəli, sintetik uçot, əmək haqqı 
hesablanması, kompüter texnologiyası 

*** 
Ölkəmizdə iqtisadiyyatın yüksələn templə inkişaf etməkdə olduğu müasir dövrdə 

mühasibat uçotunun beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun şəkildə yenidən qurulması və 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər aparılır. Azərbaycanın Milli Mühasibat Uçotu 
Standartlarının qəbul edilməsi və həmin standartların müəssisə və təşkilatlarda tətbiq 
edilməsi bu işlərin tərkib hissəsidir. Ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatların böyük 
əksəriyyətində Milli Mühasibat Uçotu Standartları tətbiq edilməkdədir. Lakin Milli Mühasibat 
Uçotu Standartları heç də bütün sahələrdə və bütün müəssisələrdə lazımi qaydalarda tətbiq 
edilmir. Bizim fikrimizcə, bunun səbəblərindən biri də Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 
tətbiqi şəraitində mühasibat uçotunun bu və ya digər bölmələrinə dair kifayət qədər təlimat və 
tövsiyyələrin işlənməməsindən və bu istiqamətdə muhasibat uçotunun təkmilləşdirilməsinə 
dair kifayətləndirici elmi araşdırmaların aparılmamasından ibarətdir. Kommersiya  
müəssisələrində əmək ödənişi əməliyyatlarının uçotunun Milli Mühasibat Uçotu 
Standartlarının tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş araşdırma 
belə bir boşluğun aradan qaldırılmasına istiqamətlənmişdir.  

Müasir dövrdə kommersiya tipli müəssisələrdə əmək ödənişi əməliyyatlarının uçotunun 
təkmilləşdirilməsinə iki istiqamətdə baxılır: 

1)  Əməyin ödənişi əməliyyatlarının uçotunun kommersiya təşkilatları üçün Milli 
Mühasibat Uçotu Standartlarının tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi; 

2)  Bu əməliyyatların uçotunun həmin Standartların tələbləri çərçivəsində müasir 
kompüter texnologiyasının tələblərinə uyğunlaşdırılması. 

Ölkəmizdə  bazar iqtisadiyyatının inkişaf etməkdə olduğu müasir şəraitdə əmək 
məsələləri və onun ödənişinin təşkili sosial-iqtisadi və hüquqi əsaslara malikdir.  Əmək və 
onun ödənişinin sosial-iqtisadi və hüquqi əsasları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 
və onun əsasında yaradılmış qanunvericilik bazası ilə müəyyən edilir [1; s.9]. Müasir dövrdə 
ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində əməyin ödənişi Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən işlənib hazırlanmış və Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında 
əməyin ödənilməsinin Vahid  Tarif Cədvəli əsasında təşkil edilir.  

Vahid Tarif Cədvəli əməyin ödənilməsi dərəcələrindən və hər bir dərəcəyə müvafiq 
müəyyənləşdirilmiş aylıq tarifdən (vəzifə maaşının məbləğindən) ibarətdir. Vahid Tarif 
Cədvəlində əmək ödənişinin 19 tarif dərəcəsi nəzərdə tutulmuşdur [2; s.3]. Əmək ödənişinin 
Vahid Tarif Cədvəli həm büdcədən maliyyələşdirilən, həm də özünümaliyyələşdirmə 
prinsipləri və təsərrüfat hesabı ilə işləyən kommersiya tipli müəssisələrdə tətbiq edilir.  
Kommersiya müəssisənin  maliyyə vəziyyətindən asılı olaraq, işçilərin əməyinin ödənişinə 
daha çox vəsait yönəldilir və bu halda VTC-də nəzərdə tutulmuş əmək ödənişi dərəcələrinə 
uyğun olan vəzifə maaşlarının məbləği proporsional qaydada artırılır. 

Kommersiya müəssisələrində Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiq edildiyi 
şəraitdə əmək ödənişinin sintetik uçotu 533№-li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan 
borclar» hesabında aparılır [3; s.37]. Müasir dövrdə müəssisə və təşkilatlarda bu sintetik 
hesabın müvafiq subhesablarından istifadə edilə bilər. 
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533№-li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»  sintetik hesabı passiv hesab 
olub, işçilərə hesablanan əmək haqqı məbləğləri onun kreditində, əmək haqqından tutulan 
məbləğlər və işçilərə verilən məbləğlər isə debetində qeyd olunur. Bu hesabda işçilərə əmək 
haqqı hesablanması və ondan tutulmalar haqqında yazılışlar icmal qruplaşdırma  cədvəlinin 
məlumatları əsasında, əmək haqqı ödənişi haqqında yazılışlar isə əmək haqqı işçilərə 
kassadan verildiyi halda 221№-li «Kassa» hesabının, əmək haqqının məbləği işçilərin şəxsi 
bank kartına keçirildiyi halda isə 223№-li «Bank hesablaşma hesabları» hesabının  
müxabirləşmələri əsasında aparılır. 

Ticarət və ictimai iaşə müəssisələrində işçilərə hesablanmış əmək haqqı məbləği 
711№-li «Kommersiya xərcləri» sintetik hesabının debetinə və 533№-li «Əməyin ödənişi üzrə 
işçi heyətinə olan borclar» hesabının kreditinə yazılır. Əmək haqqının ikinci hissəsi kimi 
hesablanmış mükafatın məbləği 334.2№-li «Maddi həvəsləndirmə və yardım fondları» 
subhesabının debetinə və 533№-li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» 
hesabının kreditinə yazılır. 

İşçilərə hesablanmış əmək haqqı məbləğinin 22 faizi həcmində dövlət sosial müdafiə 
fonduna hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği 711№-li «Kommersiya xərcləri» 
sintetik hesabının debetinə və 522№-li «Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər» hesabının 
kreditinə yazılır. İşçilərə hesablanmış mükafat məbləğinin 22  faizi həcmində dövlət sosial 
müdafiə fonduna hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği 334.2№-li «Maddi 
həvəsləndirmə və yardım fondları» subhesabının debetinə və 522№-li «Sosial sığorta və 
təminat üzrə öhdəliklər» hesabının kreditinə yazılır. 

Maddi istehsal sferasının müxtəlif təyinatlı müəssisələrində, eləcə də tikinti, nəqliyyat, 
rabitə və digər bi kimi müəssisələrdə işçilərə hesablanmış əmək haqqı məbləğləri, eləcə də 
müvafiq qaydada hesablanmış dövlət sosial müdafiə fonduna və əhalinin məşğulluğu 
fonduna ayırmaların məbləği  202№-li «İstehsalat məsrəfləri» sintetik hesabının debetinə və 
müvafiq olaraq, 533№-li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» və 522№li «Sosial 
sığorta və təminat üzrə öhdəliklər» hesabların kreditinə yazılır. 

İşçilərin əmək haqqından tutulmalar 533№-li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan 
borclar» hesabının debetinə və müxtəlif hesabların kreditinə yazılır. Belə ki, işçilərin əmək 
haqqından  tutulmuş gəlir vergisinin məbləği 521№-li «Vergi öhdəlikləri» hesabının kreditinə, 
sosial müdafiə fonduna tutulmuş 3 faiz həcmində haqq məbləği 522№-li «Sosial sığorta və 
təminat üzrə öhdəliklər» hesabının kreditinə, kiçik və iri əskikgəlmə və mənimsəmələrə, 
dəyərlilərin xarab olmasından vurulmuş ziyanlara, kreditə satılmış mallara və verilmiş 
istiqrazlara görə əmək haqqından tutulmuş məbləğlər 213№-li «İşçi heyətin qısamüddətli 
debitor borcları» sintetik hesabının tərkibində açılmış müvafiq subhesabların kreditinə, əmək 
haqqından digər tutulmalar isə 217№-li «Digər qısamüddətli debitor borcları» və yaxud, 
538№-li «Digər qısamüddətli kreditor borcları» sintetik hesabları tərkibində açılmış müvafiq 
subhesabların kreditinə yazılır.  

İşçilərə əmək haqqı verilməsi əməliyyatları 533№-li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə 
olan borclar» hesabının debetində və əmək haqqı kassadan nağd ödənişlə verildiyi halda 
221№-li «Kassa» hesabının kreditində, hər bir işçinin alası olduğu əmək haqqının məbləği 
onun şəxsi bank kartına keçirildiyi halda isə 223№-li «Bank hesablaşma hesabları» 
hesabının kreditində əks olunur.   

Müasir dövrdə əmək ödənişinin uçotunun təkmilləşdirilməsi istiqamətlərindən biri də 
müvafiq uçot və hesablama əməliyyatlarının kompüter texnologiyası ilə işlənməsindən 
ibarətdir. Əmək ödənişi əməliyyatlarının uçotunun kompüter texnologiyası müəssisədə 
mühasibat uçotunun bu sahəsinin müasir informasiya texnologiyalarına uyğun tam 
avtomatlaşdırılması məqsədlərinə xidmət edir. Əmək ödənişi əməliyyatlarının uçotunun 
kompüter texnologiyasının müəssisədə tətbiqinin iki forması vardır. Onlardan biri uçotun bu 
sahəsinin “Microsoft Excel” işləmələri əsasında təkmilləşdirilməsi, ikincisi isə müəssisədə 
“Azmühasib” adlı kompüter mühasibatı proqramının tətbiq edildiyi şəraitdə əmək ödənişi 
əməliyyatlarının uçotunun təkmilləşdirilməsi məsələləridir.  
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 Əmək ödənişi əməliyyatlarının uçotunda “Microsoft Excel” işləmələrindən istifadə 
edilməsi üçün hər şeydən əvvəl, “Microsoft Excel” fayllarında müəssisədə əməyin təşkili və 
onun ödənişi əməliyyatlarının xarakterik xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə elektron əmək haqqı 
hesablama cədvəli formalaşdırmaq lazımdır. Elektron cədvəllərdə işçilərin əmək ödənişinə 
dair ilkin informasiyalar müvafiq xanalara daxil edildikdən sonra, əmək haqqının 
hesablanması və onlara dair mühasibat müxabirləşmələrinin tərtib edilməsi prosesləri 
avtomatik olaraq, əvvəlcədən quraşdırılmış alqoritmik düsturlar əsasında davam edərək, 
əmək ödənişi əməliyyatlarına dair memorial orderin tərtib olunması ilə başa çatır. 

“Azmühasib” mühasibat uçotu proqramları paketinin tətbiqi şəraitində əmək ödənişi üzrə 
işçi heyətlə hesablaşma əməliyyatlarının uçotu iki mərhələdə kompüterləşdirilir [4; s.151]. 
Birinci mərhələdə uçotun aparılması üçün zəruri olan məlumat bazasının bəzi elementləri 
yaradılır, ikinci mərhələdə isə mühasibat-maliyyə və mühasibat-idarəetmə uçotunun bu 
sahələrinə xas olan sənədləşdirmə və uçot-hesablama əməliyyatları aparılır. 

Müəssisənin işçi heyəti ilə hesablaşma əməliyyatlarının aparılması üçün zəruri olan 
məlumat bazasının yaradılmasındanda “Azmühasib” proqramının tərkibində verilmiş 
«Personal» elementindən istifadə edilir. Proqramın əsas menyusunun «Əməliyyat» 
bölməsində yerləşən «Personal» elementi müəssisə əməkdaşları (işçi heyəti, maddi-məsul 
şəxslər və b.) haqqında müvafiq məlumat bazasının yaradılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Bu elementi seçdikdə, paralel olaraq,  «Qeydiyyat» elementi açılır və həmin elementi 
seçərkən, ekranda «Personal\Qeydiyyat» dialoqu açılır. Həmin dialoq eyni zamanda 
proqramın giriş vəziyyətində aktivləşdirilə bilən «Personal» nişanı vasiətəsi ilə də açıla bilər. 

“Azmühasib” mühasibat uçotu proqramları paketinin tətbiqi şəraitində əmək və onun 
ödənişi üzrə işçi heyətlə hesablaşma əməliyyatlarının uçotunun kompüterləşdirilməsinin ikinci 
mərhələsində mühasibat-maliyyə və mühasibat-idarəetmə uçotunun bu sahələri üçün 
xarakterik olan əsas sənədləşdirmə və uçot-hesablama əməliyyatları aparılır. Belə 
əməliyyatlar proqramlar paketinin mühüm tərkib hissələrindən biri olan «Salary» proqramının 
tətbiq edilməsi vasitəsi ilə aparılır.   

Proqramda əmək və onun ödənişi üzrə əməliyyatların aparılması üçün müəssisənin 
struktur bölmələrinin quruluşuna uyğun ştat cədvəli formalaşdırılır, orada göstərilmiş 
vəzifələrə personal haqqında məlumat bazasından işçilər təyin edilir və qüvvədə olan 
qaydalara uyğun olaraq, onlara müvafiq əmək haqqı məbləği hesablanır. “Salary” 
proqramında əmək və onun ödənişi üzrə əməliyyatların aparılması üçün, hər şeydən əvvəl, 
müəssisənin struktur bölmələrinə və orada çalışan işçilərin sayı və  vəzifə tərkibinə uyğun 
ştat quruluşunu formalaşdırmaq zəruridir. Bunun üçün əsas menyunun “Əməliyyat” 
bölməsindəki “Kadrlar” elementindən istifadə olunur.  

Ədəbiyyat: 
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, 2012   
2. Müəssisələrdə əməyin ödənilməsində Vahid Tarif Cədvəlinin tətbiqi haqqında. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 240 saylı Qərarı. 30 avqust 2013-cü il. 
3. Kommersiya təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının konseptual 

əsasları. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin nəşri. Bakı, 2009. 
4. Salahov Ə.S. Mühasibat uçotunun kompüterləşdirilməsi. Dərs vəsaiti. B.2003. 
 

Анвер Садыхоглы Салахов, 
АГЭУ, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, к.э.н. 

Некоторые вопросы совершенствования учёта операций по оплате труда в 
коммерческих предприятиях 

Резюме 
В статье излагаются вопросы совершенствования учёта операций по оплате труда 

в соответствии с требованиями Национальных Стандартов Бухгалтерского Учета. 
Здесь расматриваются две направления совершенствования данной отрасли учета, 
первым из которых является  отражение соответствующих хозяйственных операций в 
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учете по требованиям Национальных Стандартов Бухгалтерского Учета, а вторым  
выполнение аналогичных операций с применением современной компьютерной 
технологии в рамках требований данных Стандартов.  

Ключевые слова: оплата труда, Единная Тарифная Квалификация, 
синтетический учет, расчет заработной платы, компьютерная технология  
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Some issues about the improvement of accounting of the salary payment  
transactions in commercial enterprises 

Summary 
Issues about the improvement of accounting of salary payment operations under 

requirement of National Accounting Standard is explored in the article. Two direction of the 
improvement of this accounting sphere  is viewed in this article. The initial direction is to 
reflect accounting of proper economic transactions compatible with National Accounting 
Standards in commercial enterprises. The second way is adjusting of the accounting these 
transactions in accordance with the modern computer technology under the requirement of 
National Standards. 

Key words: slaty payment, unified tariff schedule, synthetic accounting, wage 
calculation, computer technology 

 
 
 

 
SIĞORTA XİDMƏTLƏRİ BAZARINDA PRUDENSİAL NƏZARƏT 

VƏ ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİN EDİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ 
 

  Əvəz ƏLƏKBƏROV, 
                                            Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  

“Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının  
müdiri, iqtisad elmləri doktoru, professor; 

                Nizami XUDİYEV, 
                                            Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  

“Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının  
professoru, iqtisad elmləri doktoru 

 
Maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində göstərildiyi kimi, müasir 

inkişaf mərhələsində idarəetmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, onun  tərkib hissələrindən 
olan prudensial nəzarətin yenidən təşkili və funksional aktivləşməsini tələb edir. Sığorta 
təşkilatlarının fəaliyyətinə  şəffaf nəzarətin əsas məqsədi həyata keçirilən sığorta, maliyyə və 
investisiya əməliyyatlarının qanunauyğun və səmərəli olması üzərində fasiləsiz və mütəmadi 
monitorinqin aparılmasından ibarətdir. İqtisadi şəraitdən asılı olaraq, nəzarətin məqsədi, 
vəzifələri, strukturu və metodları da dəyişə bilər. Müasir cəmiyyətdə nəzarət konkret iqtisadi 
vəzifələrin həlli zamanı daha çox tənzimlənmə vasitəsi kimi realizə olunur. Sığorta təşkilatları 
üzrə nəzarət funksiyasını Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası  həyata keçirir. 

Hal-hazırda dövlət sığorta nəzarəti ilkin və cari nəzarət formasında həyata keçirilir. İlkin 
nəzarət icbari və könüllü sığorta növlərinə və təkrarsığortaya lisenziyaların verilməsi zamanı 
həyata keçirilir. Lisenziya tələbləri və şərtləri 25 dekabr 2007-ci il tarixli «Sığorta fəaliyyəti 
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq aparılır.  

Sığortaçının fəaliyyətinə cari nəzarət həm dövlət orqanları, həm də müstəqil auditorlar 
tərəfindən həyata keçirilir. Bu zaman nəzarət predmeti kimi sığorta ehtiyatlarının 
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formalaşması, onları təmin edən aktivlərin yerləşdirilməsi ilə əlaqədar olan maliyyə 
əməliyyatlarının sığortaçılar tərəfindən həyata keçirilməsi, normativ ilə müəyyən olunmuş 
məbləğdən az olmayan sərbəst aktivlərin reallığının təmin edilməsi, eləcə də fəaliyyətin 
verilmiş lisenziyaya müvafiqliyi çıxış edir.  

Qeyri-həyat sığortası növləri üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşması Avropa Şurası 
ölkələrində qəbul olunmuş prinsiplər əsasında həyata keçirilir. Həyat sığortası üzrə 
ehtiyatların hesablanması prinsipləri və qaydası normativ qaydada müəyyən olunmalıdır. 
Həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşması qaydası nəzarət orqanlarından 
istifadəyə dair razılıq ilə icazənin alınması zamanı sığortaçılar tərəfindən sərbəst şəkildə 
müəyyən olunur (məsələn, Polşa Nəzarət sistemində olduğu kimi). Bizcə həyat sığortası üzrə 
ehtiyatların yaradılmasının şəffaflığı və dəqiqliyi, respublikamızda müstəqil aktuari təsisatının 
formalaşması nəticəsində yaranacaqdır. Bu baxımdan «Aktuari» haqqında müstəqil qanunun 
olması və işləməsi çox mühüm şərt kimi vurğulanmalıdır.  

Sığorta ehtiyatlarının yerləşdirilməsi Avropa Şurası ölkələrində qəbul olunmuş 
prinsiplərə müvafiq olaraq xüsusi qaydalar və reqlamentə tabe edilir. Bu  zaman likvidlik, 
qaytarılma və mənfəətlilik prinsiplərinə riayət olunması məqsədilə sərbəst aktivlər və onların 
qrupları arasında normativ nisbətə riayət olunması zərurəti şübhəsizdir. 

Sığorta təşkilatlarının tədiyyəqabiliyyətinə sığortaçının zəruri sərbəst aktivlərinin reallığı 
əsasında nəzarət olunur.  Bu məqsədlə ölkəmizdə Avropa Şurası ölkələrində olduğu kimi 
tədiyyəqabiliyyəti marjının hesablanması prinsipinə uyğun, sərbəst  aktivlər və öhdəliklər 
arasındakı normativ tətbiq olunur. 

Sonradan nəzarət isə sığortaçı tərəfindən sığorta nəzarəti orqanlarına təqdim olunan 
maliyyə hesabatının yoxlanması əsasında həyata keçirilir. Mühasibat hesabatının tərkibi və 
formaları, mühasibat uçotunun prinsipləri və hesab planı, ümumilikdə, Avropa Şurası 
ölkələrində qəbul olunmuş tələblərə uyğun olur. Sığortaçılar təqdim etdikləri məlumatların 
müstəqil auditorlar tərəfindən təsdiq olunmasından sonra fəaliyyətləri haqqında hesabat, 
mühasibat balansı və illik hesabatın nəticələrinə dair fəaliyyətin maliyyə nəticələrini dərc 
etdirməyə borcludurlar. Bu baxımdan, Respublikamızda sığorta auditorlarının fəaliyyətinin 
xüsusi olaraq lisenziyalaşdırılmasına, sığorta qanunvericiliyi üzrə ixtisas və biliklərin 
yoxlanmasına əsaslanan sığorta auditorlarının müstəqil təsisatının yaradılmasını zəruri 
hesab edirik.  

 Müasir dövrdə, sığorta nəzarətinin mühüm alətlərindən biri də təkrarsığorta 
əməliyyatlarının etibarlılığına nəzarətdir. Belə nəzarət təkrarsığortaçı kimi xarici şirkətlərin 
iştirak etdiyi müqavilələr üzrə daha aktual olur. Ölkəmizin sığorta qanunvericiliyində 
beynəlxalq təkrarsığortaya nəzarəti nizama salan hər hansı bir norma öz konkret əksini 
tapmır. Dünya təcrübəsində isə bu məqsədə nail olmaq üçün müxtəlif yanaşma üsullarından 
istifadə olunsa da, əksər hallarda etibarlı təkrarsığortaçını seçmək hüququ riskləri 
təkrarsığortaya ötürən sığortaçının özünə verilir. Bu zaman sığorta nəzarəti əcnəbi 
təkrarsığortaçının maliyyə baxımından sabit olmadığı hallarda təkrarsığorta müdafiəsinin 
təşkilində müəyyən dəyişikliklərin aparılmasını tələb etmək hüququna malik olur.  

Lakin formalaşan sığorta bazarı şəraitində beynəlxalq təkrarsığorta əməliyyatına daha 
ümumi tələblərin müəyyən olunması tamamilə qanunauyğun haldır.  Məsələn, həyat sığortası 
üzrə təkrarsığorta əməliyyatlarını «A» reytinqinə malik sığortaçılar, qeyri-həyat sığortası üzrə 
isə «VVV» reytinqinə malik təşkilatlar həyata keçirə bilərlər. Bizcə, respublikamızın milli 
sığorta sistemində də bu cür normaların tətbiqi sığortaçıların maliyyə sabitliyinin və 
etibarlılığının təmin olunmasında mühüm rol oynaya və  milli qanuvericiliyinin 
transparentliyinin təmin edilməsində əsas kimi çıxış edə bilər.  

Nəzarətin effektivliyinin artırılması məqsədilə bir sıra ölkələrdə qəbul olunmuş və sığorta 
mükafatlarının daxilolmasının artım templəri, kapitalın artımı ilə sığortaçının sərbəst aktivləri, 
sığorta təşkilatlarının idarəolunması üzrə  məsrəflər əmsalı, sığorta ödənişləri, sığorta 
ehtiyatları arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin indekslərindən istifadə olunmasına əsaslanan 
maliyyə problemlərinin «erkən xəbərdarlıq» sistemindən istifadə olunması mümkündür. Bu 
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cür indekslərin tətbiqi siyahısı texniki  baxımdan qısa zaman daxilində təhlili aparmağa və 
böhranlı vəziyyətə yaxınlaşan sığortaçıların aşkar olunmasına imkan verir. Maliyyə 
sabitliyinin təmin olunması  baxımından isə bu indekslər sığortaçılara qarşı operativ təsir 
tədbirlərinin tətbiq edilməsinə şərait yaradır. 

Milli sığorta sistemində mühasibat informasiyasının təhlilinə əsaslanan sonradan 
nəzarət hesabat dövrünün başa çatmasından sonrakı 6 ay ərzində həyata keçirilə bilər. 
Sığortaçının faktiki maliyyə durumu bu müddət ərzində əhəmiyyətli şəkildə dəyişə və nəzarət 
tədbirləri isə çox gec həyata keçirilə bilər. Bu isə öz növbəsində, sığorta müqavilələri üzrə 
sığorta olunanlar və benefisiarların maraqlarının səmərəli müdafiəsinin təşkili işini xeyli 
çətinləşdirə bilər.  

Ümumiyyətlə sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinə prudensial nəzarətinin effektivliyi 
aşağıdakı komponentlər ilə izah oluna bilər; 

• Səhih və tam maliyyə, mühasibat və digər informasiyalardan istifadə olunması; 
• Nəzarətin bütövlüyü və vaxtında aparılması; 
•  Nəzarət sanksiyalarının tətbiqinin operativliyi və təsir aktivliyinin təmin edilməsi;  
İnkişaf etmiş iqtisadiyyata malik ölkələrdə sığorta fəaliyyətinin dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi təcrübəsini nəzərə alaraq aşağıdakı məqamların xüsusilə qeyd olunması 
zəruridir. 

1. Sığorta bazarlarının fəaliyyətinin reqlamentləşdirilməsi sığorta olunanların iqtisadi 
maraqlarının qorunması və onların işində aşkar olunan nöqsanların aradan qaldırılması 
zərurətindən irəli gəlir. 

2. Tarif stavkalarının təşkili sahəsində rəqabətin mənfi nəticələrinin 
«yumşaldılması»  və ləğv edilməsi üçün sığorta tədiyyələrinin vahid stavkalarının işlənib 
hazırlanması  mühüm kafi şərtdir. 

3. Sığorta qanunvericiliyi sığorta şirkətlərinin tədiyəqabiliyyətliliyinə   zəmanət 
verməyə «borcludur». Burada əsas rolu lazımi həcmli ehtiyat fondları oynamalıdırlar. Bu, o 
cümlədən, vəsaitlərin sığorta sektorunda konsentrasiyası, böyük şirkətlərin birləşməsi yolu ilə 
mümkün olur. 

4. Reqlamentasiyanın vacib cəhətlərindən biri də vasitəçilərin (sığorta agentləri və 
brokerlərin) fəaliyyətidir. Sığorta agentləri və brokerləri geniş kütlə qarşısında iştirakı təmsil 
edirlər. Onlar şirkətin rəhbər tutduğu prisipləri dəstəkləyərək, verilən tövsiyyələrə görə 
məsuliyyət daşımalı və sığorta biznesində müəyyən işlərin həyata keçirilməsi üçün xüsusi 
hazırlıq keçməlidrlər.  

Yuxarıda şərh olunan bütün fikirləri bir daha yekunlaşdıraraq, respublikada  sığorta 
fəaliyyətinin tənzimlənməsinin və sığorta fəaliyyətinə nəzarətin  aşağıdakı optimal strukturunu 
təklif etmək mümkündür. 

1. Sığorta fəaliyyətinə nəzarət üzrə meqatənzimləyicinin fəaliyyəti daha da 
genişləndirilməlidir. 

2.  Nəzarət orqanının funksiyaları gələcəkdə daha da genişləndirilərək, milli sığorta 
bazarının generatoru olan Milli Sığorta Ehtiyatlarının təşkili şəklində realizə oluna bilər. 
Nəzəri baxımdan onun fəaliyyətinin  aşağıdakı sistemi  təklif oluna billər. 

 

Funksional bloklar 
İdarəetmə  
səviyyəsi Mənbələr  
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• Cari fəaliyyətə nəzarət         
və təhlil 
 
• Normativ və 
informasiya bazısının 
yaradılması 
 
• Zəmanət  
 
• Sığorta hadisələrinə 
xəbərdarlıq və onların   
aradan qaldırılması 
• Təkrarsığorta 
• İnvestisiya  

• Mərkəzi  yerli 
 
 
• Mərkəzi  
 
 
• Mərkəzi yerli 
 
• Mərkəzi yerli 
 
 
• Mərkəzi 
• Mərkəzi  

●Haqqlar: 
- milli bazarda işləmək istəyən 
xarici sığortaçılar üçün; 
- icbari sığorta bazarında işləyən 
milli sığortaçılar üçün; 
- sistemin könüllü üzvləri üçün 
və s 
 
● Zəlzələ və xəbərdarlıqedici 
tədbirlər üzrə ehtiyatların bir 
hissəsinin mərkəzləşdirilməsi; 
● Məsuliyyət üzrə müəyyən həddən 
yuxarı risklərin 5-10%-nin 
təkrarsığortalanması. 

 
 Milli  Sığorta Ehtiyatlarının fəaliyyət sistemi. 
Qeyd edək ki, bu strukturda təkrarsığorta bloku həm nəzərə alına bilər (bizim misalda 

olduğu kimi), həm də ayrıca müstəqil sistem kimi sərbəst qurula bilər. Bizcə, yaxın 
perspektivdə dövlət nəzarətinin yuxarıda göstərilən sxem üzrə təşkili onun səmərəliliyini 
artırar və dövlət tənzimləməsinin mühüm alətinə çevrilməsinə səbəb olar. 

 
 
 
 

MÜƏSSİSƏLƏRLƏ SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİ QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİNİN  
İQTİSADİ ƏSASLARI 

 
          Fisunkar SEYİDZADƏ, 

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı 
 
Heç bir sivil cəmiyyət, xüsusilə inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatına malik olan cəmiyyət, 

iqtisadiyyatın fundamental hüquqi əsasları olmadan normal inkişafı təmin edə bilməz. İqtisadi 
inkişafı təmin edən əsas amillərdən biri də, hər bir insanın, müəssisənin təhlükəsizlik və 
etibarlılıq şəraitində fəaliyyət göstərmək istəyidir. Bəşər cəmiyyətinin tarixi inkişafının bütün 
mərhələlərində insanların təsadüfi təhlükələrdən müdafiə olunması yollarının həmişə 
axtarması buna əyani sübutdur. Bu aspektdə məhz sığorta sistemi hər bir cəmiyyətin, 
xüsusilə bazar iqtisadiyyatı cəmiyyətin inkişafının ayrılmaz elementi kimi qəbul olmuşdur.  
Sənaye ölkələrinin təkrar istehsal prosesinin inkişaf təcrübəsi və inkişaf meyillərini nəzərə 
alaraq deyə bilərik ki, sığorta xidmətləri bazarı, iqtisadiyyatın inkişafına müsbət təsir göstərən 
güclü amil kimi baxmaq lazımdır. Belə yanaşmanı aşağıdakı hallar daha dəqiq müəyyən 
edilir: 

- Əvvala, sığorta- istehsalın fasiləsizliyini, müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə-təsərrüfat 
tarazlığını təmin etməsi;  

- ikincisi, sosial fəlakətlərin və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin qarantı kimi; 
- üçüncüsü, məhz sığorta, investisiya potensialını artırır və həmçnin milli sərvəti 

artırmaq imkanı verir ki, bu da istənilən ölkə iqtisadiyyatı üçün xüsusilə aktualdır. 
Araşdırmalar göstərir ki, sığorta, öz kökləri ilə uzaq tarixə gedən, təminatın ən qədim və 

davamlı formalarından biridir. Öz mahiyyətinə görə sığorta, əhalinin əmlak maraqlarının 
itkilərlə müşayiət olunan təbii fəlakətlərdən və digər gözlənilməz, təsadüfi  və öz təbiətinə 
görə fövqəladə hadisələrdən qorunması üçün məqsədli pul fondların yaradılmasıdır. Risk 
amili və mümkün zərərin ödənilməsi sığortanı zəruri  amilə çevirir. Yəni sığorta 
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münasibətlərinin yaranması risk amili ilə bağlıdır. Başqa sözlə desək, sığortanın mahiyyəti 
onda ifadə olunur ki, investor riski azaltmaq üçün, gəlirin bir hissəsindən risklərini azaltmaq 
naminə imtina edir  və onu sığorta şirkətinə ödəyir. Bu müəssisəyə maliyyə itkilərini tam 
həcmdə və qısa müddətdə ərzində minimal xərclərlə kompensasiya etməyə imkan verir. 
Təcürbə göstərir ki, sığorta şirkətlərinin risklərlə peşəkar fəaliyyəti, onlara  profilaktik 
xarakterli tədbirlərin həyata keçirməyə və iqtisadiyyatın  mühüm sahələrində risk səviyyəsinə 
nəzarət etməyə imkan verir. Bu baxımdan sığorta ilə bağlı hüquqi və nəzəri yanaşmaları 
qeyd etmək yerinə düşər. İlkin olaraq Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 50-ci 
fəslində sığortaya verilən tərifi xatırlayaq: “Sığorta müqaviləsi sığortalının müvafiq sığorta 
haqqı ödəməsi müqabilində sığorta obyektinin məruz qala biləcəyi risklərlə bağlı itkilərin, 
dəyən zərərin əvəzinin və ya razılaşdırılan pul məbləğinin müəyyən bir hadisənin baş 
verməsi əsasında ödənilməsinin sığortacı tərəfindən öhdəlik kimi götürülməsi şərtlərinin təsbit 
edildiyi razılaşmadır[1]. Azərbaycan Respublikası “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanununda 
isə sığorta: “Sığorta – sığortalının və ya sığorta olunanın əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki 
məsuliyyəti, həmçinin qanunvericiliklə qadağan olunmayan fəaliyyəti, o cümlədən sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində riskin ötürülməsinə və 
ya bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibətlər sistemidir”[2].   

N.N.Xudiyev sığortanı, müəssisə və təşkilatlara dəyən fövqəladə və digər zərərin 
ödənilməsi və ya vətəndaşlara pul yardımının təqdim  olunması üçün nəzərdə tutulmuş 
məqsədi sığorta fondlarının pul vəsaitlərinin formalaşması prosesində iştirak edənlər 
arasındakı qapalı bölüşdürücü münasibətlərin xüsusi məcmusu kimi göstərmişdir[3.səh.9]. 

                                                          SIĞORTA 
 
 
 
 
 
                    
 
  
 
Şəkil 1. İqtisadi kateqoriya kimi sığortanın modeli. 
 
Şəkildən göründüyü kimi istehsal sferasında “sığortanın” reallığı və obyektivliyi, bölgü 

sferasında vasitəçi “sığorta münasibətlərini” və bu münasibətlərin yeni subyektini - sığortaçını 
yaradır. Yuxarıda qeyd olunanlardan belə qənaətə gəlmək olar ki, sığorta iqtisadi 
münasibətlər kompleksi kimi maddi istehsal sferası iştirakçılar arasında, onların iqtisadi 
(sığorta) maraqlarının reallaşması prosesində meydana çıxır. Sığorta maraqlarının 
ödənilməsi tələbatı istehsalçının şüur və iradəsindən asılı olmayaraq, obyektiv olaraq onu 
sığorta ehtiyatları yaradılması zərurəti qarşısında qoyur. Klassiklərinin təbirincə desək, bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində hər hansı bir sahibkar bütün qazancının hamısını “yemək” hüququna 
malik olduğunu düşünsə də gerçəklikdə o, sığorta və ehtiyat fondunun yaradılması 
məcburiyyəti ilə üzləşməli olur[3.səh.33]. 

 Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, sığorta ümumi əlamətlər kimi aşağıdakıları 
özündə əks etdirir: 

-  riskin başqa şəxsə və ya şəxslərə ötürülməsini; 
- risklərin qəbul edilməsinə görə sığorta haqlarının ödənilməsini; 
- zərərlərin statistik cəhətdən ehtimal edilən bölüşdürülməsinə tabe olan risklərin 

məhdud və oxşar siyahısını; 
- zərərlər yalnız sığortada iştirak edən və yalnız sığorta edilmiş əmlak mənafelərinə 

münasibətdə subyektlərə ödənilməsini; 

İstehsalçı-satıcı (sığortalı) İstehsalçı-alıcı (sığortalı) 
    Sığortaçı 
(qeyri-istehsalçı) 
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- sığorta etmək məqsədləri üçün yaradılmış ixtisaslaşdırılmış təşkilatın mövcud 
olmasını. 

 Qeyd etdiyimiz kimi sığorta, müəssisə və təşkilatlara dəyən fövqəladə və digər zərərin 
ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş məqsədli sığorta fondlarının pul vəsaitlərinin formalaşması 
prosesində iştirak edənlər arasındakı qapalı yenidən bölgü münasibətlərin xüsusi məcmusu 
kimi çıxış edir. Yəni sığorta sistemi, sığorta haqları hesabına kapitalın təmərküzləşməsini 
təmin edir. Adətən toplanan vəsaitlər müəssisələrin, maliyyə şirkətlərinin qiymətli kağızlarına, 
banklara, daşınmaz əmlaka yatırılır ki, bu da iqtisadiyyatın əsas sahələrinin 
maliyyələşdirilməsinə xidmət edir. Deməli sığorta öz növbəsində bütövlükdə iqtisadiyyatın 
inkişafını təmin edilməsində xüsusi rol oynayır. 

Sahibkarlıq sahəsində böyük təcrübəyə malik olan ölkələrdə müəssisə risklərin 
maliyyələşdirilməsinin ən çox yayılmış üsullarından biri də özünü sığortalamadır. Özünü 
sığortalama prosesi onunla izah olunur ki, burada sahibkar özü-özünü sığortalamağa 
üstünlük verir. Yəni müəssisə və təşkilatlar qeyri-mərkəzləşmiş natural və pul formasında 
sığorta (ehtiyat) fondlarının yaradılmasını təmin edərək əlavə xərclərdən qaçmağa çalışırlar. 
Hal-hazırda da bu prosesdən çox səmərəli şəkildə istifadə edən təşkilatlar və müəssisələr 
mövcuddur. Qeyd etdiyimiz fikirə sübut olaraq bankların kredit verərkən əlavə 2%-lik risk 
yastığının formalaşdırılması, müəssisələrdə xüsusi ehtiyyat fondlarının yaradılması buna 
əyani sübutudur. Belə hallardan öz fəaliyyətində daha çox riskə məruz qalan  müəssisələr 
böyük ustalıqla riayət edirlər. Bu isə müəssisə və təşkilatlara sığorta üzrə xərclərinə qənaət 
etməyə imkan verir. Təcrübə göstərir ki, özünü sığortalama həyata keçirilməsi əsasən 
aşağıdakı halda məqsədəuyğun hesab edilir: 

- sığorta olunan əmlakın dəyəri ümumi əmlakın dəyərinin az bir hissəni təşkil etdikdə; 
- müəssisənin müəyyən təsərrüfat fəaliyyətinin zərərlə nəticələnməsi ehtimalı az 

olduqda; 
- müəssisə çoxlu sayda eyni tipli əmlaka malik olduqda. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, özünü sığortalama və sığorta müəssisənin fəaliyyətinə 

təhlükə göstərən risklərlə mübarizə üsullu deyil, yalnız onların nəticələrini aradan qaldırmağa 
xidmət edir. Ona görə də bu üsullar risk dərəcəsinin azaldılmasına yönəlmiş idarəetmə 
üsullarına alternativ ola bilməz. Sığorta və özünü sığortalanma müəssisənin risklərin 
idarəedilməsi prosesinin yekunu kimi çıxış edə bilər. Hər bir konkret halda müəssisənin 
maraqlarının daha dolğun həyata keçirmək üçün kompromislər axtarmaq zəruridir. İlk 
növbədə, daxili və xarici bazar mühitinin riskləri, sığorta fəaliyyəti ilə bağlı risklər, həmçinin 
investisiya fəaliyyəti ilə bağlı risklər və s. nəzərə alınmalıdır. 

Fikrimizcə, sığorta obyektindən asılı olaraq, müəssisə ilə sığorta şirkətləri arasında 
yaranan  münasibətləri aşağıdakı kimi təsnifləşdimək olar:  

- müəssisə işçilərin sığortalanması; 
- müəssisə əmlakının sığortalanması;  
- müəssisənin məsuliyyətinin sığortalanması;  
- müəssisənin digər risklərinin sığortalanması.  
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müəssisələr ilk növbədə sığorta müdafiəsi zamanı təmin 

olunduqları risk növləri dəqiq müəyyən edilməlidirlər. Müəssisələr sığorta şirkətləri seçərkən 
müəyyən meyarları nəzərə almalıdırlar. Bu meyarlar kimi   aşağıdakılar çıxış edə bilər: 

- sığorta şirkətinin nizamnamə kapitalı və xüsusi vəsaitlərin həcmi; 
- sığorta tarifləri; 
- sığorta şirkətinin maliyyə dayanıqlığı və s. 
Müəssisə ilə sığorta şirkəti arasındakı qarşılıqlı münasibətlər sığorta müqaviləsinə - 

sığortaçı ilə sığortalı arasında ayrı-ayrı kommersiya risklərinin sığortalanma şərtləri üzrə 
qarşılıqlı hüquq və vəzifələri tənzimləyən müqaviləyə  əsaslanır. Hər bir müəssisə sığortaçı 
ilə sığorta müqaviləsi bağlamaqla özünün əmlak və əmlak mənafelənin müdafiəsinə təminat 
almaq hüququna malikdir. 
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İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN STATİSTİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN 
 BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 

   Fuad BƏDİROV, 
Azərbaycan Kooperasiya 

 Universitetinin dissertantı 
 

Sənayenin inkişafının strateji istiqamətləri daim dəyişir. 20-ci əsrin sonunda 
müəssiəsələr əmək məhsuldarlığının, məhsulun keyfiyyətinin, istehsalın çevikliyinin və  
idarəetmənin elmi səviyyəsinin yüksəldilməsi vəzifələrini qarşılarına qoymuşdular. 21-ci əsrin 
əvvəli innovasiyalı iqtisdiyyata və sənayenin “intelektuallaşdırılmasına” keçidlə xarakterizə 
edilir. İnnovasiya təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsi  və ayrılmaz ünsürü, onların mövcudluğu 
müasir sənaye müəssisələrinin uğurluluq göstərici olmuşdur. 

Ölkədə innovasiya fəallığının inkişafı elm sferasının fəaliyyət nəticələri ilə sıx bağlıdır. 
Respublikada elmi-tədqiqat və işləmələrə yönəldilən xərclərin həcmi, innovasiya 
məhsullarının istehsal səviyyəsi inkişaf etmiş ölkələrin müvafiq göstəricilərinin səviyyəsinə 
uyğun deyildir və bu da beynəlxalq müstəvidə ölkə məhsullarının rəqabətqabliyyətliyinə mane 
olur. Bununla əlaqədar olaraq iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif növləri ilə məşğul olan 
müəssisələrdə innovasiyanın əsası kimi çıxış edən elmi-tədqiqatların nəticələrinin tətbiqi, elmi 
inkişafın əsas meyllərinin aşkar edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Ölkədə təsərrüfat subyektlərinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin müxtəlifliyi onların 
innovasiyalı inkişafında əhəmiyyətli fərqliliyə gətirib çıxarır ki, bunun da innovasiyanın 
təkmilləşdirilməsinə istiqamətləndirilən tədbirlərin, sənaye siyasətinin işlənib hazırlanması və 
həyata keçirilməsində nəzərə alınmasını zəruri edir.  Bütün bunlar ölkə və təsərrüfat 
subyektləri səviyyəsində innovasiyalı inkişafın statistik qiymətləndirilməsi və onun 
nəticələrinin monitorinqi metodologiyasının təkmilləşdirilməsi zərurətini yaradır. Bu 
problemlərin həlli innovasiyalı inkişafın prioritetlərini və onun həyata keçirilməsi 
mexanizmlərini seçməyə imkan verməklə, müxtəlif səviyyələrdə mükəmməl və iqtisadi 
baxımdan əsaslandırılmış  innovasiya siyasətini formalaşdırmağa şərait yaradır[3].  

İnnovasiya statistikası ölkədə innovasiya fəaliyyətinin nəticələrinə tələb və təklifi öyrən-
məyə, iqtisadiyyatın istehsal və elmi potensialını, innovasiya fəaliyyətinin inkişafı üçün zəruri 
olan maliyyələşdirmənin bölgüsünü və bir sıra digər amilləri qiymətləndirməyə imkan verən 
iqtisad inkişafın monitorinqinin həyata keçirilməsinin mühüm vasitəsidir.  

Bu gün ölkənin innovasiya bazarının statsitik öyrənilməsi əsasında innovasiyalı inkişafın 
strategiyasının işlənib hazırlanmasının, əsaslandırılmış iqtisadi qərarların qəbul edilməsinin 
əhəmiyyəti daha da artır. Beynəlxalq münasibətlərin qeyri-sabitliyi şəraitində ölkəmiz üçün 
iqtisadiyyatın modernləşdirilməsinin həyata keçirilməsi müddətinin maksimum qısa dövrü 
əhatə etməsi olduqca vacibdir. 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafın innovasiya yoluna yönəldilməsinin əsas müddəaları bey-
nəlxalq statistik normalara uyğun innovasiya statistikasının formalaşdırılmasını zəruri 
etmişdir. İqtisadiyyatın və təsərrüfat subyektlərinin innovasiya fəaliyyəti üzərində statistik 
müşahidə ölkənin statistika təcrübəsi üçün olduqca yeni, aktual, gələcəkdə inkişaf  etdirilməsi 
vacib olan sferadır[1,2]. 

İnnovasiya statistikasının predmeti kimi müəssisənin fəaliyyətində texnoloji dəyişikliyi, 
yeni mal, iş və xidmətin tətbiqini, biznesin təşkilinin və marketinq startegiyasının inkişafını, 
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həmçinin ekoloji təhlükəsizliyin yüksəldilməsi metodlarını xarakterizə etməyə imkan verən 
əsas göstəricilərin toplanması və işlənməsi çıxış edir.  

Beləliklə, bu qeyd edilənlərə əsaslanaraq innovasiya statsitikasının əsas vəzifəsinə həm 
innovasiya fəaliyyətinin nəticələri, həm də ölkədə onun inkişafına səbəb olan amillərin həcmi, 
dinamikası və strukturu haqqında aktual və etibarlı informasiya bazasını formalaşdırmaqdır. 
İnnovasiya statistikasının təşkilinin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq iqtisadi fəaliyyətin növləri 
və innovasiyanın müxtəlif tipləri üzərində statsitik müşahidənin aparılması, innovasiya 
fəaliyyəti göstəricilərinin qarşılıqlı əlaqəsini və ardıcıllığını təmin etməyə imkan verən vahid 
terminologiyanın işlənib hazırlanması və istifadə edilməsi, milli innovasiya statistikasının bey-
nəlxalq standartlarla müqayisəliliyinin təmin edilməsi, innovasiya fəaliyyətinin bütün 
mərhələlərində (elmi tədqiqat və işləmələrin həyata keçirilməsindən innovasiyanın tətbiqindən 
əldə edilən nəticələrə qədər) innovasiya sferalarının öyrənilməsinin kompleksliyinin təmin 
edilməsi zəruridir. Bununla yanaşı innovasiya sferasının öyrənilməsi üzrə statistik fəaliyyətin 
yeni istiqamətlərinin formalaşdırılması ilə əlaqədar olaraq yeni konsepsiyaların və vahid 
anlayışlar aparatının qəbul edilməsi, fəaliyyətdə olan təsnifatların dəqiqləşdirilməsi, həmçinin 
məlumatların toplanmasının yeni metodlarınıdan istifadə edilməsi də vacibdir.  

Acar sözlər: innovasiya, innovasiyalı inkişaf, məlumatların toplanması, innovasiya 
fəaliyyəti göstəriciləri, statistik qiymətləndirmə. 
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Xülasə 
Ölkədə innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın formalaşdırılması müxtəlif səviyyələrdə onun 

inkişaf istiqamətlərinin və nəticələrinin statistik qiymətləndirilməsini zəruri edir. Məqalədə 
uğurlu təsərrüfat fəaliyyətində innovasiyanın rolu və onun statistik qiymətləndirilməsinin 
zəruriliyi əsaslandırılır, həmçinin bu sahə statistikanın təşkili və  vəzifələri ilə bağlı məsələlərə 
toxunulur.  

 
 
 
 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП В АГРАРНО-
ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ АЗЕРБАИДЖАНА 

 
Фидан НОВРУЗОВА, 

Министерство сельского хозяйства  
Азербайджанской Республики,  

Азербайджанский научно-исследовательский 
 институт экономики и организации,  

кандидат экономических наук 
 
В сложившихся экономических условиях, при недостатке оборотных средств и 

инвестиционных ресурсов возрастает важность поиска новых форм сотрудничества и 
ускорения процесса интеграции между отраслями агропромышленного комплекса 
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(АПК). Важной особенностью данной интеграции является вовлечение в создаваемые 
вновь системы также финансовых структур. Такого р0да объединения, создаваемые в 
сфере АПК, получили названия агропромышленных финансовых групп (АПФГ).  

Однако, несмотря на функционирование в АПК Азербайджана крупных, 
высокоинтегрйрованных формирований, процесс создания и развития АПФГ 
сдерживается множеством ограничений. Прежде всего, следует отметить отсутствие 
научно и практически обоснованной правовой базы и соответственно, достаточных 
гарантий для учредителей этих корпоративных форм„  

Опыт других стран показывает, что создание АПФГ является одним из 
эффективных способов решения вопросов, возникающих во взаимоотношениях между 
производителями сельскохозяйственных товаров и перерабатывающими их 
предприятиями. 

Исследование показало, что ФПГ формируются путем объединения 
материальных и финансовых ресурсов ее участников в целях повышения 
конкурентоспособности и эффективности производства, создания рациональных 
технологических и кооперационных связей, увеличения экспортного потенциала‚ 
ускорения научно -технического прогресса и привлечения инвестиций.  

Проведенное исследование позволило прийти к выводу, что образование ФПГ это 
не просто организационно-правовой процесс оформления взаимодействия 
финансовых и промышленных компаний‚ а результат складывающихся в течение 
длительного времени взаимосвязей промышленных, торговых, финансовых фирм и 
организаций. Эти связи формируются посредством системы участия, долгосрочных 
кредитных и иных форм зависимости. 

Очевидно, что успешное решение проблемы функционирования АПФГ требует 
комплексного поэтапного решения вопросов разработки пакета документов 
предприятиями потенциальными ее участниками, в том числе методических положений 
распределения доходов, полученных от совместной деятельности в аграрной сфере.  

Анализируя деятельность действующих ФПГ, можно прийти к выводу, что 
основные проблемы, возникающие перед ними и оказывающие непосредственное 
влияние на процесс их становления и функционирования, являются 
общеэкономического, законодательного (правового), организационно-структурного и 
концептуального характера.  

Вместе с тем, центральной проблемой как экономики в целом, так и большинства 
ФПГ, остается несоответствие реальных инвестиций в данный сектор уровню, 
обеспечивающему масштабную модернизацию сельского хозяйства. В свою очередь, 
данная проблема возникает в результате слабости банковского сектора, 
недостаточного развития фондового рынка и истощения амортизационного потенциала 
основных фондов производственных предприятий. 

Другой важной причиной, тормозящей развитие ФПГ, является отсутствие 
адекватной законодательной базы (о госгарантиях, о трасте), создающей 
благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в осуществляемые ими 
проекты. Правовой вакуум приводит к принятию различных решений в каждом 
конкретном случае. 

Следует отметить, что существующая редакция Закона «О финансово -
промышленных группах» ориентирована на создание промышленных гигантов, 
способных конкурировать с транснациональными компаниями. А для АПК, с его 
многоотраслевой структурой, было бы наиболее эффективно создание небольших 
АПФГ, с заранее оговоренными условиями государственной поддержки.  

Необходимость интеграции финансовых ресурсов сельскохозяйственных 
предприятий существует чаще всего в локальных масштабах. На региональном уровне 
АПФГ необходима, как правило, для формирования и реализации целевых программ 
структурной перестройки экономики.  
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Реализация каждого конкретного целевого проекта комплексной региональной 
программы должна быть «подкреплена» формированием соответствующей АПФГ, как 
саморазвивающейся структуры. Только при этих условиях появляется возможность 
мобилизации и аккумулирования финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 
социально-экономического развития региона.  

Для повышения эффективности функционирования частников АПФГ необходимо 
осуществление комплекса мер, среди которых наиболее важное разрешение 
ускоренной амортизации основных средств.  

Ускоренная амортизация оборудования участников ФПГ необходима для создания 
им следующих возможностей:  

- формирования дополнительного источника инвестиций за счет фонда 
амортизации; 

-     привлечения иностранньіх инвесторов из-за низкого экономического риска;  
- увеличения отчислений в государственный бюджет за счет роста 

налогооблагаемой прибыли.  
Анализ ситуации по созданию региональных АПФГ показывает, что инициаторами 

организации этих корпоративных структур часто являются администрации районов. 
Заинтересованность территориальных административных органов в создании АПФГ и 
развитии на этой основе экономики региона является объективной предпосылкой 
реализации организационного экономических мер по стимулированию их создания и 
повышению эффективности функционирования.  

Целесообразно предусмотреть меры по избирательной поддержке 
производителей. Эти меры могут включат: кредитование оборотных средств под 
реализацию конечной продукции; вложение краткосрочных инвестиций; обеспечение 
необходимыми ресурсами, имеющимися у районов; реструктуризацию задолженности 
и другие районные льготы и преференции. Необходимым условием получения этих 
льгот является разработка обоснованных бизнес-планов ее инвестиционных программ. 

 
 

 
 

İQTİSADİ İNKİŞAFIN YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ İNNOVASİYALARIN 
STİMULLAŞDIRILMASI  

 
Gülnara TAĞIYEVA, 

Azərbaycan Dövlət Aqrar  
Universitetinin assistenti 

 
Bazar iqtisadiyyatının inkişafında innovasiya mərhələsinin əsas hədəfi milli iqtisadiyyatın 

rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə, dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli 
inteqrasiyasına nail olmaq və uzunmüddətli perspektivdə ölkədə dinamik sosial-iqtisadi 
inkişafın davamlılığını təmin etməkdən ibarətdir. Bunlara, iqtisadi potensialın gücləndirilməsi 
və bu potensialın kompleks şəkildə səmərəli reallaşdırılması, o cümlədən qeyri-neft 
sektorunun inkişaf etdirilməsi (neftdən asılı olmayan güclü Azərbaycan iqtisadiyyatının 
formalaşdırılması), hər bir regionun malik olduğu potensialdan tam və səmərəli istifadə 
olunması və onların inkişafının tarazlaşdırılması, yeni iş yerlərinin açılmasına şərait 
yaradılması, sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilməsi, sosial xidmətlərin həcminin, 
keyfiyyətinin və ünvanlılığının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması və nəhayət yoxsulluğun 
azaldılması kimi vəzifələri aid etmək olar.  Bildiyimiz kimi, mülkiyyət formaları üzrə innovasiya 
bazarının strukturu müxtəlif təşkilati hüquqi formaya malik subyektlər arasında yeniliklərin 
mübadiləsini əks etdirir. Bu isə innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması üzrə dövlət 
siyasətinin aşağıdakı əsas istiqamətlərini qabaqcadan müəyyən etməyə şərait yaradır:  
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-vençur kapitalına malik kiçik innovasiyalı müəssisə və təşkilatlara dövlət köməyinə dair 
tədbirlər;  

- dövlət sektorundan özəl sektora texnoloji transfer şərtləri;  
- innovasiya fəaliyyətinin normativ hüquqi tənzimlənməsi. 
İnnovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, məqsədləri, forma və müddətləri hər şeydən 

əvvəl ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin və bütövlükdə cəmiyyətin resurs imkanları ilə 
müəyyən olunmalıdır. İnnovasiya fəaliyyətinin gedişində təsərrüfat subyektləri tərəfindən 
seçilən məqsədlərin məcmusu və onların həyata keçirilməsi, fərz edilən üsullarla yeniliklərin 
reallaşdırılması və onların innovasiya siyasətini müəyyən edir. İnnovasiya fəaliyyətinin əsas 
xüsusiyyətindən və ümumi iqtisadi vəziyyətdən asılı olaraq bazar münasibətlərinin iştirakçısı 
gözlənilən nəticəni təmin etməli olan maliyyə metodlarının məcmusunu müəyyən etməlidir. 
İnnovasiya inkişafının stimullaşdırılması zamanı mövcud olan təşkilati xarakter və tədbirlərdə 
daha böyük effekt idarəetmə iyerarxiyasının bütöv səviyyələrində təşkilati tədbirlərin qarşılıqlı 
əlaqələndirilməsi zamanı əldə olunur. Bu fəaliyyətin həyata keçirilməsinin əlverişli olması, 
şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur. Əlverişlilik dərəcəsi xalis mənfəətin ölçüsü ilə müəyyən 
oluna bilər. Əksər hallarda innovasiyanın kommersiya reallaşdırılmasının məqsədəuyğunluğu 
və onun iqtisadi effektivliyi, innovasiya məhsulunun satışı zamanı müəssisənin gəlirləri və 
müəssisənin öz istehsalında yeniliyin inhisar reallaşdırılmasından ala biləcəyi gəlirlərin əldə 
olunmamış məbləği arasında fərqi müəyyən etmək yolu ilə təyin edilir. Bu kəmiyyət bazarda 
konyuktur dəyişiklikləri şəraitində fasiləli xarakter daşıyır. İnnovasiya fəaliyyətinin inkişafı 
üçün daha yaxşı şəraitin yaradılması dövlət idarəetmə orqanlarının vəzifəsi sayılır. Dövlətin 
innovasiya siyasəti cəmiyyətin sosial-iqtisadi strategiyası ilə müəyyən edilən 
məqsədyönlülükdən əlavə, həm də dünya bazarında milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi 
səviyyəsinin yüksəldilməsi vəzifələri ilə innovasiya prosesinə cəlb edilən bütün iştirakçıların 
maraqlarının uzlaşmasını təmin etməlidir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi 
sübut edir ki, qlobal rəqabət şəraitində iqtisadiyyatın dayanıqlı artımı istehsala yeni 
texnologiyaların tətbiq səviyyəsi ilə müəyyənləşir. İnnovasiya cəhətdən aktiv bütün ölkələrə 
xas olan ümumi cəhətləri aşağıdakı kimi ayırmaq olar:  

-həm müəyyən innovasiya layihələrinin maliyyələşdirilməsində, həm də bütövlükdə 
innovasiya fəaliyyətinin inkişafında dövlətin xüsusi rolu; 

-innovasiya fəaliyyətinin inkişafına kömək edən dayanıqlı hüquqi bazanın mövcudluğu. 
Xaricdə innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının dolayı metodlarının təhlili 

göstərmişdir ki, innovasiya inkişafının əsasında elmi-tədqiqat və təcrübi konstruktor işləri üzrə 
stimullaşdırıcı vergi sisteminin formalaşması dayanır. Azərbaycan iqtisadiyyatının qarşıya 
qoyduğu tələblərə daha düzgün cavab verən metodlar aşağıdakılar sayılır:  

vergi stimullaşdırılması elmi-tədqiqat və təcrübi konstruktor işlərinə xərclər ölçüsündə 
mənfəət vergisindən güzəştlər, aşağı dərəcələrlə mənfəətin tutulması, amortizasiya siyasəti 
vasitəsilə stimullaşdırma. 

Xarici təcrübədə milli maraqlara çatmaq məqsədilə innovasiya fəaliyyətinə kömək və 
onun dövlət stimullaşdırılması tədbirlərinin müxtəlifliyinə tez-tez rast gəlinir. Xarici ölkələrin 
təcrübəsində əsas nəticə ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyatın yüksək aktivliyi elmi-texniki 
bazarda, milli prioritetlərin müəyyən edilməsində dövlətin aparıcı rolu ilə və stimullaşdırma 
mexanizmləri sistemi vasitəsilə dövlətin innovasiya inkişafı prosesinə fəal təsiri ilə təmin 
olunur. Belə ki, əgər yeni texnoloji səviyyədə bütün istehsal sahələrinin texniki cəhətdən 
yenilənməsi və innovasiya tətbiqinin fəallaşdırılması məqsəd sayılırsa, onda iqtisadiyyatın 
bütün sferalarına bərabər surətdə yayılan ümumi qərarlar kifayətdir. Nəzərə alınmalıdır ki, bu 
halda əlavə güclü inkişafı da daha çox investisiya cəlbediciliyinə malik sahələr alacaqdır. 
Odur ki, innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması sistemi iqtisadiyyat sahəsində dövlətin 
qarşıya qoyduğu iki məsələnin həllinə kömək etməlidir: innovasiya tətbiqinin ümumi 
aktivləşdirilməsi və dünya bazarına çıxış perspektivləri nəzərə alınmaqla iqtisadiyyatın 
yüksək texnoloji sektorlarının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi. Bazar şəraitində təsərrüfat 
subyektləri innovasiya fəaliyyətinin effektivliyini yüksəltmək məqsədilə innovasiya fəaliyyətini 
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müəssisənin strateji inkişaf məqsədləri ilə inteqrasiya etməlidir. Strateji innovasiya 
fəaliyyətinin meydana çıxmasına, təsərrüfat subyektlərinin idarəetmə sisteminin xarici mühit 
şəraitinin mürəkkəbləşməsinə doğru təkamül kimi baxmaq lazımdır. Yeni texnologiyaların 
inkişaf etdirilməsi strateji qərarların qəbul edilməsi prosesində aktual istiqamət sayılır. 
Beləliklə, təhlil etdiyimiz məqalədən belə nəticə çıxarmaq olar ki, hazırda innovasiyalar 
müəssisənin perspektiv inkişaf istiqamətlərini müəyyən edir və beləliklə də müəssisənin 
innovasiya və strateji fəaliyyəti bazarın inkişafı ilə tam inteqrasiya olunur. Iqtisadi artım və 
inkişaf amili kimi yeni texnologiyaların rolunun gücləndirilməsi şəraitində innovasiya 
fəaliyyətinin stimullaşdırılması vəzifə deyil ümumi strateji məqsəd olmalıdır. Elmi-tədqiqat və 
təcrübi konstruktor işlərinin dövlət maliyyələşdirilməsi daha çox müvafiq nəticələrin 
alınmasına deyil, elmi-tədqiqat təşkilatlarının mövcud infrastrukturuna kömək göstərilməsinə 
yönəldilməlidir. Bütövlükdə mikro səviyyədə ölkə və regional innovasiya strategiyalarının 
reallaşdırılmasını təmin edən müəssisə səviyyəsində innovasiya fəaliyyətinin inkişafını 
fəallaşdıran innovasiya mexanizmləri tətbiq edilməlidir. 

 
 
 
 

İDXAL-İXRAC ƏMƏLİYYATLARININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ VALYUTA 
NƏZARƏTİNİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 
Gülnarə TURABOVA, 

Gəncə Dövlət Universitetinin baş müəllimi; 
  Şəlalə QURBANOVA, 

Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimi 
 

Qloballaşan müasir dövrdə hər bir dövlətin mühüm iqtisadi tənzimləmə vasitələrinin, 
valyuta əməliyyatlarının, xüsusilə idxal-ixrac əməliyyatları üzərində valyuta nəzarəti və onun 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi aktual bir məsələlərdən biridir. Bugün maliyyə sisteminin 
dünya ayrı-ayrı ölkələrinin iqtisadiyyatına təsiri istənilən ölkənin iqtisadiyyatında maliyyə-
valyuta sistemi keyfiyyətcə yeni səviyyədə həyata keçirilir. Valyuta tənzimlənməsi və valyuta 
nəzarətinin səmərəliliyinə о zaman nail olunur ki, ölkənin iqtisadi inkişafının və onun bank 
sisteminin dayanıqlılıq səviyyəsi, pul-kredit valyuta siyasətinin effektivliyi təmin olunsun. 
Eləcədə,  dövlətin dünya maliyyə böhranlarına qarşı durmaq qabiliyyəti ilə qorunub-saxlanır 
və irimiqyaslı kapitalın ölkədən və iqtisadiyyatın real sektorundan çıxaraq xaricə axıb 
getməsinin qarşısının alınmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 

Dövlətlərarası və beynəlxalq saziş və müqavilələr dövlətlərin iqtisadi, eləcə də valyuta 
siyasətinin məqsədlərinə nail olmaq üçün istifadə etdikləri metod, vasitə və alətlərin spektrinə 
müəyyən məhdudiyyətlər qoyur. Dövlətlərarası valyuta tənzimlənməsində beynəlxalq amil 
çox böyük əhəmiyyətə malikdir. İlk öncə, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin qloballaşması, 
kapitalın yüksək mobilliyi şəraitində milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı əlaqə və təsirinin artımı ilə 
əlaqədardır. 

 Valyuta tənzimlənməsi və valyuta nəzarətinin qarşılıqlı əlaqəli, uyğunlaşdırılmış vahid 
sisteminin yaradılmasında əlavə çətinlikləri nəzərdən keçirilən bu münasibətlərin kompleks 
xarakterə malik olması yaradır.  İdxal-ixrac əlaqələri sahəsində valyuta münasibətlərinin 
dövlət tənzimlənməsinə sistemli yanaşmanın olmaması əhəmiyyətli dərəcədə xarici 
investisiyaların alınmaması nəticəsində meydana çıxan maddi itkilərə bağlıdır. Valyuta 
tənzimlənməsi və nəzarəti valyuta münasibətlərinin daxili valyuta bazarının inkişafı, dövlətin 
aktiv tənzimləyici kimi iştirakı və müvəkkil orqanlar tərəfindən valyuta əməliyyatları üzərində 
səmərəli nəzarət olduğu halda baş verir. Valyuta tənzimlənməsi və valyuta nəzarəti 
sisteminin səmərəliliyi milli valyutanın dayanıqlılığının təmin olunmasının, maliyyə-kredit 
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sisteminin və maliyyə bazarının sabitliyinin, ölkədə investisiya mühitinin formalaşmasının, 
beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın inkişafının ən mühüm amillərindəndir. 

Bir çox inkişaf etmiş ölkələr valyuta tənzimlənməsinin liberallaşdırılmasına və 
məzənnənin azad formalaşmasına kapitalın hərəkəti zamanı valyutaların tam 
konvertasiyasına və məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına keçərək təkamül yolu ilə yalnız 
tam əsaslı bir müddəa kimi 1980-ci illərdə gəlib çatmışlar. Lakin valyuta nəzarətinin təkamül 
yolu ilə liberallaşdırılması tərəfinə ümumi meyl etməsi tendensiyalarına baxmayaraq, valyuta 
nəzarətinin hələ kifayət qədər uzun perspektiv üçün tətbiqi və qorunub saxlanılması da tam 
əsaslandırılmış görünür. BVF-nin əsasnaməsinə əsasən valyuta nəzarətinin tətbiqinə, 
xüsusilə idxal-ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsi zamanı çirkli pulların yuyulması və 
kapital axının qarşısının alınması məqsədilə yol verilə bilər.  

1997-a ildə bağlanan Şengen müqaviləsinə əsasən Aİ-nin 15 ölkəsindən 13-ü (Böyük 
Britaniya və İrlandiya istisna olmaqla) xarici iqtisadi fəaliyyətdə ən güzəştli rejim müəyyən 
etdilər. Bu qaydalara əsasən idxal-ixrac əməliyyatları üzərində nəzarəti uyğun nazirliklərin 
tövsiyələri ilə fəaliyyət göstərən müvəkkil vasitəçilər (mərkəzi banklar, maliyyə nazirlikləri, 
deviz(valyuta)bankları) həyata keçirirlər. Bəzi ölkələrdə xarici ticarət sferasında əməliyyatlara 
nəzarət edən və xüsusi lisenziyalar verən xüsusi idarələr (İtaliyada - Valyuta Əməliyyatlarının 
İtaliya Byusoru, İsveçrədə - Federal Şura, İsveçdə - Milli Şura, Belçika və Lüksemburqda - 
Belçika-Lüksemburq İnzibati Komissiyası və s.) yaradıldı. Bu zaman gömrük orqanları 
mühüm rola malik oldular. Valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsi Şərqi Avropa ölkələrində 
mərkəzi banklar, maliyyə nazirlikləri, eləcə də valyuta əməliyyatlarının aparılması üzrə 
müvəkkil edilmiş uyğun nazirliklər və kommersiya bankları tərəfindən həyata keçirilir. Buna 
uyğun olaraq, Maliyyə Nazirlikləri və mərkəzi banklar ümumi və fərdi lisenziyalar verirlər. 

Qərbi Avropa ölkələrində, eləcə də ABŞ və Yaponiyada ixraca nəzarət uyğun ölkələrin 
qanunvericiliyinə əsasən həyata keçirilir. Həm ayrı-ayrı ölkələr, həm də ayrıca seçilmiş 
əmtəələr üzrə məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər. Lakin, adətən, əksər ölkələrdə əmtəələrin 
ixracı azad rejimdə həyata keçirilir. Bu, əsasən, Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr üçün daha 
xarakterikdir. Bu ölkələrin ixraca nəzarət sahəsindəki valyuta siyasəti məhsul, məmulat və 
əmtəələrin maksimum səviyyədə ölkə hüdudlarından kənara çıxarılmasının 
stimullaşdırılmasına yönəldilmişdir. 

Beləliklə, valyuta nəzarətinin reallaşdırılması birbaşa və ya dolayı şəkildə ixrac 
əməliyyatlarının tənzimlənməsi yolu ilə həyata keçirilir. İdxalın tənzimlənməsi zamanı isə 
əmtəənin mənşəyi olan ölkə nəzərə alınır. Bu zaman ölkənin Avropa İttifaqına üzvlüyü 
həlledici əhəmiyyətə malikdir. Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr çərçivəsində demək olar ki, 
bütün sənaye məhsullarının idxalı məhdudiyyətlərsiz həyata keçirilir. Məhdudiyyətlərin ən 
çoxu əksər Şərqi Avropa ölkələrində tətbiq olunur. Fərdi lisenziyalar əsasında xarici ticarət 
əlaqələri qurulan xüsusi ölkələr qrupuna Hindistan, Çin, Koreya, Rusiya və digər MDB ölkələri 
də aid edilir. Ayrıca əmtəələr üçün idxal gömrük rüsumları rejimi tətbiq olunur. 

Əksər ölkələr üçün idxalın strukturu, əsasən, xammal məhsulları ilə, yəni neft, qaz, ağac 
materialları, polad, silah, radioötürücü texnika və s. ilə təmsil olunur. Neft və neft 
məhsullarına ildə bir dəfə və ya 6 ayda bir dəfə ümumi kvotalar müəyyən edilir. Bu qayda 
ikitərəfli kvotalar fəaliyyət göstərən və ya xüsusi rejim haqda saziş imzalanan ölkələr istisna 
olmaqla bütün ölkələrə aiddir (Fransa, Yaponiya və s.). Kəmiyyət məhdudiyyətlərinə məruz 
qalan əmtəələrin idxalı üçün lisenziya tələb olunur.  

Beləliklə, respublikamızda idxal-ixrac əməliyyatları üzrə əldə olunan valyuta vəsaitlərinin 
satılması (konvertasiyası) üzrə tələblər bütövlükdə beynəlxalq praktikaya zidd deyil. Həmçinin 
valyuta nəzarətinin bu istiqaməti son nəticədə dövlətə ölkədə xarici valyuta kütləsinin həcmini 
tənzimləməyə və beləliklə də, makroiqtisadi proseslərə təsir göstərməyə imkan verir. Eyni 
zamanda, valyuta nəzarətinin əsas istiqamətləri, idxal-ixrac əməliyyatları üzərində nəzarət 
mexanizmi, onun ayrı-ayrı məhdudlaşdırıcı tədbirlərinin müxtəlif ölkələrdə müəyyən fərqli 
cəhətlərinin mövcudluğu bu ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafının vəziyyəti, onların sənayesinin 
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və digər sahələrinin dünya təsərrüfatına və beynəlxalq əmək bölgüsündə yeri, eləcə də bu 
ölkələrin özündə idxalın və ixracın spesifik xüsusiyyətlərindən asılıdır.  

Beləliklə, sivilizasiyalı bazar münasibətləri inkişaf etdikcə, bazar şəraitində xarici 
ticarətin sərt inzibati tənzimlənməsi rejiminin yol verilməməsi şərtinə baxmayaraq, valyuta 
nəzarətinin təkamülü dövründə onun liberallaşdırılmasını daha çox nisbi hesab etmək olar. 
Belə ki, ayrı-ayrı makro və mikroiqtisadi proseslərdəki dəyişikliklər əsnasında ayrı-ayrı 
dövrlərdə valyuta nəzarətinin gücləndirilməsi obyektiv zəruriyyətə çevrilir. Bu tədbirlər onun 
mikro, həmçinin makro səviyyədə səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə həyata 
keçirilməlidir. 

 
 
 
 

MALİYYƏ SAHƏSİNDƏ İSTEHLAKÇI HÜQUQLARININ 
POZULMASI MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Günay MUSAYEVA, 

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 
“İqtisadi nəzəriyyə və iqtisadiyyat” kafedrasının müəllimi 

 
Müasir maliyyə bazarı istehlakçılara təklif etdiyi xidmətlərin çoxşaxəliyi və mürəkkəbliyi 

ilə fərqlənir. Qeyd edilməlidir ki, pərakəndə maliyyə xidmətləri bazarının səmərəli fəaliyyət 
göstərməsi üçün aşağıdakı komponentlər zəruridir: 

- Maliyyə institutlarının professional standart və işgizar etikası; 
- Rəqabət mühiti; 
- Maliyyə xidmətlərinin əlçatanlığı; 
- Maliyyə bazarı tənzimləyiciləri tərəfindən nəzarət ; 
- Maliyyə xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi; 
- Əhalinin maliyyə savadlılığı. 
 Maliyyə bazarının dayanıqlığı məhz maliyyə xidmətləri təklif edənlərlə istrehlakçılar 

arasında münasibətlərin tarazlığından asılıdır. 
İstehlakçıların maliyyə sferasında hüquqlarının müdafiəsi ölkəmizdə Azərbaycan 

Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının 
Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin səlahiyyətlərinə daxildir. Xidmət mülkiyyət formasından asılı 
olmayaraq, maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektləri rəqabətin 
məhdudlaşdırılmasına, aradan qaldırılmasına, təsərrüfat subyektlərinin və istehlakçıların 
mənafelərinin pozulmasına gətirib çıxaran və ya gətirib çıxara bilən hərəkətlərin qarşısının 
alınması üçün tədbirlər hazırlayır və həyata keçirir,həmçinin maliyyə xidmətləri bazarlarında 
istehsal və xidmətlərin həcmi, idxal-ixrac əməliyyatlarına dair və qanunla nəzərdə tutulan 
digər mənbələrdən əldə olunan məlumatlar əsasında rəqabətin vəziyyətini araşdırır və 
təsərrüfat subyektlərinin hökmran mövqeyini müəyyən edir. Gördüyümüz ki, Xidmətin 
əsasnaməsində maliyyə sahəsində istehlakçı hüquqlarının qorunmasına dair müəyyən 
çatışmazlıqlar və boşluqlar vardır. Həmçinin,istehlakçı hüquqlarının medafiəsinə dair 
normativ baza beynəlxalq standartlara tam cavab vermir. Digər bir problem Xidmətinin 
iqtisadiyyatın bütün sahələrində anti-inhisar tənzimlənməsi keçirməsidir. Belə çox 
istiqamətliliyin nəticəsi təsərrüfat subyektlərinin və sahələrin fəaliyyət prinsiplərinin dərindən 
dərk edilməməsi ola bilər. Bu problemin adekvat həlli kimi, sahə nazirliklərinin və orqanlarının 
yaradılması səmərəli ola bilər. Xidmət ən yuxarı nəzarət orqanı kimi digər sahə nazirliklərinin 
fəaliyyətini koordinasiya edə bilər. Hazırda belə praktikalar ABŞ və digər qərb ölkələrində 
reallaşdırılır. 

Hesab edirik ki, banklar, sığorta şirkətləri,kredit təşkilatlarının, sələmlə borc verənlərin, 
yüksək faizlər hesabına mənfəət əldə edənlərin maliyyə sahəsində fəaliyyətlərinə nəzarət 

206 
 



edən elə bir müstəqil, xüsusi orqan lazımdır. Belə bir orqanın ilk prioriteti kredit kartları ilə 
əməliyyatlar, tələbələrə və digər sosial qruplara verilən kreditlər, faizlər  olmalı, o cümlədən 
mütəmadi bank və bank olmayan kredit təşkilastları, sığorta şirkətlərinə nəzarət, bazarların 
kompleks təhlili, istehlakçıların şikayətləri ilə də məşğul olmalıdır. Müstəqil qurum olmaqla 
digər dövlət orqanları ilə fəaliyyətini koordinasiya etməlidir. Ölkəmizdə istehlakçıların 
hüquqlarının ən çox pozulduğu sahə maliyyə, xüsusilə bank sahəsi olduğunu nəzərə alsaq, 
maliyyə sahəsində istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi agentliyi yaxud bürosunun 
yaradılması məqsədəuyğundur. 
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optimallaşdırılmasının rolu müəyyən edilmiş, müəssisənin səmərəli idarə edilməsinin əsas 
prinsipləri və funksiyaları nəzərdən keçirilmiş, innovasiya menecmentinin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi metodları şərh olunmuşdur. Biznesin rəqabətqabiliyyətli bazar modellərinin 
yaradılmasında marketinq idarəetmə sistemindən istifadənin əhəmiyyəti əsaslandırılmış və 
müəssisənin idarə edilməsinə təsir edən edən amillərdən istifadənin təkmilləşdirilməsi yolları 
açıqlanmışdır. 
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Giriş 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli “Milli 

iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Fərmanı ilə təsdiq edilən yol xəritələrindən biri də “Azərbaycan Respublikasında 
kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol 
Xəritəsi”dir[1]. Həmin sənəddə rəqabət mühitini daha da yaxşılaşdırmaq üçün qanunvericilik 
bazasını təkmilləşdirmək və institusional idarəetmə mexanizmini gücləndirmək zəruriliyi 
nəzərdə tutulur. Birmənalı olaraq qeyd olunur ki, indiki şəraitdə ölkə qarşısındakı mühüm 
vəzifələrdən biri iqtisadiyyatda ixracyönümlülüyü təmin etmək və idxalı əvəzləməkdir. Bu 
məqsədlə yerli istehsal müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması əsas hədəf kimi 
qəbul olunmuşdur. Bu isə ancaq sağlam rəqabət mühiti vasitəsilə bazarda formalaşdırılan 
rəqabət təzyiqi nəticəsində reallaşa bilər. Məhz bazar subyektlərinin arasındakı rəqabət 
təzyiqi məhsuldarlığı və iqtisadi səmərəni artırır, texnologiyalardan və innovasiyalardan geniş 
istifadəyə imkan verir. Yalnız sağlam rəqabətə əsaslanmaqla idxalı yerli istehsalla əvəz 
etməyə və ixracı stimullaşdırmağa nail olmaq olar. Bunun üçün isə müəssisələrin fəaliyyətinin 
səmərəli idarə edilməsi alətlərinə üstünlük verilməsi məqsədəuyğundur. Bu baxımdan, tədqiq 
edilən məqalədə müasir idarəetmə konsepsiyalarının vəziyyəti araşdırılır və gələcək inkişaf 
meylləri müəyyənləşdirilir, onların Azərbaycan mühitində tətbiqi ilə bağlı müəllif yanaşması 
şərh edilir. 

1. Rəqabət mövqelərinin möhkəmləndirilməsində idarəetmənin 
optimallaşdırılmasının rolu 
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Hal-hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatında rəqabətin gücləndirilməsi baş verir ki, bunun 
da nəticəsi olaraq müəssisə rəhbərləri yeni idarəetmə alətlərinin və rəqabətqabiliyyətliliyinin 
artırılması rıçaqlarının daimi axtarışındadırlar. Bazarın vəziyyəti iştirakçılara davranış 
strategiyalarının işlənməsi üzrə daim dəyişən rəqabət mühitində konkret bir şirkətin sabit 
inkişafını təmin edəcək ciddi tələblər diktə edir. Rəqabət strategiyası istehlakçıların cəlbinə, 
rəqabət təzyiqlərinin müqavimətinə və öz bazar mövqelərinin gücləndirilməsinə 
əsaslanmalıdır [2]. 

Bazarda şirkətin dayanıqlı mövqeyi onun malik olduğu mövcud xüsusiyyətləri: müasir 
texnologiyaların, avadanlıqların, hazırlanmış kadrların və strateji inkişafı təmin edən digər 
resursların mövcudluğunu müəyyən edir. Onun əhəmiyyətli rəqabət mövqelərinə aşağıdakılar 
aiddir: müştəri sorğularının ödənilməsi dərəcəsi, şirkət məhsullarının bazar payı, istehsalın 
rentabelliyi, innovasiyalar, əmək məhsuldarlığı, strateji planlaşdırma və idarəetmə, bazar 
ehtiyaclarını operativ qarşılamaq qabiliyyəti [3]. 

Bütün bazar iştirakçıları – müəssisələr, təşkilatlar, şirkətlər - hazırda öz-özünü 
tənzimləyən sosial sistemlər kimi nəzərdən keçirilir. Açıqlıq xarici mühit (kapital bazarları, mal 
və xidmətlər, əmək və s.) ilə davamlı qarşılıqlı təsir deməkdir. Bir qayda olaraq, bu daimi 
deyil, belə ki, biznes-sistemin parametrlərinin və ya ekoloji amillərin dəyişilməsi qaçılmaz 
şəkildə  sistemin tarazlığının pozulmasına və dayanıqsızlığına gətirib çıxarır. Bu baxımdan, 
şirkətin menecmenti qarşısında məqsədyönümlülük və sistemli yanaşma əsasında 
idarəetmənin optimallaşdırılması məsələləri dayanır [4]. Tətbiq edilən metodların, 
texnologiyaların və idarəetmə standartlarının balanslaşdırılmasını nəzərdə tutan inteqrasiya 
edilmiş idarəetmə sisteminin formalaşdırılması yolu ilə sistemin vəziyyətini optimallaşdırmaq 
mümkündür[5]. Bu yanaşma məşhur menecer U. Detmerin işində ifadə olunmuşdur [6]. 

İyerarxikliyin universal xassəsinə əsasən hər hansı sistem müxtəlif ümumiləşdirmə 
dərəcəli komponentlərə malikdir ki, onların özləri də bir sistem hesab olunur. Təhlilin 
aspektlərindən asılı olaraq müxtəlif səviyyələri, məsələn, strateji, taktiki operativ; fəaliyyətin 
təşkilinə yanaşmalardan asılı olaraq: funksional iyerarxiya, bölmə, proses və layihə idarə 
olunması; müxtəlif idarəetmə obyektləri üzrə (marketinq, satış, kadr, maliyyə, xidmətlər, 
biznes proseslər) və başqalarını ayırmaq olar[7]. 

2. Müəssisənin səmərəli idarə edilməsinin əsas prinsipləri və funksiyaları 
Müəssisənin səmərəli idarə edilməsinin əsas prinsipləri arasında amerika alimi E. 

Deminq tərəfindən müəyyən edilmiş aşağıdakı prinsipləri ayırmaq olar [8]: 1) məhsul və 
xidmətlərin fasiləsiz yaxşılaşdırılması məqsədinin davamlılığı; 2) təchizatçılarla uzunmüddətli 
münasibətlərin formalaşdırılması; 3) proseslərin təkmilləşdirilməsi maraqlarından keyfiyyətə 
nəzarət; 4) istehsal və xidmət sisteminin təkmilləşdirilməsi; 5) işçilərin təliminin müxtəlif 
formaları [9]. 

Azərbaycanın müasir idarəetmə təcrübəsində menecerlər tədricən müxtəlif idarəetmə 
yeniliklərini tətbiq edərək təşkilati strukturu təkmilləşdirməyə çalışırlar. Azərbaycan 
iqtisadiyyatına qısa müddətli olsa da bəla gətirmiş post-böhran dalğası üçün səciyyəvi olan 
makroiqtisadi mühitin dəyişkənliyini (daimi dəyişikliyi və qeyri-sabitliyi) nəzərə alaraq, 
menecmentin nizamlanması şirkətin biznes potensialının (vahid sistemdə birləşdirilmiş, 
təşkilati resursların dəsti) davamlı artımının təmin edilməsi vasitəsi kimi mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir.  Buna görə də, menecmentin funksiyaları üzrə təşkilatın fəaliyyətinin özünü təhlili 
vacibdir.  Bu, son nəticədə, menecerlərin səlahiyyətlərini dəqiq məhdudlaşdırmağa və 
fəaliyyətin səmərəliliyini artırmağa  imkan verir [10]. 

İdarəetmənin prioritet funksiyası proqnozlar, layihələr, proqramlar və planlar şəklində 
müxtəlif idarəetmə qərarları variantlarının hazırlanmasından, onların optimallığının 
əsaslandırılmasından, biznes proseslərə nəzarət edilməsindən ibarət olan planlaşdırmadır 
[11]. 

Planlaşdırmanın mütərəqqi metodikalarına strateji planlaşdırma, firmadaxili 
planlaşdırma, brend-plan, reinjinirinq, bençmarkinq, biznes planlaşdırma, marketinq 
planlaşdırılması, iqtisadi təhlil və s. daxildir. 
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Strateji planlaşdırma prosesi – bu, müəssisənin arzuolunan gələcək vəziyyətinin 
layihələndirilməsi və ona nail olmağın ən səmərəli yollarının müəyyən edilməsidir [12]. 

Şirkətlərin üzləşdiyi əsas strateji və taktiki çağırışlar arasında aşağıdakıları xüsusilə 
qeyd etmək lazımdır: a) müştərilər, istehlakçılar ilə səmərəli iş; b) məhsul portfelinin 
səlahiyyətli idarəetməsi; c) maliyyə dayanıqlığının artırılması; d) biznes proseslərinin 
optimallaşdırılması. Onların uğurlu həlli şirkətin rəqabətqabiliyyətliliyini, onun investisiya 
cəlbediciliyini xeyli yüksəltməyə imkan verir. 

Firmadaxili planlaşdırma uzunmüddətli dövr üçün fəaliyyətin nəticələrinin müəyyən 
edilməsini nəzərdə tutur, onun başlıca vəzifəsi mənfəətin maksimumlaşdırılması, böyük 
bazar payının əldə edilməsi, biznes dəyərinin artırılmasıdır [13]. 

Bazara yeni məhsulların irəlilədilməsinin vacibliyi ilə əlaqədar olaraq istehlakçının 
şüurunda məhsul və ya xidmətə aid assosiasiya dəsti (brendi) formalaşdırmağa imkan verən 
strateji brend-planının işlənib hazırlanması aktual hesab edilir. 

Təşkilati strukturun təkmilləşdirilməsi məsələlərini həll edərkən idarəetmə sistemində 
əsas rol təşkilatın keyfiyyətcə yeni vəziyyətə keçidinə kömək edən innovativ layihələri 
reallaşdıran layihə menecmentinə keçir[10]. 

3. İnnovasiya menecmentinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi metodları 
Son on illikdə müəssisə və təşkilatların idarə edilməsində inkişaf tapmış innovasiya 

menecmentinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün onun tanınmış (təhlil, proqnozlaşdırma, 
qiymətləndirmə, optimallaşdırma, nəzarət, motivasiya, və s.),  eləcə də xüsusi metodlarının 
tətbiqi tövsiyə olunur.  Sonunculara yalnız yeni elmi yanaşmalar, sistemli təhlil, əməliyyatların 
tədqiqi metodları, və s. deyil, həm də idarəetmə texnologiyası təcrübəsində ilk dəfə sınaqdan 
keçirilmiş qeyri-standart metodlar da daxildir [14]. 

İqtisadi islahatların dünya təcrübəsi göstərir ki, innovasiya menecmentinin ən uyğun 
metodu biznes proseslərinin reinjinirinqi hesab olunur. Bu metod məhdud vaxt çərçivəsində 
təşkilatın biznes sisteminin fundamental surətdə yenidən qurulmasına, onun yüksək 
səmərəliliyinin təmin edilməsinə, davamlı rəqabət üstünlüyü qazanmağa imkan verir. 

Müasir iqtisadiyyatda bençmarkinq (qarşılaşdırma) metodu tətbiq olunur. Onun 
mahiyyəti öz fəaliyyətini ən yaxşı, lakin eyni sektordan olması mütləq sayılmayan 
müəssisələrlə sistemli müqayisə prosesidir. 

Qeyri-sabit xarici bazar mühitində, müəssisələrin idarə edilməsi diqqətin öz təbiətinə 
görə statik olan modellərdən dinamik və ehtimal modellərinin işlənib hazırlanmasına 
yönəldilməsini tələb edir. İdarəetmə sistemlərinin yeni tədqiqat metodologiyası o prosesləri 
nəzərdən keçirir ki,  onların əsas məqsədi istehlakçı tərəfindən əldə edilmiş məhsuldur. 
Beləliklə, istehlakçılar üçün dəyər yaradılmasının bütöv sistemi kimi müəssisədə idarəetmə 
sisteminin müəyyən edilməsinə hərtərəfli yanaşmanın vacibliyi meydana çıxır. 

4. Biznesin rəqabətqabiliyyətli bazar modellərinin yaradılmasında marketinq 
idarəetmə sistemindən istifadənin əhəmiyyəti 

Marketinqin idarəetmə sisteminin layihələndirilməsi menecmentin bütün səviyyələrində 
səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsi, proses yanaşması prinsiplərinin və müəssisənin mövcud 
təşkilati struktur qaydalarının kompleks əlaqələndirilməsi zəruriliyinə gətirib çıxarır. 
Marketinqin idarəetmə sisteminin menecmentin ümumi sisteminə tətbiqinin yekun mərhələsi 
təhlil, planlaşdırma, nəzarət, icra planları kimi idarəetmə funksiyaları üzrə proseslər yüksək 
şərholunma dərəcəsinə malikdirlər. 

Marketinq texnologiyaları müəssisənin fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyini əhəmiyyətli 
dərəcədə artırmağa qabildir. Onlar şirkətin gəlirliliyinin və rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin 
edilməsinin ən vacib vasitələrindən biri hesab olunur. Ətraflı marketinq planına vaxtaşırı 
olaraq müxtəlif təhlil növlərinin (müştərilər, rəqiblər, ətraf mühit və s.) və planlaşdırılan dövrün 
vəzifələri daxil edilir. 

Biznesin rəqabətqabiliyyətli bazar modellərini yaratmaq üçün istehlakçılara yönəlmiş və 
iqtisadiyyatın ən müxtəlif seqmentlərinin şirkətləri tərəfindən istifadə edilən müasir marketinq 
texnologiyalarının əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirmək mümkün deyil. 
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Müasir marketinq istehlakçı məmnuniyyəti, sədaqət, gəlirlilik və biznesin mənfəətlilik və 
rentabelliliklilik səviyyəsi kimi kateqoriyalara əsaslanan müştərilərlə qarşılıqlı əlaqələr 
marketinqi kimi xarakterizə olunur [15]. 

Bir çox marketoloqların fikrincə, marketinqin əsas vəzifəsi müştərilərin əldə edilməsi və 
saxlanması hesab olunur. Bu məsələ ilə əlaqədar müxtəlif əsərlərin təhlili müəllifləri 
izləniləcək əsas peşəkarlığı aşkara çıxarmışdır: 1) müştərilərə yüksək və birinci sinif xidməti 
standartlarının dəstəklənməsi (J. Şoul [16] K. Syuell [17]). 2) alıcılarda şirkətə inam və 
sədaqət hissinin yaradılması (E. Sernovits [18], T. Şey [19], K. Anderson [20]); 

3) müştərilərin ehtiyaclarının sadə icrasının kifayət olmaması və onlarda şirkəti ilə 
qarşılıqlı təsirdən xoşbəxtlik və məmnunluq hissi yaratmaq zəruriliyi (T. Şey [19], P. Temporal 
[21]); 4) müştərilər ilə şəxsi əlaqələrin  yaradılması və onlarla xüsusi ünsiyyətin artırılması (D. 
Barlou [22], N. Rekhem [23], D. Arieli [24], Best R. [25]); 5) şirkətin məhsulları üçün əlavə 
dəyər yaradılması (S. Godin [26], R.Best [25]). 

Marketinq proqramlarının fərdiləşdirilməsi və müştərilərlə daimi əlaqə saxlamaq üçün 
xüsusilə inkişaf etməkdə olan bazarlarda, internetdən və müasir kommunikasiya 
texnologiyalarından (sosial şəbəkələr, online-satış, mobil cihazlar) istifadə edərək, uzaqdan 
rabitəqurma üsulları əldə etmişlər. 

5. Müəssisənin idarə edilməsinə təsir edən edən amillərdən istifadənin 
təkmilləşdirilməsi 

Müəssisə üçün rəqabət mübarizəsində əsas amillərdən biri bazar ehtiyaclarından, 
şirkətin maliyyə vəziyyəti və strateji məqsədlərindən asılı olaraq, məhsul çeşidinin 
formalaşması prosesi kimi başa düşülən çeşid siyasətidir. Bu, müxtəlif amillərin təsiri ilə bağlı 
daim monitorinq və düzəlişlər edilən bir sıra parametrləri (dərinliyi, dolğunluğu, eni, 
dayanıqlığı və doyması), ilə xarakterizə olunur. 

Müasir idarəetmədə biznes proseslərinin, onların qarşılıqlı təsirlərinin və əlaqələrinin 
axını keyfiyyəti və sürətini müəyyən edəcək müstəqil vahid komponenti kimi qəbul edilən 
logistika əhəmiyyətli rola malikdir. Müasir müntəzəm menecment konsepsiyasına cavab 
verən logistika sistemlərinin formalaşmasının əsas prinsiplərinə istehlakçıların ehtiyaclarını 
ödəmək üçün oriyentasiya və xarici mühit amillərinin nəzərə alınması, sisteminin çevikliyinin 
və uyğunluğunun təmin edilməsi daxildir. İnteqral logistika yeni müasir logistika paradiqması 
kimi (M. Kristofer, J. Coul, K. Gopal və s ...) tanınır. Onun əsas tətbiqi şərtləri: istehlakçılara 
keyfiyyətli xidmət, logistika tərəfdaşları arasında inteqrasiyanın yüksək səviyyəsi, yeni 
təşkilati əlaqələrin yaradılması. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər hansı bir müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi 
təhlili onun iqtisadi sabitliyinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində fəaliyyət səmərəliliyinin 
və rəqabət üstünlüklərinin artırılması ehtiyatlarınin axtarışında həlledici əhəmiyyət kəsb edir. 

Lakin, hazırda idarəetmənin ən adaptasiya olunmuş üsulu biznes planlaşdırmasıdır. 
Biznes-plan (BP) müəssisə biznesinin strateji planlaşdırmasının nəticəsi olub, 

sahibkarlıq, o cümlədən innovativ qərarların və gözlənilən maliyyə nəticələrinin 
reallaşdırılması  strategiyasının ətraflı əsaslandırılmasıdır. BP-nin  vəziyyətin həyata 
keçirilməsindən və dəyişikliklərdən yaranan daim yeni şəraitə uyğun gətirilməsi ondan 
müəssisə işləri nəticələrinin qiymətləndirməsi vasitəsi kimi istifadə etməyə imkan verir. 

Formal olaraq BP - bu müəssisənin gələcək kommersiya fəaliyyətinin bütün əsas 
aspektlərini təsvir edir, onların qarşılaşa bildiyi bütün problemləri təhlil edir, həlli yollarını 
müəyyən edir. 

Müəssisəni BP işləyib hazırlamağa cavabdeh edən qanunvericilik bazasının 
olmamasına baxmayaraq, bu gün Azərbaycanda işgüzar biznes mühitinin formalaşdıran xeyli 
sayda fərman və digər hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. Bu mühitdə fəaliyyət layihənin 
maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün BP-nin işlənib hazırlanmasını tələb edir. Müasir 
dövrdə müəssisənin biznes planı, ilk növbədə, onun maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
məsələlərini həll etməlidir. 

210 
 



Balanslaşdırılmış Göstəricilər Sisteminin əsasında biznesin səmərəliliyinin ölçülməsi bir 
çox idarəetmə qərarlarında həyata keçirilən məlum bir ideyadır. Daha geniş yayılmış 
Balanslaşdırılmış Göstəricilər sistemi R. Kaplanın, D. Nortonun və onların ardıcıllarının 
kitablarında təsvir edilmişdir [27]. 

Bu konsepsiya baxımından təşkilat maliyyə və qeyri-maliyyə göstəricilərindən ibarət 
olan və perspektivləri adlandırılan bir sistemdir (məsələn, maliyyə, müştərilər, daxili 
proseslər, təlim və inkişaf). Sistemdə göstəricilərin ümumi sayı 20-25-dən çox olmamalıdır, 
halbuki göstəricilər sisteminin seçim  azadlığı verilir. Düzgün qurulmuş Balanslaşdırılmış 
Göstəricilər Sistemi qərar qəbulu prosesinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün müəssisənin 
fəaliyyəti haqqında ümumiləşdirilmiş informasiya əldə etməyə imkan verir. Sistem məqsədə 
nail olmağın monitorinqi üçün istifadə olunur, biznes mühitinin dəyişimi vəziyyətində 
dəyişikliyin aparılmasına icazə verilir[28]. 

Menecment sahəsində məşhur yenilikçilər A. Ostervalder və I. Pine dünyanın ən böyük 
şirkətlərində istifadə edilən biznes modelləri təhlilinin, qurulmasının və təkmilləşdirilməsinin 
orijinal konsepsiyasını təklif edirlər. Biznes model - bir şirkəti başqa bir şirkətdən fərqləndirir, 
ən kritik uğur amilləri arasında qarşılıqlı əlaqələr baxımından unikaldır. Bu, şirkətin əsas 
rəqabət üstünlüyüdür və təşkilatın yaradılması, inkişafı və uğurlu işinin əsas prinsiplərini 
təsvir etmək üçün istifadə olunur[29]. 

Nəticə 
Yerli və xarici menecment üzrə müasir idarəetmə konsepsiyalarının qısa analitik şərhini 

yekunlaşdırmaqla aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 1) hər hansı bir müəssisə, təşkilat, şirkət 
üçün optimal idarəetmə bazarda uğur əldə etməyin ən əhəmiyyətli şərti və amilidir; 2) idarə 
fəaliyyətində istifadə edilə bilən xeyli sayda menecment metodikaları və yanaşmalar işlənib 
hazırlanmışdır; 3) menecment konsepsiyasının işlənib hazırlanmasında kreativ ideyalardan 
istifadə tendensiyası mövcuddur. 
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MİLLİ İQTİSADİYYATIN DAVAMLI İNKİŞAFI ÜZRƏ DÜNYA TƏCRÜBƏSİNİN 
ÖYRƏNİLMƏSİNİN MÜHÜM ASPEKTLƏRI 

 
Hənifə CƏFƏRLI, 

Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universitetinin (UNEC)  
dosenti, iqtisad elmləri namizədi 

 
UOT: 338.24 
Açar sözlər: dünya təcrübəsi, davamlı inkişaf, milli iqtisadiyyat, milli iqtisadiyyatın 

davamlılığı, davamlı inkişaf prinsipləri, davamlı inkişaf kriteriyaları,  milli iqtisadiyyatın 
effektivliyi.  

Qeyd edək ki, 1992-ci ildə 3-14 iyun tarixində Rio-de-Janeyroda davamlı inkişaf 
problemləri üzrə BMT-nin Konferensiyasında dünya ölkələrinin qarşısında duran vəzifələr və 
qlobal problemlər müzakirə edilmiş, bunlarla əlaqədar olaraq 27 prinsip 
müəyyənləşdirilmişdir. Bu prinsiplər arasında əsas yeri davamlı iqtisadi inkişafın təmin 
edilməsində insanlara qayğının artırılması tutur. Ətraf mühitin qorunması, resurslardan 
istifadənin effektivliyinin artırılması, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi dövlətlərin əsas 
vəzifələri və əməkdaşlıqlarının başlıca istiqamətləri kimi baxılır. Dövlətlər milli iqtisadiyyatın 
milli resurs potensialının artırılmasında müasir texnologiyalara və novator texnologiyalara 
üstünlük verməli, bu resurslardan istifadənin iqtisadi və sosial aspektlərinin harmoniyasına 
nail olmalı, bütün ölkələrdə iqtisadi artımın və davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə səy 
göstərməlidirlər. Dünya, inkişaf və ətraf mühitin mühafizəsi problemlərinin birgə baxılması və 
bir-birindən ayrı həllinin qeyri-mümkünlüyü diqqətə çatdırılmışdır.  

Milli iqtisadi inkişaf modellərinin formalaşdırılması və hər bir ölkənin iqtisadi inkişaf 
prioritetlərinə, milli maraqlarına və milli iqtisadi strateji hədəflərinə adekvatlığının təmin 
edilməsi mürəkkəb problemlərin və məsələlərin baxılmasını, dərindən öyrənilməsini 
şərtləndirir və bütün bunlar müxtəlif aspektlərdən ciddi arqumentlərlə, uzunmüddətli 
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proqnozlarla və obyektiv reallıqlara söykənmiş hesabatlarla əsaslandırılmalıdır. Bundan 
əlavə, milli iqtisadi inkişaf modelinin daha güclü və dayanıqlı olması üçün hər bir ölkə özünün 
iqtisadi inkişaf səviyyəsini real qiymətləndirməli, iqtisadi inkişaf resurslarının potensialı, 
iqtisadi inkişaf indikatorlarının manevrliyi və artım dinamikası, sosial-iqtisadi inkişafın 
səviyyəsi və s. vacib göstəricilər, şərtlər diqqətlə öyrənilməli və nəzərə alınmalıdır. Hər bir 
ölkə üçün milli iqtisadi inkişaf modelinin əsasında, bu ölkədə yaşayan insanların, xalqların 
tarixi və mədəni irsi, adət və ənənələri, sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, ənənəvi 
məşğulluq sahələri və iqtisadiyyat sektorları, geoiqtisadi üstünlüklər və s. dayanır. Məsələn, 
Amerika iqtisadi modeli liberal bazar iqtisadiyyatı xüsusiyyətləri ilə kifayət qədər fərqləndiyi 
halda, İsveç iqtisadi modeli isə dövlətin iqtisadi sabitlik və gəlirlərin bölüşdürülməsində iştirakı 
ilə daha çox diqqət çəkir. Və yaxud, Yapon iqtisadi modeli korporativ kapitalizm 
tənzimlənməsi və bununla bərabər sosial meyarlara üstünlük verilməsi ilə seçilirsə, Alman 
iqtisadi modelinin əsasında sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatının gücləndirilməsi dayanır. 
Amerika iqtisadi modeli ilk növbədə sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına, 
sahibkarların sərbəstliyinə, yüksək texnologiyaların işlənməsinə və tətbiqinin 
genişləndirilməsinə, təhsil və mədəniyyətin inkişafına daha çox önəm verir. İsveç iqtisadi 
modeli məşğulluğun yüksəldilməsi və əhalinin həyat səviyyəsinin artırılması ilə bağlı fərqlənir. 
Yapon iqtisadi modeli “dövlət və özəl sektor” əməkdaşlığını önə çəkir. Alman iqtisadi modeli 
isə iqtisadi təşəbbüslərin inkişafına daha çox üstünlük verir. 

Qeyd edək ki, hər bir milli iqtisadi inkişaf modelinin əsasında sistemli yanaşma və 
kompleks meyarlar dayanır. Bu onunla bağlıdır ki, milli iqtisadiyyatın inkişafı, ilk növbədə 
təsərrüfat xüsusiyyətləri müxtəlifliyi ilə seçilir və onların milli iqtisadiyyata adekvatlığı, milli 
iqtisadi inkişaf proseslərinin səmərəliliyi, əhalinin iqtisadi fəallıq səviyyəsi, dövlətin iqtisadi 
inkişaf prosesləri ilə bağlı iqtisadi siyasətinin optimallığı və işləkliyi sistemli yanaşmaya, eyni 
zamanda milli iqtisadi maraqları, milli iqtisadi təhlükəsizliyi təmin etməyə qadir olan kompleks 
meyarlara söykənməlidirlər. Milli iqtisadi inkişaf modelinin fundamental iqtisadi 
konsepsiyalardan formalaşdırılması və reallaşdırılması milli iqtisadiyyatın davamlı və artımla 
inkişafının əsas zəmini ola bilər. Şübhəsiz, bütün növ milli iqtisadi inkişaf modelinin 
formalaşdırılmasında bazar iqtisadi mexanizmləri aparıcı iqtisadi inkişaf alətləri kimi çıxış 
edirlər. Hələ bu sistemin formalaşması XVIII əsrdə sərbəst rəqabət yönümlü bazar 
iqtisadiyyatı kimi mümkün olmuşdur. Bununla belə, XX əsrdə əsas dominantlıq və üstünlük 
müasir bazar iqtisadiyyatı sistemi komponentləri əsasında inkişafa üstünlük vermişdir, başqa 
sözlə müasir kapitalizm sistemi - bazar iqtisadiyyatı sistemi formalaşmışdır. Belə bir şəraitdə 
milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşdırılması və inkişafının təmin edilməsi üçün milli 
iqtisadi sitemin müxtəlif elementlərinin - istehsal və xidmətlərlə bağlı olan sahələrin, mülkiyyət 
formalarının, marketinq fəaliyyətinin və s. elementlərin davamlı inkişafı, səmərəliliyinin təmin 
edilməsi vacib şərtlər kimi çıxış edirlər. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində, xüsusilə müasir dövrdə 
qlobal rəqabət mühitində milli iqtisadi modellərinin əsas üstün cəhətləri əmək 
məhsuldarlığının və istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin əhəmiyyətli səviyyədə 
yüksəldilməsi, onun rəqabətqabiliyyətinin artırılması, dünya bazarlarında möhkəmlənməsi, 
bütün bunlarla bərabər milli iqtisadi inkişafın sosial-iqtisadi problemlərinin kompleks şəkildə 
həll etmək iqtidarında olması, sosial gərginliyin qarşısını ala bilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda 
əhalinin yaşayış səviyyəsini yüksəltmək potensialı ilə bilavasitə bağlıdır. İqtisadi artımın milli 
iqtisadiyyatın bütün sahələrinə təsiri və bununla bağlı strateji məsəslələrin milli iqtisadiyyatın 
inkişafı konteksində kompleks baxılması mühüm hesab olunur[1]. Bununla bərabər, milli 
iqtisadi inkişaf proseslərinin bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında səmərəliliyinin təmin 
edilməsi problemləri daim ciddi öyrənilməli, inkişaf indikatorları manevrləşdirilməlidir[2]. Və 
yaxud, bazar iqtisadi mexanizmləri ölkənin milli iqtisadi prioritetləri, resurslardan istifadənin 
effektivliyi baxımından kifayət qədər məhsuldar olunması şərti ilə hazırlanmalı və həyata 
keçirilməlidir[3]. Belə olmadığı təqdirdə, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri pozula bilər, nəticədə 
isə milli iqtisadiyyatın inkişafının müxtəlif hədəflərinin reallaşdırılmasında çətinliklər yaranar, 
biznes mühiti qeyri-səmərəli olar. Milli iqtisadiyyatın inkişaf modellərinin səmərəliliyinin təmin 
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edilməsi heç də asan məsələ deyildir və biz əvvəllərdə bir çox dünya ölkələrinin özlərinin milli 
maraqlarına və milli strateji iqtisadi inkişaf hədəflərinə adekvat davamlı iqtisadi inkişaf 
modellərinin formalaşdırılmasında hələ də optimal modelin tapılmasında çətinlik çəkdiklərini 
qeyd etmişdik. Milli iqtisadi inkişaf modeli kifayət qədər ciddi və uzun dövrü əhatə edən 
arqumentlərlə, hesabatlarla, real proqnozlarla baxılmalı və hazırlanmalı, bu tip iqtisadi inkişaf 
modelindən olan gözləntilər milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafı, artımı ilə bərabər, insanların 
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı olmalıdır[4]. Milli iqtisadi inkişaf modellərinin  əsas 
məqsədlərinin kökündə bir çox iqtisadi inkişaf indikatorları ilə bərabər, social-iqtisadi 
prioritetlərin reallaşdırılmasına imkan verən mexanizmlərin yer alması vacib şərtlərdəndir. 
Hər bir iqtisadi inkişaf hədəfi, iqtisadi islahatlar, xüsusilə radikal iqtisadi inkişaf mexanizmləri 
yüksək məhsuldarlıqla bərabər, əhalinin həyat səviyyəsinin və istehlak səviyyəsinin bu 
iqtisadi inkişaf proseslərinə adekvatlığı çərçivəsində baxılmalı, hazırlanmalı və 
qiymətləndirilməlidir. Bir sözlə, milli iqtisadi inkişaf modelləri islahatları aparan, təsərrüfat 
subyektləri, yaxud insanlar, xüsusilə sadə insanlar üçün anlaqlı olmalı, bu iqtisadi inkişaf 
mexanizmləri əhalini və cəmiyyətin əksər hissəsinin rəğbəti müqabilində 
formalaşdırılmalıdır[5]. Milli iqtisadiyyatın inkişaf modellərinin optimal formalaşdırılması bir 
çox mühüm metodoloji yanaşmalarla bərabər, həm də ölkənin reallıqlara söykənmiş iqtisadi 
inkişaf strategiyalarının və proqramlarının olmasını tələb edir. Tətbiq olunan mexanizmlər, 
əsas götürülən iqtisadi inkişaf indikatorları və bunlarla bağlı praktiki reallaşdırılma alətləri 
mövcud iqtisadi inkişaf səviyyəsinə təsir göstərmək imkanına malik olmalı və ənənəvi 
mexanizmlərlə nisbətdə səmərəliliyi ilə fərqlənməlidir[6]. Bunlarla bərabər, milli iqtisadi inkişaf 
modeli iqtisadi resurslardan istifadənin səmərəliliyini təmin etməklə kifayətlənməməlidir. Milli 
iqtisadi inkişaf modeli dövlət və cəmiyyət arasında olan qarşılıqlı fəaliyyət istiqamətlərinin 
bütün sahələrini özündə əks etdirməli, ölkənin güclənməsi naminə zəruri olan funksiyaları 
yerinə yetirməlidir[7]. Digər tərəfdən, milli iqtisadi inkişaf proseslərinin müasir tendensiyaları 
və çağırışları, bilik və informasiya iqtisadiyyatının dominantlığının genişlənməsi, 
iqtisadiyyatda İKT-nin rolunun dəfələrlə artması, burada xüsusilə kibertəhlükəsizlik amilinin 
genişlənməsi, milli iqtisadiyyata qlobal təsirlərin güclənməsi milli iqtisadi inkişaf proseslərinin 
tamamıilə yeni mexanizmlərinin və inkişaf hədəflərinin hazırlanmasını və gerçəkləşdirilməsini 
şərtləndirir. Milli iqtisadi inkişaf prosesləri iqtisadi inkişafın müxtəlif istiqamətlərinin fəal 
modelləşdirilməsini, mövcud iqtisadi sistemə və onun elementlərinə alternativ mexanizmlərin 
hazırlanmasını, bunlarla bağlı tədbirlərin sürətləndirilməsini tələb edir. Amma etiraf etmək 
lazımdır ki, dünya ölkələrinin, xüsusilə inkişaf səviyyəsi yüksək olan ölkələrin milli iqtisadi 
inkişaf modellərinin formalaşmasında, milli məhsulun həcminin artımında qlobal təsirə və 
güclü qlobal manevr qabiliyyətinə malik olan transmilli kompaniyaların rolu və təsiri 
əhəmiyyətli səviyyədədir. Məsələn, dünya iqtisadi inkişaf proseslərində özünəməxsusluğu ilə 
seçilən Cənubi Koreya iqtisadi inkişaf modelinin dünya təsərrüfat sistemində özünü təsdiq 
edə bilməsində və doğrultmasında bu ölkədəki iqtisadi inkişaf proseslərinə effektiv dövlət 
yanaşmalıarı, praktiki metodoloji yanaşmalarla bərabər, iri kompaniyaların – “Samsunq” və s. 
bu kimi transmilli kompaniyaların rolu böyükdür və heç də təsadüfi deyildir ki, “Samsunq” kimi 
xarakterizə olunan 5 iri transmilli kompaniyanın payına Cənubi Koreyanın milli məhsulunun 
yarısı düşür[8]. Düzdür, bu ölkədə dövlət müxtəlif iqtisadiyyat sahələrinin inkişafı, əmək və 
kapital resurslarından səmərəli istifadənin təşkili üçün çoxlu sayda proqramlar həyata keçirir, 
tədbirlər görür, amma bütün bunlar iri transmilli kompaniyaların məhsul istehslı həcmi 
müqabilində rəqabət gücünə malik deyillər. Bu analoji xüsusiyyət və vəziyyət, bizə görə iri 
transmilli kompaniyaları olan inkişaf etmiş dünya ölkələrinin hamısına aiddir. Məhz bu kimi 
kompaniyaların öz kapitallarını və resurslarını çevik şəkildə dünyanın istənilən regionuna, 
daha çox gəlir gətirən bazarına apara bilməsi, analoji dünya bazarlarında üstünlüyü ələ 
keçirməsi hesabına milli məhsul istehsalının əhəmiyyətli, həm də davamlı artımı təmin olunur, 
kapital üstünə kapital gəlir, bunlar isə uzunmüddətə resursların manevrləşdirilməsini, 
texnologiyaların önləyici formada yenilənməsinin təminatını, yeni istehsal və idarəetmə 
mexanizmlərinin dövriyyəyə buraxılmasını təmin edir və s. Təsadüfi deyildir ki, fransız 
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iqtisadçısı Mişel Alber qeyd edir ki, milli iqtisadi inkişaf modelinin seçilməsində, onun 
inkişafının manevrləşdirilməsində müasir kapitalizmin müxtəlif növləri arasında rəqabət gedir 
və bunların seçilməsində, ölkənin iqtisadi inkişaf sisteminə uyğun institusional seçimin 
effektivliyindən milli iqtisadi inkişafın artım səviyyəsi bilavasitə asılıdır [9]. Digər tərəfdən, 
“sosial bazar təsərrüfatı” anlayışının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayan alman iqtisadi 
inkişaf modelinin xüsusiyyətləri və inkişaf tendensiyaları xüsusi diqqət çəkir. II Dünya 
müharibəsindən sonrakı dövrlərdə, əsasən bərpa və sosial reabilitasiya xarakterli iqtisadi 
inkişaf təmayüllərinin alman iqtisadi inkişaf sistemində geniş yer alması buna əsas vermişdir. 
Məsələn, almaniyalı iqtisadçı – professor Alfred Müller-Armak alman iqtisadiyyatının inkişaf 
modelinin və inkişaf konsepsiyasının əsasında iki əsas amilin iqtisadi və siyasi amilin 
dayandığını və iqtisadi sistemin bazar mexanizminin bu amillərin bazasında sosial bazar 
təsərrüfatı yönümlü möhkəmləndirildiyini bildirmişdir[10]. Qeyd etmək lazımdır ki, dünya 
ölkələrinin iqtisadi inkişaf modellərinin müxtəlifliyinə baxmayaraq, bu modellərin 
formalaşdırılması və seçilməsi proseslərində əsas üstünlük bazar mexanizmlərinin tətbiqinə 
və idarəetmənin mərkəzləşdirilməsinin azaldılmasına verilməsi diqqəti cəlb edir. Bazar 
iqtisadiyyatı mexanizmləri, funksiyaları və xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, bazar 
iqtisadiyyatının üç əsas tipi iqtisadi inkişaf modellərində daha çox yer almışdır. Bunlara liberal 
model, sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı və sosial-demokratik modellər daxildirlər. 
Tədqiqatçı İ.Tsapenko bu modellərin fərqli xüsusiyyətlərini araşdırarkən qeyd etmişdir ki, 
əqər liberal modeldə özəl mülkiyyət əsas yeri tutursa, digər modellərdə qarışıq iqtisadiyyat 
daha üstündür. Liberal modeldə sosial siyasət arxa planda qalırsa, digər modellərdə əhalinin 
hamısı üçün sosial təminata yer verilmişdir və bu modellər üzrə dövlət tənzimlənməsinə 
üstünlük verilmişdir[11,s.11-12]. Qeyd edək ki, BMT-nin 25 sentyabr 2015-ci il tarixdə Baş 
Assambleyasının qəbul olunmuş Qətnaməsində göstərilir ki,  dünyada davamlı inkişafın 
təmin edilməsi məqsədilə 17 məqsəd üzrə 169 vəzifənin öhdəsindən gəlinməlidir və bütün 
bunlar kompleks xarakter daşıyır, son nəticədə isə iqtisadi, sosial və ekoloji inkişaf 
komponenetlərinin hesabına davamlı inkişafın təmin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur[12]. 2030-
cu ilədək olan dövrdə dünya iqtisadiyyatının inkişafında və milli iqtisadiyyatların  davamlı 
inkişafının təmin edilməsində diqqəti çəkən məsələlərdən biri də inklyuziv iqtisadi artımın 
təmin edilməsi, məşğulluğun və layiqli əməyin hamı üçün əlçatan olmasına xüsusi önəmin 
verilməsidir[13]. 

Beləliklə, davamlı iqtisadi inkişafın dünya təcrübəsi göstərir ki, hər bir ölkənin iqtisadi 
inkişaf modelinin gücləndirilməsi və dayanıqlılığının təmin edilməsi üçün dünya iqtisadi 
proseslərində özünü doğrultmuş iqtisadi inkişaf modellərinin hər bir ölkənin iqtisadi sisteminə 
adekvatlılığı nəzərə alınmaqla ciddi şəkildə öyrənilməli, uzunmüddətli strateji hədəflər nəzərə 
alınmaqla mexanizmlər işlənib hazırlanmalı, milli iqtisadi maraqlar qorunmaqla bu və ya digər 
modelin tətbiqi məsələlərinə baxılmalıdır və s. 
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Важные аспекты изучения мирового опыта по устойчивому развитию 
национальной экономики 

Резюме 
В статье исследованы важные аспекты изучения мирового опыта по устойчивому 

развитию национальной экономики. С этой целью анализированы эволюция и 
хронология формирования принципов устойчивого развития в мире. Рассмотрены 
основные принципы и критерии обеспечения устойчивого развития экономики страны и 
обеспечения её эффективности. Раскрыты сущность отдельных моделей и 
направлений развития национальной экономики в мировой практике.  

В конце статьи дан ряд предложений и рекомендаций по рациональности 
применения мирового опыта по устойчивому развитию национальной экономики. 

Ключевые слова: мировой опыт, устойчивое развитие, национальная экономика, 
устойчивость национальной экономики, принципы устойчивого развития, критерии 
устойчивого развития, эффективность национальной экономики. 
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  Summary  
The important aspects of the study of international experience in sustainable 

development of the national economy are explored in the article.The evolution and history of 
formation principles of sustainable development in the worldare investigated with this 
purpose.The basic principles and criterias for sustainable development of the economy and 
ensure its effective nessare considered.The essence of individual models and directions of 
development of the national economy in the worldare revealed. 

A number of proposals and recommendations on the application of rationality worldare 
experience in sustainable development of the national economy are given at the end of the 
article. 

Key words: world experience, sustainable development, the national economy, the 
stability of the national economy, the principles of sustainable development, sustainable 
development criterias, the effectiveness of the national economy. 
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Xülasə 
Məqalədə biznes prosesinin və modelləşdirmənin funksional bağlılığı araşdırılmış, 

biznes proseslərinin modelləşdirilməsi metodları, yanaşmaları və inkişaf mərhələləri 
nəzərdən keçirilmişdir. Biznes prosesləri sistemi kompleks qiymətləndirilmiş, biznes 
proseslərin qiymətləndirilməsi  metodlarının, o cümlədən keyfiyyət metodunun tətbiqi 
xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: biznes prosesi, modelləşdirmə, qiymətləndirmə, SWOT təhlili metodu, 
PDCA dövrü, vizual təhlil metodu. 

 
                                                              Giriş 
İqtisadiyyatın və idarəetmənin modernləşdirilməsi şəraitində biznes-proseslərin 

modelləşdirilməsi təşkilatın fəaliyyət proseslərinin optimallaşdırılmasına və biznesin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsinə kömək edən aktual istiqamət sayılır[1]. Biznes-proseslərin 
modelləşdirilməsi haqqında danışarkən, iqtisadiyyat, informatika, mürəkkəb sistemlərin 
modelləşdirilməsi ilə bağlı eyni vaxtda bir neçə bilik sahələrinə aid terminologiyadan istifadə 
edirlər. 

 
1. Biznes prosesinin və modelləşdirmənin funksional bağlılığı 
Biznes prosesi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədar və təkrar olunan fəaliyyət növlərinin məntiqi 

cəhətdən tamamlanmış zənciri kimi müəyyən edilir. Bunun nəticəsində şirkətin resursları 
daxili və xarici müştərilərin tələbatını ödəmək üçün müəyyən ölçülən nəticələrə və ya 
məhsulların yaradılmasına nail olmaq məqsədilə obyektin emalı (fiziki və ya virtual) üçün 
istifadə olunur.   

Modelləşdirmə termini iki əsas məna kəsb edir. Birincisi, modelləşdirmə dedikdə, daha 
vacib xüsusiyyətləri və xassələri əks etdirilən orijinalın bir növ təsviri (surəti) modelinin 
qurulması prosesi başa düşülür. Əgər model artıq qurulubsa, onda modelləşdirmə sistemin 
fəaliyyətinin tədqiqi prosesidir, daha doğrusu, onun modelidir. Biznes proseslərinin 
modelləşdirilməsinin əsas məqsədi şirkətin biznes proseslərinin real gedişinin təsviridir. Bu 
zaman müəyyən etmək lazımdır ki, fəaliyyət kimlər tərəfindən və necə yerinə yetirilir, onların 
həyata keçirilməsi qaydası necədir,  prosesin yerinə yetirilməsi gedişində sənədlərin hərəkəti 
necədir, eləcə də bu proses nə dərəcədə etibarlıdır (uğursuz icra ehtimalı) və o, gələcəkdə 
necə genişləndirilə və ya modifikasiya oluna bilər. 

Biznes proseslərinin gedişatının şəffaflığını təmin etmək ona görə vacibdir ki, çünki 
yalnız bu halda biznes prosesin sahibi (biznes prosesinin gedişini idarə edən və onun 
nəticələrinə və səmərəliliyinə məsuliyyət daşıyan şirkətin əməkdaşı), biznes analitik, rəhbərlik 
və digər maraqlı tərəflər işin necə təşkil olunması haqqında  aydın təsəvvürə malik olacaqdır. 
Mövcud biznes proseslərin gedişatının başa düşülməsi onların səmərəliliyi və keyfiyyətini 
mühakimə etməyə və İT infrastrukturunun biznesinin inkişafına dəstək tədbirlərinin 
hazırlanmasına dəstək olmağa imkan verir. Biznes proseslərinin icrasına əvvəldən axıradək 
dəstəyi təmin edən proqram sistemlərinin uğurlu inkişafı,  yalnız proseslərin özləri  tam aydın  
olduqda mümkündür. 

218 
 



Biznes proseslərinin modeli müəssisənin faktiki cari və ya gələcək fəaliyyətini əks 
etdirən dürüst ifadə olunmuş (qrafik, cədvəl, mətn, simvol) təsviridir. 

2. Biznes proseslərinin modelləşdirilməsi metodları və yanaşmaları  
Biznes proseslərinin modelləşdirilməsi üçün müxtəlif metodlardan istifadə etmək olar[2]. 

Metod və ya metodologiya, modelləşdirmə modelin qurulması üçün, yəni  modelləşdirmə 
proseduru və tətbiq edilən notasiya (dil) üçün  zəruri olan tədbirlər ardıcıllığını özündə 
birləşdirir. Biznesin modelləşdirilməsi üçün ən məşhur metodologiya ARIS sayılır, lakin həm 
də CSC, Business Genetics, SCOR (Supply Chain Operations Reference), POEM (Process 
Oriented Enterprise Modeling) və s. metodologiyaları da göstərmək olar. Modelləşdirmə dili 
öz sintaksisinə (müxtəlif elementlərin şərti işarələri və onların birləşməsi qaydaları) və 
semantikasına (modellərin və onların elementlərinin şərhi qaydaları) malikdir.  Nəzəriyyə və 
praktikada biznes prosesləri modellərinin qurulmasına və əks olunmasına müxtəlif 
yanaşmalar mövcuddur. 

Şirkətin biznes proseslərinin modelləşdirilməsində obyektlərin rolunda konkret əşyalar 
və ya faktiki şəxslər, məsələn, müştəri, sifariş, xidmət və s. çıxış edə bilər. Hər bir obyektin 
kəmiyyəti onun vəziyyətini müəyyən edən atributlar dəsti ilə, eləcə də bu vəziyyətin 
dəyişikliklərinin yoxlanılması üçün əməliyyatlar dəsti ilə xarakterizə olunur. Obyekt yönümlü 
yanaşma əvvəlcə obyektlərin ayrılmasını, sonra isə onların iştirak etdiyi fəaliyyəti müəyyən 
edir. Bu zaman üzərində tədbirin keçirildiyi passiv obyektləri (materiallar, sənədlər, avadanlıq) 
və tədbirlər həyata keçirən aktiv obyektləri (təşkilati vahidlər, xüsusi icraçılar, proqram 
təminatı) fərqləndirirlər. Obyekt yönümlü yanaşma obyektlər üzərində əməliyyatları daha 
obyektiv ayırmağa və bu obyektlərin istifadəsinin məqsədəuyğunluğu haqqında məsələni həll 
etməyə imkan verir. Obyekt yönümlü yanaşmanın nöqsanı konkret biznes proseslərinin 
əyaniliyinin aşağı olmasındadır. 

 
3. Biznes proseslərinin modelləşdirilməsi metodlarının inkişaf mərhələləri 
Biznes proseslərinin modelləşdirilməsi tarixinin təxminən bir əsr olduğunu hesab 

etmələrinə baxmayaraq, biznesin modelləşdirilməsi  müstəqil elmi və tətbiqi istiqamət kimi 
1990-cı illərin başlanğıcından ayrılır. İndiyə qədər yaradılmış və istifadə olunmuş 
metodologiyaların əksəriyyəti xüsusi olaraq biznes proseslərinin təsviri üçün nəzərdə 
tutulmamış, mürəkkəb sistemlərin modelləşdirilməsi və proqram təminatının layihələndirilməsi 
üçün hazırlanmışdır. 

Biznes proseslərinin modelləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması metodlarının inkişafını üç 
mərhələyə bölmək qəbul edilmişdir. Onların hər birinin başlanğıcı müəssisənin səmərəliliyinin 
artırılmasına və hər dəfə  keyfiyyətcə yeni səviyyədə baş verən proses idarəetməsinə növbəti 
maraq dalğası olmuşdur.  

"İlk dalğa" dövründə, biznes proseslərinin modelləşdirilməsi üçün blok-sxemlər,  qrafik, 
Petri şəbəkələri, SADT, IDEF, DFD metodologiyaları istifadə olunur.  

1980-ci illərdə sənədlərin təsdiq edilməsi və buraxılışı prosedurlarının 
avtomatlaşdırılması üçün yerinə yetirilən tədbirlərin ardıcıllığının izlənməsi üzrə funksiyaların 
sənədlərinin idarə edilməsi üçün - elektron sənəd idarəetmə sistemlərində - proqram 
təminatında həyata keçirilməsi vasitəsilə biznes proseslərinin avtomatlaşdırılmasına ilk cəhd 
göstərilmişdir. Bu sistemlərin uğuru proqram təminatı işçilərini digər  funksional  biznes 
sahələrinin avtomatlaşdırılmasına oxşar yanaşmanın yayılmasına  həvəsləndirir.  

İkinci mərhələnin başlanğıcı M. Hammer və J. Çampinin "Korporasiyanın reinjinirinqi: 
biznesdə inqilab manifesti" kitabının çıxmasına təsadüf edir ki, bu da idarəetmə mühitində 
biznes proseslərinin köklü surətdə yenidən qurulması məqsədilə onların təsviri və təhlilinə - 
reinjinirinqə marağı canlandırdı. Biznes proseslərinin reinjinirinqi biznes prosesinin iki 
modelinin: "olduğu kimi"(ingilis dilində ASIS) və "bu necə olmalıdır" (ingilis dilində TOBE) 
modellərinin qurulmasını, sonra isə müəssisədə sonuncunun tətbiqini nəzərdə tutur. 

1990-cı illərdə biznes proseslərinin avtomatlaşdırılmasında növbəti addım kimi şirkətin 
biznes prosesləri çərçivəsində hər hansı bir iş axınının marşrutlaşdırması üçün nəzərdə 
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tutulmuş ikinci nəsil WfMS (Work flow Management System) iş axınlarının idarəetmə sistemi 
meydana çıxdı. Bu sistemlər tədqiqatçı mühiti ilə təchiz olunmalıdır ki, bu da nəzəri cəhətdən 
müxtəlif qeyri-standart biznes proseslərinin modelləşdirilməsi üçün istifadə edilə bilər, lakin 
praktikada, əksər hallarda, yeni prosesin tətbiqi və ya mövcud prosesin dəyişilməsi 
proqramçıların əməyinin cəlb olunmasını tələb etmişdir. Proseslərin konfiqurasiyası və 
dəyişiklik edilməsi üzrə hətta daha məhdud imkanlar müəssisə resurslarının planlaşdırılması 
sisteminin ERP(Enterprise Resource Planning)  iş axınlarının idarə edilməsinə dəstəklə təmin 
edir. 

Biznes prosesində hər hansı əhəmiyyətli dəyişikliklər proqram təminatının 
layihələndirilməsi və işlənib hazırlanması üzrə çox bahalı və uzun müddətli layihəyə çevrildi, 
analitiklər tərəfindən qurulmuş biznes proseslərinin modelləri isə sonradan proqramçılara 
ötürülən tələbləri daha aydın müəyyən etmək üçün istifadə edilmişdir. Metodologiya və 
biznes-proseslərin ikinci nəsil avtomatlaşdırılması nümunəsi kimi, müvafiq olaraq, ARIS və 
ümumi SAP R / 3 ERP-sistemini göstərmək olar. 

Modellərin və avtomatlaşdırma vasitələrinin qeyri-çevikliyi, biznes mühitində onların 
davamlı dəyişikliklərə sürətli cavabı təmin etməmək qabiliyyəti "ikinci dalğa" sisteminin əsas 
mənfi cəhətləridir ki, bu da 2000-ci illərin əvvəlində növbəti – üçüncü nəslin inkişafına təkan 
verdi. Biznes proseslərinin modelləşdirməsində "üçüncü dalğa"nın manifesti haqlı olaraq G. 
Smit və P. Finqarın "Biznes proseslərin idarə edilməsi: üçüncü dalğa "  kitabını adlandırmaq 
olar. Radikal reinjinirinqin əvəzinə sistemli və "üzən" idarəetmə  gəlir. Biznes proseslərinin 
dəyişkənliyi, biznesdə dəyişikliklərə cavab olaraq onları tənzimləmək imkanı bazarda 
üstünlük əldə etmək üçün bir vasitə kimi informasiya texnologiyalarının istifadəsi üçün əsas 
meyara çevrilir. 

1. Üçüncü nəsil metodologiyaları və modelləşdirmə alətləri ideyası şirkətin rəhbərliyi 
və əməkdaşlarına “yaya” yeni proseslər yaratmaq və ya özləri tərəfindən bu prosesləri tətbiq 
etmək imkanı verir. Proseslərin avtomatlaşdırılması biznes proseslərinin idarə edilməsi 
sistemi deyilən BPMs (Business Process Management System) vasitəsilə edilir ki, bu da 
biznes prosesləri birbaşa qurulmuş formal modelə uyğun olaraq həyata keçirməyə imkan 
verir və  əlavə proqram təminatının hazırlanmasını tələb etmir. 

2. Maşına aydın olan "icraedilən" modellərin hazırlanması üçün daha dəqiq 
modelləşdirmə üsulları tələb edilir. Bu metodlara XML əsasında BPML, BPEL, XPDL kimi 
modelləşdirilmə dilləri daxildir. Lakin, modellərin birbaşa bu dillərdə qurulması biznes 
istifadəçiləri üçün əlverişsizdir. Bu baxımdan, proqram təminatını işləyənlər daha çox diqqəti 
biznes proseslərinin qrafiki modellərinin icraedilən modellərə çevirməyə yönəldirlər. Bu, 
biznes analitikinə və ya menecerə qrafiki notasiyadan istifadə etməklə biznes proseslərinin 
modellərini qurmağa, sonra isə qurulmuş modeli icraolunan  şəkilə çevirməyə (hələlik çox 
vaxt texniki mütəxəssisin köməyi ilə) imkan verir. 

3. "Üçüncü dalğa" biznes proseslərinin modelləşdirilməsi üçün standartlaşdırmaya 
cəhdetmə ruhunu gətirdi. İcraolunan modellərin qurulması metodologiyaları beynəlxalq 
konsorsiumların standartlaşdırılması üzrə təşkilatlar tərəfindən işlənib hazırlanır və buraxılır: 

4. - OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards, 
1993-cü ildə təsis olunub), ebXML və BPEL əsasında dəqiqləşdirmələr, eləcə də XML və 
веб-сервис əsasında elektron biznes üçün müxtəlif standartlar buraxır; 

5.  - OMG (Object Management Group, 1989-cu ildə təsis edilmişdir) BPMN və UML, 
eləcə də MDA və CORBA standartları buraxır; 

6. - W3C (World Wide Web Consortium, 1994-cü ildə yaradılıb) WS-CDL, WSCI 
standartları, eləcə də XML dəqiqləşdirmələr , Web Services texnologiyaları və bir çox 
başqalarını buraxır; 

7. - WFMC (Workflow Management Coalition, 1993-ci ildə yaradılıb) WF-XML və 
XPDL standartları buraxır . 

8. 4. Biznes prosesləri sisteminin kompleks qiymətləndirilməsi 
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Müəssisənin strateji inkişaf səviyyəsini müəyyən etmək üçün onun biznes prosesləri 
sisteminin kompleks qiymətləndirilməsinin aparılması təklif edilir. 

Müəssisənin biznes proseslərinin kompleks təhlili metodologiyasının məqsədləri 
aşağıdakılardır: 

- müəssisənin bütün mövcud biznes proseslərinin ayrılması və təsviri; 
- əmək, maddi, maliyyə və digər resursların iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi; 
- biznes proseslərinin kompleks səmərəlilik göstəricisinin müəyyən edilməsi; 
- biznes proseslərin səmərəliliyinin digər müəssisələrin oxşar biznes prosesləri ilə 

müqayisəsi (bençmarkinq); 
- mövcud biznes prosesləri sistemində nöqsanların aşkara çıxarılması. 
 Tədqiqat obyekti proseslərin girişlərinin, çıxışlarının, habelə onların iştirakçıları və 

sahiblərinin məcmusu kimi müəssisənin biznes prosesləri sistemi sayılır. 
Tədqiqatın predmeti - müəssisənin biznes prosesləri sisteminin kompleks 

qiymətləndirilməsidir. 
   Metodikanın potensial istifadəçilərinə aşağıdakılar daxildir: 
- qərar qəbul edən şəxslər: rəhbərlər, kompleks qiymətləndirmənin nəticələri əsasında 

optimallaşdırma tədbirləri həyata keçirə bilən top menecerlər; 
- biznes proseslərdə aşkara çıxarılmış çatışmazlıqlar və onların düzəlişləri haqqında 

məlumatlarla təmin olunma çərçivəsində şöbə müdirləri; 
- kənar istifadəçilər - fəaliyyət göstəricilərini öz göstəriciləri ilə müqayisə etmək istəyən 

digər şirkətlərin mütəxəssisləri, elmi-tədqiqat təşkilatları, dövlət qurumları və media internet 
saytları.  

Biznes proseslərinin təhlili geniş mənada başa düşülməlidir: buraya yalnız qrafiki 
sxemlərlə iş daxil deyil, həm də proseslər üzrə bütün mümkün məlumatların öyrənilməsi, 
onların əsas göstəricilərin ölçülməsi, müqayisəli təhlil və s. daxildir. 

Biznes proseslərinin təhlilinin informasiya dəstəyinin əsas mənbələri mühasibat, statistik 
və əməliyyat uçotu, eləcə də bütün hesabat növləri, ilkin qeydiyyat sənədləri hesab olunur. 

Təhlil yalnız iqtisadi məlumatlarla məhdudlaşmır, həm də texniki, texnoloji və digər 
məlumatlardan istifadəni nəzərdə tutur. 

Mövcud təhlil növlərinin öyrənilməsi zamanı müəyyən müəlliflər tərəfindən müəssisənin 
biznes proseslərinin qiymətləndirilməsinə tətbiq olunan yanaşmalar nəzərdən keçirilmişdir [3]  
[4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11] [12]. 

 
5. Biznes proseslərin qiymətləndirilməsi  metodları 
İndi isə, tədqiqatın məqsədlərinə daha çox uyğun gələn metodları nəzərdən keçirək . 
Biznes proseslərin qiymətləndirilməsinin keyfiyyət metodları müqayisəli xüsusiyyətlərə, 

proseslərin qrafiki sxemlərinin vizual öyrənilməsinə, eləcə də təhlil edilən iqtisadi hadisələrin 
ekspert qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Biznes prosesinin SWOT-təhlil ən məşhur keyfiyyətli 
üsullardan biri kimi onun güclü və zəif tərəflərinin, yaxşılaşdırma imkanlarının və pisləşmə 
təhlükələrinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Lakin, standart sahələr ilə yanaşı, onların ən 
yaxşı istifadəsi məqsədilə onların müəyyən edilməsinə imkan verən SWOT-təhlilin "rəqabət 
üstünlüyü" sahəsi ilə tamamlanmasını təklif edirik(Cədvəl 1). 

Prosesin SWOT-təhlilini aparmaq üçün aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir: 
- müəssisənin güclü və zəif tərəflərini,  imkanlar və təhdidlərini qiymətləndirməyə imkan 

verən sualların siyahısı, eləcə də kifayət qədər məlumatlara sahib məsul şəxslərin (müəssisə 
və şöbələrin rəhbərləri, mütəxəssislər, xarici ekspertlər) siyahısı  işlənib hazırlanır; 

- məsul şəxslərin və mütəxəssislərin birbaşa sorğusu aparılır; 
- sorğunun nəticələri işlənilir, oxşar cavabların meylləri  müəyyən edilir; 
- prosesin SWOT-təhlilnin birbaşa cədvəli qurulur; 
- əldə edilən məlumatlar və yekun cədvəl əsasında cədvəlin hər bölümü üçün daha 

adekvat  rəqabət üstünlükləri müəyyən edilir. 
Cədvəl 1. Prosesin SWOT-təhlilinə nümunə (müəllif tərəfindən təklif edilmişdir) 

221 
 



 

 
İmkanlar 

 Təhlükələr 

 
Güclü 
tərəflər 

Güc və 
İmkanlar                      Strateji üstünlüklər 

G Güc və 
   təhlükələr             Strateji 
üstünlüklər       

 
Zəif tərəflər 

ZZəiflik və 
 imkanlar                              Strateji 
üstünlüklər   

ZZəiflik   
vvə   təhlükələr            Strateji 
nöqsanlar 
 

 
Qeyd etmək lazımdır ki, SWOT-təhlilin məlumatları hətta kəmiyyət göstəriciləri nəzərə 

alınmadan belə, proseslərin qiymətləndirilməsinin səmərəli aləti rolunda çıxış edir, ona görə 
də yekun cədvəlində alınmış məlumatlar gələcək tədqiqatlar və biznes proseslərin təhlili üçün 
faydalı olacaq. Ayrılmış zəif tərəflər, imkanlar və təhdidlər gələcəkdə bu və ya digər prosesin 
aşağı səmərəliliyinin təhlili üçün məlumatların mənbəyi ola bilər. 

"Zəif yerlərin" ayrılması prosesin keyfiyyət təhlilinin ən sadə və ən aydın metodudur. 
Belə təhlilin aparılması zamanı proseslərin fəaliyyətində mənfi elementlər aşkara çıxarılır ki, 
onların da meydanaçıxma səbəblərini müəyyən etməklə, kəmiyyət metodlarının köməyi ilə 
daha dəqiq öyrənmək olar. 

"Zəif yerlərin" təhlilini prosesin vizual sxemi əsasında həyata keçirmək rahatdır ki, bu da 
keyfiyyətli təhlilinin digər bir növü ilə -  proseslərin qrafiki sxemlərinin təhlili ilə kəsişir. Lakin 
qeyd etmək lazımdır ki, "zəif yerlərin" aşkarlanması maliyyə və digər sənədlərin əsasında 
həyata keçirilə bilər, prosesin sxeminin köməyi ilə aparılan təhlil isə nəticələrin əks 
olunmasının aydınlığı baxımından onu asanlaşdırır. 

Bu metodun çərçivəsində təhlilin aşağıdakı kimi aparılması lazımdır: proses sxemində 
prosesdə iştirak edən icraçılar və rəhbərləri əks etdirmək, sonra proses rəhbərlər və 
əməkdaşlar tərəfindən qiymətləndirilməlidir və bundan sonra prosesin vizual sxemində 
gələcəkdə daha ətraflı təsvir edilməsi zəruri olan "zəif yerlər" əks olunur.  

Problemli sahələrin müəyyənləşdirilməsi təhlil prosesində iştirak edən menecerlərin, 
mütəxəssislərin və işçi heyətin müsahibəsi yolu ilə həyata keçirilir. Problemli sahələri aşkara 
çıxarılması sxeminin formalaşması üzrə ümumiləşdirilmiş  nümunədə üç problemi sahələr 
göstərilir: bunlardan  birincisi avadanlığın alınması ilə, ikincisi məhsulların istehsalı ilə, 
üçüncüsü isə - müştərilər ilə hesablaşmaların həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. 

Sahə üçün aşağıdakı problemləri ayırmaq olar: 
- birinci üçün: avadanlıqlarının çatdırılması müddətinin pozulması, alınmış avadanlığın 

nomenklaturunda səhvlər; 
- ikinci üçün: məhsulun aşağı keyfiyyəti, boşdayanmaların böyük kəmiyyəti; 
- üçüncü üçün: ödənişlərin gecikdirilməsi, ödəməmə riski. 
Prosesin alınmış sxemi biznes-proseslərin səmərəliliyinin artırılması üzrə fəaliyyət 

planının yaradılması zamanı müzakirə və təhlil üçün predmet ola bilər. Buna görə də, 
problemli sahələrin ayrılması, prosesin müəyyən epizodlarında rəhbər və ekspertlərin 
diqqətinin anketləşdirilməsi vasitəsidir. 

Biznes proseslərinin yenidən qurulması prosesi zamanı ilk növbədə proseslərin problem 
sahələrinə diqqət yetirilməlidir, belə ki, onlar optimallaşdırılarkən biznes-proseslərin bütün 
sistemin ümumi səmərəliliyi tələb olunan səviyyəyə qədər artırıla bilər. 

Ekspert qiymətləndirmə yolu ilə proseslərin ranjirə edilməsi keyfiyyətli metoddur. Bu 
metod ilk növbədə optimallaşdırılması zəruri olan proseslərin müəyyən edilməsi məqsədilə 
tətbiq edilir. Bu, birbaşa istehsalla əlaqədar olan, eləcə də daha böyük resurslar tələb edilən 
proseslərdir.  
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Sıralanmanın birinci mərhələsində təşkilatın əsas proseslərinin siyahısını tərtib etmək 
lazımdır(Cədvəl 2). Cədvələ əsasən müxtəlif səmərəlilik  və əhəmiyyətilik dərəcəsinə, eləcə 
də rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinə malik prosesləri aşkar etmək olar.  Sıralanmanın 
aparılması üçün üç kateqoriyayadan istifadə edilən bu yanaşmada hər bir prosesin ranqını 
daha dəqiq müəyyən etməyə, metodun subyektivliyini azaltmağa imkan verir [13]. 

Bu sıralamaya görə, 2 prosesi təşkilatın fəaliyyəti üçün çox mühümdür və eyni zamanda 
daha az effektivdir. Odur ki, ilk növbədə səyləri 2 prosesinin təhlilinə və yenidən təşkilinə 
yönəltmək lazımdır. 

Hər bir təşkilat üçün hətta oxşar ranq prosesləri, fərqli olacaqdır, vaxt keçdikcə isə 
təşkilat daxilində proses ranqı dəyişə bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, proseslərin belə bir cədvəlin köməyi ilə sıralaması hər halda 
subyektivdir. Bu baxımdan sıralanmanın bu metodu kəmiyyət üsullarının köməyi ilə biznes 
proseslərinin daha dərin təhlilinin aparılması üçün yalnız bir vasitədir və bir bazadır. 

                                                                                                              Cədvəl 2  
                                                 Təşkilatın proseslərinin sıralanması 
 Biznes prosesinin əhəmiyyətlilik 
dərəcəsi/ Biznes prosesinin səmərəlilik 
dərəcəsi  

Yüksək 
səmərəlilik   

 
 

 
Orta 
səmərəlilik 

Aşağı 
səmərəlilik  

 Daha mühüm proses Proses 1 — Proses 2 
Mühüm proses Proses 6  Proses 3 — 
İkinci dərəcəli proses  Proses5 Proses 7 Proses 4 

Strateji inkişaf səviyyəsi  
Yüksək 

Orta 
Aşağı 

 
6. Prosesin dünya keyfiyyət standartlarına uyğunluğunun təhlili – keyfiyyət 

metodu 
Biznes prosesləri müəssisə menecmentinin bir hissəsi olduğundan onlar ISO 9001 və 

QOST ISO 9001-2011 kim müxtəlif milli və beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun təhlil 
edilə bilər. Bu standartların çərçivəsində menecment sistemlərinə tələblərin aşağıdakı 
siyahısı var: 

- istehlakçıya yönümlük; 
- rəhbərin liderliyi; 
- işçilərin cəlb olunması; 
- proses yanaşması; 
- menecmentə sistemli yanaşma; 
- davamlı təkmilləşmə; 
- faktlar əsasında qərar qəbuletmə; 
- təchizatçılarla qarşılıqlı faydalı münasibətlər [12]. 
ISO-9001 standartlarına görə, davamlı inkişaf prosesi sisteminin yaradılması üçün 

biznes-proseslərə PDCA (Plan-Do-Check-Act) dövrünü tətbiq etmək tövsiyə olunur. Belə ki, 
hər bir proses aşağıdakı kimi işləməlidir: "planlaşdırma prosesi - prosesin həyata keçirilməsi - 
uçot - nəzarət - qərarların qəbul edilməsi" . Bundan əlavə, proseslər aşağıdakı tələblər 
qruplarına uyğun olmalıdır: 

• prosesinin bütün aspektlərinin tənzimlənməsi; 
• PDCA prosesinin daimi  inkişaf dövründən istifadə. 
PDCA dövrü fasiləsiz təkmilləşməni nəzərdə tutur, odur ki, biznes prosesləri 

çərçivəsində o aşağıdakı şəkildə təqdim edilə bilər(Şəkil 1). 
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Şəkil 1. Biznes prosesləri çərçivəsində PDCA dövrü 
Рисунок 8 - Цикл PD 
Bu sxem əsasında ilkin mərhələdə biznes proseslərinin təhlili özünə PDCA dövrünə 

uyğunluğun müəyyən edilməsi mərhələsini daxil etməlidir. Uyğunluq halında prosesi kəmiyyət 
göstəricilərindən istifadə ilə təhlil edilə bilər, əks halda prosesin ləğvi və ya yenidən qurulması 
imkanının nəzərdən keçirilməsinə dəyər. 

Prosesin qrafiki sxemlərinin vizual təhlili. Keyfiyyətli təhlilin bu növü mümkün 
uyğunsuzluqların, bir-birini təkrarlayan funksiyaların, məsul şəxslərin və zəruri icraçıların 
olmamasının aşkara çıxarılması məqsədilə prosesin sxeminin müfəssəl öyrənilməsini 
nəzərdə tutur. Əlbəttə ki, belə təhlil zamanı bütün çatışmazlıqları müəyyən etmək mümkün 
deyil, belə ki, prosesi tamamilə sxemlər şəklində əks etdirmək mümkün deyil və bəzi 
funksiyaların, sənədlərin, altproseslərin və s. yanlış transfer ehtimalı mövcuddur. 

Vizual təhlil metodunun mühüm elementi müqayisə üçün bazadır. Prosesin səmərəliliyi 
haqqında nəticə almaq üçün prosesin idealdan kənarlaşmasını aşkara çıxarmaq lazımdır. Bu 
zaman aşağıdakı informasiya mənbələrinə əsaslanmaq lazımdır: 

- rəqiblərin təcrübəsi; 
- analoji xarici şirkətlərdə təcrübə; 
- proseslərin keyfiyyətinə beynəlxalq tələblər; 
- proseslərin kənar ekspert qiymətləndiriciləri; 
- prosesin orijinal sxeminin işlənib hazırlanması haqqında sənəd, prosesin özü üçün 

əvvəllər təqdim olunmuş bütün tələbləri nəzərə alır. 
- müəssisənin mütəxəssislərinin və rəhbərlərinin qiymətləndirilməsi. 
Qrafiki təhlil zamanı qiymətləndirmənin aşağıdakı ardıcıllıqla aparılması təklif olunur: 

PLAN 

Prosesin 
planlaşdırılması 

Prosesin müəssisənin 
biznes prosesləri 
sisteminə tətbiqi, 
onun inteqrasiyası 

DO 

Prosesin həyata 
keçirilməsi 

 

AST Prosesin 
yaxşılaşdırılması 

yollarının müəyyən 
edilməsi 

 

Zəif yerlərin və 
mövcud rəqabət 
üstünlüklərinin       

müəyyən edilməsi 

 

CNECK 

Prosesin meyarlara 
uyğunluğunun təhlili 

Prosesin səmərəlilik 
meyarları sisteminin 
yaradılması 
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- prosesin giriş və çıxışlarında ehtiyacların təhlili; 
- mövcud giriş və çıxışların tələblərə uyğunluğunun təhlili; 
- istifadə olunmamış çıxışların, o cümlədən artıq sənədlər təhlili;  
- təkrar funksiyaların təhlili; 
- istifadə olunmamış və ya təkrar sənədlərin təhlili; 
- bütün lazımi funksiyaların istifadəsinin təhlili: 
1. nəzarət funksiyaları; 
2. planlaşdırma funksiyaları; 
3. uçot funksiyaları; 
4. qərarvermə funksiyaları 
5. fövqəladə hallarda həyata keçirilən funksiyalar; 
6. keyfiyyətsiz məhsulların emalı funksiyaları; 
7. prosesi üzrə aktual məlumatın uçotu funksiyaları. 
 

Nəticə 
Beləliklə, prosesin qrafiki sxemlərinin vizual təhlili ekspert qiymətləndirilməsi əsasında 

proseselərin səmərəliliyini müəyyən etməyə imkan verir ki, bu da öz növbəsində problemli 
funksiyaları ayırmağa gətirib çıxarır. Prosesin giriş və çıxışlarını gələcəkdə daha da 
optimallaşdırmaq lazımdır. 
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A systematic approach to assessing the level of strategic development based on 

the model of the strategic management of business processes  
Summary 

In an article examined the functional dependences of business process and modelling, 
had been considered methods, approaches and development stages of modelling business 
process. Complex evaluated the business processes system, had been determined 
evaluation methods of business processes, including application features of the quality 
methods. 

The key words: business process, modeling, evaluation, SWOT-analysis method, 
PDCA cycle, visual analysis method. 
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Докторант АГЭУ 
Системный подход к оценке стратегического уровня на основе модели 

стратегического управления бизнес процессов 
Резюме 

 В статье исследованы функциональная привязанность бизнес процесса и 
моделирования, были рассмотрены методы, подходы и этапы развития моделирования 
бизнес процессов. Комплексно оценена система бизнес процессов, определены 
особенности применения методов оценки бизнес процессов, в том числе качественного 
метода. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, метод SWOT анализа, цикл 
PDCA, метод визуального анализа. 

 
 

 
 

BÖYÜK İPƏK YOLUNUN İNKİŞAFINDA AZƏRBAYCANIN ROLU 
 

Xankişi XANKİŞİYEV,  
Azərbaycan Dövlət İqtisad  

Universitetinin (UNEC) dosenti, i.e.n. 
 

Xülasə 
Atlantik okeanından Sakit okeana qədər uzanan, bütün Asiya qitəsindən keçən və 

Aralıq dənizi ölkələri ilə Uzaq Şərqi birləşdirən Böyük İpək Yolunun əhəmiyyəti çox böyük 
olmuşdur.   İpək yolu sadəcə okeandan okeana uzanan bir yol deyildi, o, xalqları sülh və 
əməkdaşlıq yolunda birləşdirən, Şərqlə Qərb arasında mövcud olmuş mürəkkəb mədəni-
iqtisadi körpü idi. 

Öz fəaliyyəti dövründə İpək yolu,keçdiyi ölkələrin həyatlarında böyük rol oynayaraq, 
onların qarşılıqlı əlaqələrinə və iqtisadi inkişafına güclü təkan vermişdir. 2000 il ərzində 
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Şərqlə Qərbi birləşdirən bu körpü, yenidən  bərpa olunaraq müxtəlif sivilizasiyalar və 
mədəniyyətlər arasında yeni bir bağ qura bilər. Azərbaycan bu yolun bərpa olunmasının əsas 
təşəbbüskarlarından biridir. 

Açar sözlər: İpək yolu, Strabon yolu, TRASEKA layihəsi, tranzit daşımalar, 
daşınmaların tarifləri, kombinləşdirilmiş daşınmalar.  

 
Роль Азербайджана в развитии Великого шелкового пути 

Резюме 
Протягивание от Атлантического океана до Тихого океана, проходящий через весь 

Азиатский континент и соединяющий средиземноморские страны с Дальним Востоком 
Великий шёлковый путь имел большое значение. Шёлковый путь был не только 
дорогой от океана до океана, он также объединял народы в деле мира и 
сотрудничества, являлся культурно и экономическим мостом между Востоком и 
Западом. 

Во время своего существования, Шёлковый путь, играл важную роль в 
взаимоотношениях стран через которых он проходил и дал мощный импульс к их 
экономическому развитию. Восстановление этого моста, соединяющий Восток и Запад 
в 2000 годах вновь установит связь между различными цивилизациями и культурами. 
Азербайджан является одним из главных инициаторов восстановления этого пути. 

Ключевые слова: Шёлковый путь, путь Страбонa, проект ТРАСЕКА, транзитные 
поставки, транспортные тарифы, комбинированные поставки. 

 
Azerbaijan's role in the development of the Great Silk Road 

Summary 
Stretching from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean, passing through weight The 

Asian continent and connecting the Mediterranean countries with the Far East The Great Silk 
Road was of great importance. The Silk Road was not only the road from the ocean to the 
ocean, it also united peoples in the cause of peace and cooperation, was a cultural and 
economic bridge between East and West. 

During its existence, the Silk Road played an important role in the mutual relations of 
the countries through which it passed and gave a powerful impetus to their economic 
development. The restoration of this bridge, connecting the East and West in the year 2000, 
re-establish the link between different civilizations and cultures. Azerbaijan is one of the main 
initiators of the restoration of this way. 

Key words: Silk way, Strabo way, TRACECA project, transit deliveries, transportation 
tariffs, combined deliveries. 

 
Bəşər tarixində müxtəlif siyasi, dini və etnik ənənələrə sahib olan ölkələr və xalqlar 

arasında qarşılıqlı mədəni və iqtisadi əməkdaşlığın xeyli nümunəsi mövcuddur. Misal üçün, 
Rusiya və skandinav ölkələri arasında (İsveç, Norveç, Danimarka) uzunmüddət fəaliyyət 
göstərmiş əfsanəvi Varyaq yolunun varlığı məlumdur. Habelə, böyük hissəsi Saxaradan 
keçən  Duz yolu mövcud olmuşdur. 

Amma bu yolların ən əhəmiyyətlisi, Atlantik okeanından Sakit okeana qədər uzanan, 
bütün Asiya qitəsindən keçən və Aralıq dənizi ölkələri ilə Uzaq Şərqi birləşdirən Böyük İpək 
Yoludur.   İpək yolu dünyanın ən qədim və tarixən ən mühüm ticarət yoludur. İpək yolu 
əslində Çin, Orta Asiya və Avropanı bir-birinə birləşdirən çoxlu sayda qədim ticarət yollarına 
verilən ortaq addır. O dövrdə ipək hamının ən dəbdəbəli parçası idi. Demək olar ki, istisna 
olaraq Çində istehsal edilirdi. VII əsrdə aşkar edilənə qədər Qərbə sirr idi. Bu qiymətli mal 
Orta Asiya və Avropa tacirlərini cəlb etmiş onu idxal etməyə başlamışlar, əvəzində isə onlar  
Çinə xəzlər, atlar, iri buynuzlu mal-qara ixrac etmişlər. 

227 
 



İpək yolu sadəcə okeandan okeana uzanan bir yol deyildi, o, xalqları sülh və 
əməkdaşlıq yolunda birləşdirən, Şərqlə Qərb arasında mövcud olmuş mürəkkəb mədəni-
iqtisadi körpü idi. 

Tarixən İpək yolu dəyişilməz olaraq Azərbaycan ərazisindən keçərdi. Azərbaycan 
sirlərlə dolu Çin və varlı Avropa arasında bir növ “qapı” rolunu oynayırdı. 

E.ə. I-II ərslərdə ən işlək ticarət yolu Odlar yurdundan keçirdi və qədim yunan 
coğrafiyaçısının şərəfinə “ Strabon yolu” adlanırdı. Bu yol Çin və Hindistandan başlayıb, 
Mərkəzi Asiyadan keçərək Xəzər dənizinə çatırdı və Azərbaycan ərazisindən davam edirdi. 
Burada o, iki hissəyə ayrılırdı: biri Kür çayının yuxarı axını ilə Kolxida və İberiyaya tərəf, digəri 
isə Dərbənd və Qafqaz çöllərinə doğru gedirdi. 

Yolun Azərbaycan ərazisindən keçən hissəsi daha təhlükəsiz  yol məsafəsini təşkil 
edirdi. Gürcüstan, Kolxida və İberiya bu yolun təhlükəsizliyini təmin edə bilən, siyasi cəhətdən 
sabit ölkələr idilər və bu da öz növbəsində tacirləri bu yoldan istifadə etməyə cəlb edirdi. 

O dövrdə “Strabon Yolunun” ətrafında qədim Azərbaycan şəhərləri salınmağa başlandı. 
Erkən orta əsrlərdə Azərbaycan İpək yolunda aktiv rol oynamağda davam edirdi. V əsrdən 
Azərbaycanın paytaxtı olmuş Bərdə, dünyada ən böyük ticarət mərkəzlərindən biri halına 
gəldi və düz X əsrə qədər bütün Yaxın Şərq və Transqafqaz regionunun ən böyük sənətkarlıq 
mərkəzlərindən birinə çevrildi. İstedadlı sənətkarlar  xarici tacirlərə çox sayda faydalı 
məhsullar təklif edirdilər. Tacirlər burdan gözqamaşdıran zərgərlik məmulatları, nəfəs və simli 
musiqi alətləri, yerli ipək sortları, möhtəşəm xalçalar, habelə, neft, qiymətli daşlar, kətan və 
pambıq alaraq Avropaya aparardılar. 

Əsrlər keçdi islam ölkənin rəsmi dini statusunu qazandı və Azərbaycan öz dəyərlərini 
dünyayla bölüşməkdə davam edirdi. XIV-XVIII əsrlərdə Böyük İpək yolunda yerləşən 
Azərbaycan şəhərlərinin rolu daha da artmışdır. Rus və İngilis  tacirlərinin istifadə etdikləri 
Volqa-Xəzər dənizi su yolunun inkişafından qaynaqlanırdı. Bu dövrlərdə Şamaxı, Bakı, 
Dərbənd, Ərdəbil, Təbriz və Marağa Şərqdən və Avropadan gətirilən malların daşınma və 
saxlanma  məntəqələrinə çevrilmişdilər. Rusiyadan, Avropadan, Türkiyədən və Orta 
Asiyadan gələn tacirlər məhz burada yığışardılar. 

“Böyük İpək yolu”termini ilk dəfə 1877-ci ildə alman coğrafiyaçısı Ferdinand fon 
Rixtxofen tərəfindən işlədilmişdir. Bizim eranın I əsrindən başlayaraq II əsrin ortalarına qədər 
Böyük İpək yolu Avropa və Asiyadan keçən çarpaz yollar şəbəkəsini təşkil edirdi. Dövrün 
bütün elmi və texnoloji nailiyyətləri Şərqdən Qərbə İpək yolu vasitəsilə çatdırılmışdır. 
Mütəmadi olaraq, kompas, musiqi alətləri, ipək, keramika məhsulları bu yol vasitəsilə 
ötürülmüşdür. 

Bu yolun bir qolu Kopetdağın şimal yamaclarından uzanaraq, Xəzərin cənub 
hissəsindən Azərbaycana daxil olurdu. Digəri isə, Təklə-Məkan səhrasını keçərək, Dərbənd-
Batumi-İstanbul marşrutu ilə Avropaya çıxırdı. Başqa bir mənbəyə əsasən, bizim eradan 4-5 
əsr əvvəl fəaliyyətə başlamış İpək yolunun başlanğıcı Koreya idi. Çin, Monqolustan, Orta 
Asiya və Azərbaycandan keçən karvanlar, Aralıq və Qara dənizlərinin sahilləri ilə Avropaya 
ayaq basırdılar.  

Baxmayaraq ki, bu yol öz adını Çin ipəyindən almışdır, artıq X-XI əsrlərdə Azərbaycan 
ipəyi onu sıxışdırmağa başlamışdı. Şəki, Şirvan, Beyləqan, Qəbələ, Naxçıvan ölkənin əsas 
ipək mərkəzlərinə çevrilmişdilər. Bu yol vasitəsilə əvvəllər Qərbə sadəcə ipək,daha sonra isə, 
qızıl, gümüş, müxtəlif  ədviyyatlar və sairə məhsullar daşınırdı. Avropadan Şərq ölkələrinə 
isə, qalay, civə, sink kimi maddələr gətirilirdi. Bu nöqteyi-nəzərdən Azərbaycanın Dərbənd, 
Şamaxı, Bərdə, Təbriz və digər böyük şəhərlərinin tacirlərinin rahatlığının təmin olunması 
məqsədilə çox sayda karvansaraylar tikilib istifadəyə verilməkdə idi. Lakin 1492-ci ildə 
Amerikanın kəşfi ilə bu yolun əhəmiyyəti xeyli azaldı. Hindistana dəniz  yolunun açılması isə, 
ümumiyyətlə İpək yolunu lazımsız hala gətirdi. 

Öz fəaliyyəti dövründə İpək yolu, keçdiyi ölkələrin həyatlarında böyük rol 
oynayaraq,onların qarşılıqlı əlaqələrinə və iqtisadi inkişafına güclü təkan vermişdir. 2000 il 
ərzində Şərqlə Qərbi birləşdirən bu körpü, yenidən  bərpa olunaraq müxtəlif sivilizasiyalar və 
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mədəniyyətlər arasında yeni bir bağ qura bilər. Azərbaycan bu yolun bərpa olunmasının əsas 
təşəbbüskarlarından biridir. 

Böyük İpək yolunun bərpa edilməsinin əsasını 1991-ci ildə Avropa İttifaqının TASİS 
proqramı çərçivəsində, yeni müstəqil dövlətlər üçün hazırladığı TRASEKA layihəsi təşkil edir. 
Bu layihə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın yeni müstəqil dövlətlərinin razılığı əsasında, 
1993-cü ildə Avropa Şurasının Brüssel konfransında qəbul olunmuşdur. 1993-cü ildə 
Azərbaycan, Gürcüstan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan bu 
layihəyə daxil olmuşdur. 1996-cı ildə İran və Mərkəzi Asiya dəmiryollarının birləşdirilməsi 
layihəsinin icrası yolunda mühüm addım kimi qiymətləndirilir. Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf  Bankının ayırdığı kreditlər, habelə Avropa Şurasının maddi-texniki dəstəyi layihənin 
həyata keçirilməsini mümkün edir. Təklif olunan bu nəqliyyat dəhlizi tranzit yüklərinin Hind 
okeanı və Fars körfəzi limanlarından Qara dəniz limanlarına çatdırılmasını iqtisadi cəhətdən 
daha səmərəli şəkildə təmin edəcək. Hazırki infrastruktur nəzərə alınarsa, Azərbaycan və 
İran dəmir yollarının birləşdirilməsi layihəsi İranın Bəndər-Abbas limanından yüklərin Qara 
dənizdəki Poti və Batumi limanlarına çatdırılması yeddi, Hindistanın Mumbai limanından isə 
ondörd günə mümkün olacaq. 

Şimal-Cənub, Şərq-Qərb, indi isə həm də Cənub-Qərb marşrutları Azərbaycanı 
regionun ən böyük nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Ölkəmiz əsrlər öncə itirdiyi 
ticarət yollarının əhəmiyyətini yenidən özunə qaytaracaq və Azərbaycan ərazisindən keçən 
yükün miqdarı onmilyonlarla tonla ölçüləcək. 

Məlumdur ki, hər ton yükün tranziti, ortalama 30 dollara başa gəlir. Sadə hesablamalar 
göstərir ki, Çindən Avropaya, Rusiyadan İrana və Hindistandan Avropaya yüklərin 
Azərbaycan ərazisindən daşınması ölkəmizə milyardlarla dollar qazandıracaq. Ölkəyə gəlir 
gətirən neft borularına artıq dəmiryolları da əlvə olunacaq. Bu isə Azərbaycanın Avropa ilə 
iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsi, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası üçün böyük 
imkanlar yaradacaq. Tarixin bizə verdiyi bu böyük fürsəti itirmək, ölkəni çox ciddi uğurlardan 
məhrum etmək deməkdir. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə TRASEKA-nın 
Hökümətlərarası Komissiyasının Daimi Katibliyi yaradılmışdır. Katibliyin Bakıda yerləşməsi 
qərara alınmış, 2001-ci il 21 fevralda rəsmi açılışı gerçəkləştirilmişdir. Açılışda çıxış edən 
Prezident Heydər Əliyev, Avropa Şurasının TRASEKA proqramının reallaşdırılmasına dair 
gördüyü işləri yüksək qiymətləndirmişdir. Eyni zamanda vurğulanmışdır ki, bu gələcəkdə 
Azərbaycanda görüləcək böyük işlərin başlanğıcı  hesab edilməlidir. 

Keçmiş dövr ərzində TRASEKA proqramının şərtlərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə 
ölkəmizdə nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş çox vacib işlər 
görülmüşdür. 

Bu məqsədlə, TRASEKA dəhlizindən yükdaşımaların artırılması məqsədilə nəqliyyat 
sektorunun inkişaf  edilməsində bir sıra tədbirlər görülmüş, magistral yollar, körpülər, gəmilər 
və bərələr, liman avadanlıqları əsaslı təmir edilmişdir. Bakıda ildə 10 mln. barrel neft 
məhsulunun daşınmasına və yüklənib-boşaldılmasına imkan verən yeni liman istifadəyə 
verilmişdir. 

Proqramın reallaşdırılması dövründə Azərbaycandakı investisiya layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi üçün təxminən 16 mln. avro ayrılmışdır. Yol-nəqliyyat kompleksinin əsaslı 
təmiri və yenidənqurulması üçün müxtəlif maliyyə institularından (Avropa İnkişaf və 
Yenidənqurma Bankı, Küveyt İqtisadi İnkişaf Fondu, İslam İnkişaf Bankı, Dünya Bankı və s.) 
alınmış kreditlərin həcmi 255 mln.dollar təşkil edir. 

TRASEKA proqramı və Böyük İpək Yolunun bərpası XXI əsrin meqa layihələrindən 
biridir. Bu layihə nə qədər tez inkişaf edərsə, Cənubi Qafqaz və Orta Asiya ölkələrinin 
Avropaya inteqrasiyası bir o qədər tez baş tutmuş olar. 

Tarixi İpək yolunun inkişaf edilməsinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 
- region ölkələrinin ticari-iqtisadi əlaqələrinin inkişafı; 
- tranzit daşımaları üçün əlverişli şəraitin yaradılması; 
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- daşınan yüklərin çatdırılma müddətlərinin tezləşdirilməsi; 
- vergi və daşınmaların tariflərinə güzəştlərin edilməsi; 
- beynəlxalq və regional yükdaşımalarda qarşılıqlı əməkdaşlıq; 
- kombinləşdirilmiş daşınmaların təşkili məqsədilə proqramların hazırlanması. 
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda bütün nəqliyyat növləri (hava, avtomobil, dəniz və 

dəmiryolu) yaxşı inkişaf etmişdir, o zaman İpək yolunun bərpasında ölkəmizin rolu 
danılmazdır. 

Transxəzər nəqliyyat marşrutunun  əsas hissələrindən biri tikilməkdə olan Bakı-Tbilisi-
Qars dəmiryoludur. Bu, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə dəmiryollarını birləşdirəcək böyük 
və çox önəmli bir layihədir. Dəmir yolu xəttinin təməli 2007-ci il noyabrın 21 Gürcüstanda 
qoyulub . Xəttin çəkilməsinə dair saziş isə həmin ilin  fevral ayının 7-də Tbilisidə Azərbaycan 
və Gürcüstan prezidentləri, həmçinin Türkiyənin baş naziri arasında imzalanıb. Bakı-Tbilisi-
Qars dəmiryolunun müəllifi Azərbaycandır. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüskar və qətiyyətli 
mövqeyi, bu nəhəng layihənin reallaşmasına zəmanət verir. Bu layihə, faktiki olaraq, İpək 
yolunun bərpasıdır. 

Müqavilə imzalanan zaman Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
layihənin önəmini bu sözlərlə vurğulamışdır: “Bu layihə bizi daha çox birləşdirəcək və 
əməkdaşlığımızın səviyyəsini xeyli artıracaqdır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu hər 3 ölkənin 
iqtisadi maraqlarına cavab verir və regionda sülhün möhkəmlənməsinə səbəb olacaq”. 

BTQ-ın ümumi uzunluğu 826 km-dir. Təxmini ötürücülük qabiliyyəti 1mln sərnişin və 6,5 
mln ton yük təşkil edəcək. Gələcəkdə bu rəqəmlərin 3 mln sərnişin və 20 mln ton yük 
səviyyəsinə qaldırılmasl planlaşdırılır. Növbəti illərdə Qazaxıstanın Aktau və Türkmənistanın 
Türkmənbaşı limanlarının bu layihəyə qoşulması ilə  Orta Asiya-Avropa dəmiryolu şəbəkəsi 
yaranacaqdır. Orta Asiyanın  BTQ vasitəsilə Avropa ilə birləşməsi yükdaşımalar üçün daha 
qısa və daha təhlükəsiz yolun yaranmasına təminat verəcək. 
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AQRAR SAHƏNİN  İNKİŞAFINI SÜRƏTLƏNDİRƏN TƏDBİRLƏR ŞƏFFAFLIĞIN  
TƏMİN EDİLMƏSİ VASİTƏLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ  

 
 İlahiyə SƏLİMOVA, 

Sumqayıt Texniki Kolleci, müəllimə 
 
Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsi, əhalinin həyat 

şəraitinin yaxşılaşdırılması, dövlətlərarası əlaqələrin genişləndirilməsi zərurliyi, milli iqtisa-
diyyatın bütün sahələrinin sahib inkişafının təmin edilməsini başlıca vəzifə kimi qarşıya qoyur. 
Bu qanunauyğunluq ölkənin əsas istehsal sahələrindən biri olan aqrar sferanın da inkişaf 
etdirilməsini tələb edir.  
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Aqrar sferanın inkişafı ölkədə əhalinin ərzaq və xalq istehlakı malları ilə tələbatının 
ödənilməsində, habelə ölkənin bir sıra sənaye sahələrinin xammala ehtiyacının təmin 
edilməsində həlledici əhəmiyyətə malikdir.  

Aqrar sfera ümumixalq ehtiyatlarını ödəməklə yanaşı ölkənin iqtisadiyyatının yüksəldil-
məsində, milli gəlirin artmasında, yığım və istehlak fondlarının formalaşmasında həlledici 
əhəmiyyətə malikdir və vacib mənbəədir. 

Regionlarda sosial-iqtisadi yüksəlişin təmin edilməsində iqtisadi mexanizmin 
təkmilləşdirilməsi, maliyyə-kredit münasibətlərinin səmərəli qurulması, vergi mexanizminin 
düzgün təşkili, ədalətli vergi münasibətlərinin həyata keçirilməsi və bu yollarla regionların 
maliyyə imkanlarının artırılması həlledici rol oynayır. Eyni zamanda hər bir regionun sosial-
iqtisadi inkişafının səviyyəsi və onun yüksəldilməsi ilə əlaqədar qarşıda duran vəzifələr 
nəzərə alınmaqla regionların investisiya imkanları səfərbər edilməli, sosial-iqtisadi inkişafın 
sürətləndirilməsi məqsədi ilə yerli və xarici investisiyaların cəlb olunmasına səy göstərilməli, 
investisiyalar öz məqsədinə yönəldilməli, bu istiqamətdə maraq yüksəldilməlidir. 

Azərbaycanda aqrar sferanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar olaraq həyata keçirilən 
tədbirlər yüksək nəticələrə nail olunmasına real şərait yaratmışdır. Azərbaycan Respublikası 
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair təsdiq edilmiş Dövlət 
Proqramları aqrar sferanın intensiv inkişafının təmin etmiş, ölkədə aqrar sahibkarlıq 
fəaliyyətinin səmərəliliyi yüksəlmiş, əsas növ məhsul istehsalı çoxalmış, istehsalın yük-
səldilməsini maddi maraq təmin edilmişdir. 

Aqrar sahənin innоvasiya fəallığının gücləndirilməsində sahə müəssisələrində 
еlmtutumlu tехnоlоgiyaların tətbiqi хüsusi yеr tutur. Aqrar sahədə müəssisələrin innоvasiya 
fəallığına köməklik göstərərkən aşağıdakılara хüsusi diqqət  yеtirmək lazımdır: aqrar sahə 
müəssisələrinin innоvasiya fəaliyyətinə dəstək vеrmək; innоvasiya qrumlarının 
(tехnоparkların, tехnоpоlislərin, еlmi- innоvasiya mərkəzlərinin, еlmi şəhərlərin və s.) və 
innоvasiyanın  digər infrastrukturlarının yaradılmasına təsir еtmək; aqrar sahə üzrə 
mеnеcеrlərin, markеtоlоqların, mühəndislərin hazırlanması və yеnidən hazırlanmasını və 
innоvasiya fəaliyyətinin hüquqi bazasının təmin еdilməsinə. 

Yеri gəlmişkən, aqrar sahənin innоvasiya yönümlü inkişafının əsas  istiqamətlərini qеyd 
еdək. Bu istiqamətlər ümumiləşdirilmiş şəkildə aqrоtехniki, tехnоlоji və təşkilati – iqtisadi 
qruplara ayrılırlar.  

Aqrar sahənin inkişafında rоl оynayan ən əsas şərtlərdən biri- istеhsalın zəruri оlan 
rеsurslarla və vasitələrlə təmin еdilməsidir. Azərbaycanın aqrar sahəsində innоvasiya 
yönümlü iqtisadiyyatın inkişafının zəruri şərtlərindən biridə kənd təsərrüfatı istеhsalının 
sənayеləşdirilməsi və intеnsivləşdirilməsidir. 
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ÖLKƏMİZƏ BXİ CƏLB EDİLMƏSİ ÜÇÜN TƏTBİQ OLUNA BİLİNƏCƏK  

VERGİ GÜZƏŞTLƏRİ HAQQINDA 
TƏKLİF 

İlkin DÖVLƏTOV, 
“Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi”  

MMC-nin mütəxəssisi 
 
Giriş 
Cəmiyyət üzvlərinin artmaqda olan sosial-iqtisadi tələbatının ödənilməsi mövcud 

istehsal potensialından tam və səmərəli istifadə edilməsini mühüm bir vəzifə kimi qarşıya 
qoyur. Bu baxımdan, cəmiyyətin həyatında investisiya qoyuluşlarının rolu və əhəmiyyəti son 
dərəcə yüksəlmiş olur. Ölkədə makroiqtisadi göstəricilərin yüksəldilməsi, ümummilli 
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məhsulun strukturunda aparıcı sahələrin, xüsusilə, strateji sahələrin rolunun və əhəmiyyətinin 
getdikcə artırılmasını tələb edir. 

Bu cəhətdən respublikaya xarici investisiya qoyuluşlarının artırılması və onun dövlət 
tərəfindən tənzimlənməsi, iqtisadiyyatın sahələrinin inkişafında lazımi proporsiyaların təmin 
edilməsi böyük elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

Burada bir tərəfdən xarici investisiyaların cəlb edilməsi əsasında ölkənin ixracat 
potensialını artırmaq, digər tərəfdən xarici-iqtisadi əlaqələrin getdikcə daha da 
genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu baxımdan, hələ 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində imza-
lanmış Əsrin müqaviləsinin sosial-iqtisadi əhəmiyyəti əvəzsizdir. Belə ki, 1999-cu il avqust 
ayında Əsrin müqaviləsinin beşinci ildönümünün keçirilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin imzaladığı xüsusi sərəncam tarixi əhəmiyyətə malikdir. Həmin 
sərəncamda göstərilir ki, Beynəlxalq aləmdə Əsrin müqaviləsi adını almış bu sazişin 
bağlanması müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyatında tarixi hadisə kimi qiymətləndi-
rilir. Əsrin müqaviləsinin imzalanması, Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq öz milli sərvətinə 
tam sahib olduğunu dünyaya bir daha göstərdi. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya 
iqtisadiyyatına inteqrasiyası üçün tam əsas yaratdı. 

Son illərdən bəri dünyada hakim olan qloballaşma meyilləri ölkələrin iqtisadi, siyasi, 
sosial və mədəni bütövləşməyə doğru hərəkət etməsi ilə nəticələnmişdir ki, buda özünü daha 
çox iqtisadi sahədə göstərir. Ticarətin, kapital bazarının liberallaşdırılması və özəlləşdirmə 
kimi mexanizmlərlə təmin edilməyə çalışılan qlobal iqtisadi inteqrasiya bir sıra iqtisadi 
prosesləri gücləndirmişdir ki, bunlardan biri də xarici investisiya axınlarıdır. Birbaşa və portfel 
investisiyaları şəklində ortaya çıxan xarici investisiya axınlarından birincisi iqtisadi inkişafda 
oynadığı rolu baxımından hər bir ölkənin xarici siyasətində prioritet xarakter almışdır. bəs 
birbaşa xarici investiyalar nədir? İqtisadi inkişafda onların rolu nələrdir? Birbaşa xarici 
investisiyaları ölkəyə cəlb etmədə görülən əsas tədbirlər nələrdir? Keçid dövrünü yaşayan 
azərbaycan iqtisadiyyatı birbaşa xarici investisiyaları çəkmək baxımından hansı vəziyyətdədir 
və daha çox BXİ cəlb etmək üçün hansı təşviq vasitələrindən o cümlədən vergi 
güzəştlərindən istifadə etmək olar? 

Bütün bu suallara aşağıda cavab verilməyə çalışılacaqdır. 
 
1.BXİ-lərin mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri 
Xarici investisiya hər hansı bir ölkədə mövcud kapital həcminin digər ölkə subyektlərinə 

sahib olan hissəsini ifadə edir. Xarici investisiyaların qorunması haqqında azərbaycan 
respublikasının qanununun 3-cü maddəsində də göstərildiyi kimi xarici investisiya xarici 
investorların mənfəət əldə etmək məqsədilə  sahibkarlıq fəaliyyəti və başqa növ fəaliyyət 
obyektlərinə qoyduğu əmlakın və əmlak hüquqlarının bütün növləri, o cümlədən  intelektual 
fəaliyyətin bütün hüquqlar və əşya hüquqlarına aid olmayan digər hüquqlardır. Belə geniş 
dairəni əhatə edən xarici investisiya fəaliyyətinin mühüm bir hissəsi iqtisadi ədəbiyyatlarda 
FDİ ( Foreign Direct İnvestment) kimi ifadə edilən birbaşa xarici investisiyalarla (BXİ-lərlə) 
əlaqədardır. 

Son illər daha çox transmilli şirkətlər tərəfindən həyata keçirilən BXİ-lər hər hansı bir 
ölkədə, hər hansı bir firmanı satın almaq və ya yeni qurulan bir firmanın təsis kapitalında 
iştirak etmək və ya onun nizamnamə kapitalını artırmaq yolu ilə həyata keçirilən, həmin 
ölkəyə özü ilə birlikdə texnologiya, know-how, təssərrüfatçılıq təcrübəsi və investorun nəzarət 
etmək hüququnu gətirən investisiyalardır. Göründüyü kimi bu tip xarici investisiyalar həyata 
keçirilərkən kapital heç bir bazar əməliyyatına məruz qalmadan bir başa bir ölkədən digərinə 
transfer edilir. 

BXİ araşdırmaları sahəsində əsas təşkilatlardan olan UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development) - Ticarət və İnkişaf üzrə Birləşmiş Millətlər Konfransı 
- bu tip investisiyalara konkret tərif vermişdir:  

BXI-lər dedikdə, birbaşa xarici investorların hər hansı bir iqtisadiyyatın mövcud obyekt 
və müəssisəsi üzərində uzun müddətli əməkdaşlıq, daimi maraq və nəzarətinə şərait yaradan 
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investisiyalar başa düşülür. BXİ-lər həmdə investorların yönəldiyi iqtisadiyyatda müəssisələrin 
idarəetməsi üzərində öz nüfuz dərəcələrini artırmaq cəhdini ifadə edir. 

Beləliklə, yuxarıda deyilənləri yekunlaşdıraraq BXİ-lərin iki əsas xüsusiyyətini 
qeyd edə bilərik: 

• BXİ bir ölkədən digər ölkəyə kapital transferti olmaqla yanaşı, həmdə 
təşəbbüskarlıq, texnologiya, risk daşıma və təşkilatlanma xüsusiyyətlərinin də transfert 
edilməsini təmin edir ki, bu baxımdan onları müəssisələrin qurulması və təchizatının 
maliyyələşdirilməsi kimi də qiymətləndirə bilərik. 

• BXİ-lər əsasən sənaye sahəsinə yönəldiyindən bir ölkədən digərinə kapital axını 
kimi deyil, daha çox bir ölkənin hansısa sənaye sahəsindən digər ölkənin müvafiq sənaye 
sahəsinə kapital axını kimi xarakterizə edilə bilər və təcrübədə bu axın şaquli və üfüqi 
təsərrüfat əlaqələri şəklində meydana gəlir. 

 
1.1BXİ-lərlə portfel xarici investisiyalar arasındakı əsas fərqlər  
Xarici investisiyaların digər bir qismi də portfel xarici investisiyalardır və onlar aşağıdakı 

yollarla reallaşdırılırlar: 
• Beynəlxalq bazarda səhm, veksel və istiqraz kimi qiymətli kağızların 

yerləşdirilməsilə; 
• Məşhur qurumların səhm və digər qiymətli kağızlarının beynəlxalq kapital 

bazarında alqı-satqısını həyata keçirməklə; 
• Müxtlif qısamüddətli kredit mexanizmlərindən istifadə etmək. 
Göründüyü kimi portfel xarici investisiyalar ölkədə maliyyə bazarlarının ayrı-ayrı 

növlərinə yönəldilmiş investisiyalardır. Bu baxımdan BXİ-lərlə onlar arasında aşağıdakı 
fərqləri göstərəbilərik: 

• Portfel xarici investisiyalar BXİ-lərdən fərqli olaraq yüksək elastiklik xarakterinə 
malikdir. Belə ki, BXİ-lər ayrı-ayrı müəssisələrin dəyərinin  ən azı 10%-ni əhatə etməklə 
onların idarəetməsindədə iştirakı nəzərdə tutur və buda onunla nəticələnir ki, BXİ-lər daxil 
olduqları ölkədə portfel investisiyalarına nisbətən daha uzunmüddətli maraqlara sahib olurlar. 
Portfel investorlar isə daxil olduqları ölkədə rentabelliyi aşağı düşdüyünü vəya digər ölkələrdə 
daha yüksək rentabelliyin olduğunu aşkarlayarlarsa,heçbir çətinlik çəkmədən, müasir dövrdə 
inkişaf etmiş maliyyə-kredit infrastrukturunun imkanları daxilində bir neçə saniyədə öz 
investisiyalarını daha əlverişli sektorlara və ya ölkələrə yönəldə bilirlər. BXI-lərin isə belə 
imkanları məhdutdur. 

• BXİ-lər əmtəə və xidmətlərin istehsalı ilə məşğul olan firmalara başqa sözlə real 
sektora yönəldiyi halda,portfel investisiyaları daha çox banklara,siğorta şirkətləri,investisiya 
və pensiya kimi maliyyə kredit sektoru müəssisələrinə yönəlirlər. 

• BXİ-lər yönəldiyi müəssisənin istehsal və rəqabət qabiliyyətinin daim daha 
yüksəlməsinə çalışır ki, nəticədə onların uzun müddətli inkişafına nail olaraq, müvafiq şəkildə 
gəlir əldə etmək imkanlarını da artırsınlar. Portfel investorları isə şirkətin uzun müddətli 
inkişafı çox az maraqlandırır və onlar qısa müddətdə şirkətin mənfəətindən daha çox əldə 
etmək haqqında düşünürlər. 

Beləliklə, portfel investisiyalar daxil olduqları ölkədə qısa müddətli dövrdə işgüzar mühiti 
daha cəzbedici hala salsalarda formalaşan hər hansı pessimist proqnozlar nəticəsində çox 
qısa müddətdə ölkəni tərk də edə bilirlər və iqtisadiyyatda mövcud olan və ya olabiləcək 
böhran proseslərini daha da sürətləndirirlər. Bu baxımdan əksər qərb ədəbiyyatlarında portfel 
investisiyalar nəticəsində ölkəyə daxil olan pul kütləsini “isti pul” (“hot money”) kütləsi - əldə 
tutula bilinməyən - pul kütləsi adlandırırlar. 

 
1.2. BXİ-lərin iqtisadi inkişafa göstərdiyi təsirlər 
BXİ-lər iqtisadi inkişafa bir sıra istiqamətlərdə təsir göstərir ki, onlarıda aşağıda iki 

səviyyədə qruplaşdırmaq olar. 
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  1.2.1 Makroiqtisadi Təsirlər 
BXİ-lər hər şeydən əvvəl ölkənin iqtisadi artımını sürətləndirir. Belə ki, birbaşa xarici 

investisiya fəaliyyəti ilk növbədə əmtəə və xidmət istehsalı deməkdir ki, buda ÜDM-nin artım 
tempini yüksəldir. BXİ-lərin iqtisadi artım üzərindəki təsirlərini daha yaxşı dərk etmək üçün 
klassik istehsal funksiyasının çinli iqtisadçı Haishun Sun tərəfindən ifadə olunan aşağıdakı 
formasına diqqət yetirək: 

                                                         ÜDM=f(DK,FDİ,FK,L) 
Burada, DK-yerli kapital ilə maliyyələşdirilmiş sabit kapital investisiyaları, FDİ-birbaşa 

xarici investisiyalar, FK-portfel xarici investisiyalar, L-iş qüvvəsidir. 
Sunun tədqiqatına görə 1983-1995 illər arası Çində BXİ-lərin hər 1%-lik artımı ÜDM 

üzərində 0.005-lik bir artımla müşahidə olunmuşdur. 
Beləliklə, BXİ-lərin ÜDM və milli gəlir üzərində yaratdığı xalis artımı belə təyin edə 

bilərik: 
                                                           Y=H-G=F+R 
Burada, H-birbaşa xarici investisiyalar hesabına ümumi məhsul istehsalı, G-xarici 

ölkələrdən alınan faktorların dəyərini, F-faktorlara ödənilən əmək haqqı, faiz, renta və 
mənfəətin ümumi miqdarını, R-təşəbbüskarlıq xidmətləri müqabilində mənfəətin ölkədən 
transfert edilən miqdarını göstərir. 

BXİ-lərin digər mikroiqtisadi effekti tədiyyə balansı üzərindədir. Bu effektlər aşağıdakı 
formalarda olabilər: 

• İlkin mərhələdə, hər hansı bir zavod və ya fabrik qurmaq məqsədilə ölkəyə daxil 
olan təsis kapitalı formasındakı birdəfəlik BXİ ölkənin tədiyyə balansında müsbət effekt 
yaradacaqdır. 

• Sonrakı mərhələdə, daxil olunan BXİ hesabına istehsal olunan məhsul ixrac 
yönümlüdürsə və bununla yanaşı həm də idxalı əvəz edən məhsuldursa, onda tədiyyə 
balansı üzərində ikitərəfli müsbət effekt yaranacaqdır. Yəni həm ixrac artacaq, həmdə idxal 
azalacaqdır. 

• Əgər BXİ hesabına həyata keçirilən istehsal fəaliyyəti zamanı istifadə edilən 
faktorların mühüm bir qismi xarici ölkələrdən idxal hesabına təmin edilirsə, bu tədiyyə 
balansına mənfi təsir edəcəkdir. 

• BXİ-lərin multiplikativ effekti mövcud olan yüksək istehlaka meyilliklə birləşərək 
idxalı stimullaşdıra bilər ki, bu da tədiyyə balansına mənfi təsir edəcəkdir. 

• Ən nəhayət, xarici şirkət hər hansı bir ölkədə istehsal fəaliyyətini dayandırsa, onda 
öz kapitalını da ölkədən çıxaracaq ki, nəticədə tədiyyə balansında mənfi effektə səbəb 
olacaqdır. 

Göründüyü kimi BXİ-lərin tədiyyə balansı üzərində müsbət effekti ilə yanaşı mənfi 
effektləri də vardır. Xüsusilə, ölkəyə kütləvi şəkildə BXİ daxil olursa, iqtisadiyyat mövcud 
faktor tələbatını qısa müddət ərzində daxili potensial hesabına təmin edə bilmir və nəticədə 
həmin tələbat idxal hesabına ödənilir ki, bu da tədiyyə balansına mənfi təsir göstərir. 

BXİ-lərin milli gəlir üzərində multipli kativ effekt yaratmaqla iqtisadiyyatda daxili 
yığıminvestisiya səviyyəsini yüksəldir və iri infrastruktur layihələrini həyata keçirməklə yerli 
investorların fəaliyyəti üçün əlverişli mühit təmin edirlər. 

BXİ-lər iri investisiya layihələri olmaqla, həmdə daha çox istehsal sferasında 
reallaşdırıldığından yeni iş yerlərinin açılması, başqa sözlə işsizlik probleminin həll 
edilməsində də güclü vasitə kimi çıxış edə bilər. Məsələn, BXİ-ləri cəlb etmədə ən çox uğur 
qazanan ölkələrdən biri olan Çində xarici firmalar təkcə 1995-ci ildə 1350000 nəfər işə 
götürmüşlər ki, buda həmin il ümumi işə götürülənlərin 21%-ni təşkil edir. 

Beləliklə, BXİ-lərin ölkə iqtisadiyyatına daxil olması ümumilikdə işgüzar fəallığı yüksəldir, 
valyuta kursları, faiz dərəcələri və qiymətlər üzərində də müsbət effekt yaratmış olur. 

 
1.2.2 Mikroiqtisadi təsirlər 
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BXİ-lər daha çox inkişaf etmiş ölkələrdən, yüksək kapital və texnalogiyaya malik 
transmilli şirkətlərdən daxil olduğundan ölkəyə ilk növbədə mütərəqqi istehsal 
texnalogiyaları, marketing və təchizat-satış təcrübəsini də özləri ilə birlikdə gətirirlər. 

BXİ-lər daxil olduqları ölkədə rəqabətin yüksəlməsinə səbəb olur ki, bu da yerli 
istehsalın keyfiyyətinin artmasına və qiymətlərin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, 
yapon avtomobil şirkətləri ABŞ bazarlarına daxil olduqdan sonra ABŞ yerli avtomobil 
istehsalçıları rəqabətə davam gətirmək üçün öz məhsullarının təkmilləşdirməsinə 
başlamışdır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, BXİ əsasında qurulan firmalarda orta əmək haqqı da yüksək 
olur və yeni ixtisaslar üzrə mütəxəssislərin hazırlanması, yüksək əmək şəraitinin təmin 
edilməsi və sosial fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində yerli firmalardan seçilirlər. 

Lakin son olaraq onu qeyd edək ki, BXİ-lərin ölkə iqtisadiyyatına göstərdiyi müsbət 
effekt daha çox həmin ölkənin hüquqi sistemi və iqtisadi siyasətindən asılıdır. Çünki BXİ-lər 
daha çox transmilli şirkətlər tərəfindən həyata keçirildiyindən bəzən güclü mövqelərindən 
istifadə edərək, xüsusilə siyasi hakimiyyətlə gizli əməkdaşlığa gedərək yerli qanunları pozur 
və öz mənafelərini reallaşdırmağa çalışırlar. 

 
2.BXİ-ləri cəlb etmək sahəsində Azərbaycan iqtisadiyyatının mövcud vəziyyəti 
Çox yaxın tarixdən, 2003-cü ildən 2011-ci ilədək olan dövr ərzində ölkəmizə daxil olmuş 

xarici investisiyalar aşağıdakı cədvəldə görüldüyü kimi artaraq davam etmişdir. Lakin dövlət 
büdcəsinin gəlirlərinin 2003-cü ilə (1.2 lrd.manat) nisbətən 2011-ci ildə (15.7 mlrd. manat) 
12.8 dəfə artmağına, iqtisadiyyatımızın böyüməyinə baxmayaraq ölkəmizə daxil olmuş 
investisiya həcmində 2003-cü ilə nisbətən 2011-ci ildə 2 dəfə artmışdır. 

 
İqtisadiyyata yönəldilmiş xarici investisiyaların həcmi 

            

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Xarici investisiyalar: 
    

      
  

mlyn.manat 3311,0 4496,3 4 628.5 4 514.2 5 727.2 5 625.8 4 395.1 6 619.7 6 849,80 
mlyn.dollar 3371,0 4575,5 4 893.2 5 052.8 6 674.3 6 847.4 5 468.6 8 247.8 8 673,90 

 
Qeyd olunan xarici investisiyaların yönəldiyi ümumi sahələr və mənbə ölkələri haqqında 

məlumatlara da analiz yönündən diqqət yetirək.  
  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cəmi xarici 
investisiya 

3371,0 4575,5 
4 893.2 5 052.8 6 674.3 6 847.4 5 468.6 8 247.8 8 673,90 

o cümlədən:   

      
  

Maliyyə 
kreditləri 

238,3 293,0 
698,4 983,5 1 576.6 2 357.9 1 438.3 3 405.9 3 692,50 

Neft sənayesinə 2972,4 4088,1 3 799.9 3 422.3 4 003.3 3 350.7 2 412.7 2 955.3 3 407,80 
Birgə və xarici 
investisiyalı 
müəssisələr 

45,4 104,2 

230,5 368,4 439,1 494,1 624,4 659,6 886,0 

      ondan: 
        

  

   Türkiyə 17,1 80,1 96,2 136,6 109,2 60,8 76,8 147,5 89,1 

   Niderland - - 1,2 - - 43,8 28,0 163,5 173,3 

   ABŞ 4,9 8,4 24,8 70 78 108,8 117,6 40,0 73,8 
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   İran - - 1,2 17,5 4,6 - 6,8 3,2 11,2 

   Almaniya - 2,1 21,5 17,4 22,9 48,2 38,8 17,0 32,5 

   Rusiya 1,2 1,8 5,1 4,6 10,7 5,8 50,3 11,7 35,0 

   Böyük Britaniya 9,0 4,2 39,5 39,1 80 146,4 160 144,0 148,8 
   Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri 4,4 4,4 5,7 18,3 12,3 38,5 43,2 30,3 75,3 

   İsveçrə - - 0,5 2,7 3,5 3,7 16 11,7 26,7 

   Fransa 2,2 2,2 2,6 11,1 4,4 - 4,5 6,2 14,3 

   Kipr - - 0,2 5,4 13,2 2,2 - 1,6 - 

   Çin - - 0,2 1,3 1,2 8,1 25,9 33,5 - 

   İtaliya - - 4,6 2,8 14 2 9,8 10,3 - 

   Pakistan - - - 3,1 - - - - - 

   Yaponiya - - - - - 0,4 2,8 1,4 2,5 

   Digər ölkələr 6,6 1,0 27,2 38,5 85,1 25,4 43,9 37,7 203,5 
Neft bonusu 58,6 21,6 1 17 68,2 3,5 1 2 19,9 
Digər 
investisiyalar 

56,3 68,6 
163,4 261,6 587,1 641,2 992,2 1 225.0 667,7 

 
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini əldə etdikdən sonra yüksək investisiya 

potensialı olmasına baxmayaraq, ilkin dövrlərdə əsasən qeyrisabit iqtisadi-siyasi mühitə malik 
olduğundan xarici investorlar üçün elə də cəlbedici olmamışdır. Lakin 20 sentyabr 1994-cü 
ildə ARDNŞ ilə əksəri transmilli olmaqla xarici ölkələrin neft şirkətləri arasında hasilatın pay 
bölgüsü sazişi (“Əsrin müqaviləsi”) imzalandıqdan sonra respublikamızda xarici 
investisiyalar, xüsusilə BXİ-lər üçün əlverişli mühit yaranmışdır. 

Yuxarıdakı cədvəldən göründüyü kimi 2011-ci il ərzində daxil olmuş 8673.9 min manat 
xarici investisiyanın 3692.5 min manatı və ya 42.5%-i maliyyə sahəsinin, 3407.8 min manatı 
və ya 39.2 faizi isə neft sənayesi sahəsinin payına düşməkdədir ki, qeyri neft sektoruna 
yönəldilən xarici investisiyanın payının ümumi investisiyaya nisbətdə yox deyiləcək qədər az 
olduğu görülmədədir.  

Bu gün ümumi bir qiymətləndirmə aparsaq etiraf etməliyik ki, xarici investisiyaların, 
xüsusilə BXİ-lərin Azərbaycan iqtisadiyyatı üzərində istər makro, istərsə də mikro səviyyədə 
bir sıra müsbət təsirləri olmuşdur. Makro səviyyədə təsirdən danışarkən yalnız onu qeyd 
edək ki, bu daha çox neft sektoru və bu sektordan əldə edilən “neft dollarları” ilə 
əlaqədardır. Mikrosəviyyədə isə hər şeydən öncə onu göstərək ki, xarici investisiyalar 
ölkəmizdə mövcud istehsal və xidmət sahələrində keyfiyyət halının yüksəlməsi və yeni 
mütərəqqi texnologiyaların yayılmasına böyük təsir etmişdir. Bu həm xarici investorların 
fəaliyyətilə birbaşa, həm də yerli investorların xaricilərlə rəqabətə girmələri nəticəsində dolayı 
yolla olmuşdur. Məsələn, indi bir Sovet dövründən qalma yanacaqdoldurma məntəqələrini 
yada salaq, bir də əvvəlcə türk petrolları, sonradan isə digər xarici şirkətlər tərəfindən 
yaradılan yanacaqdoldurma məntəqələrini və onlarla rəqabət nəticəsində yaranmış “Socar 
Petrolium” və “Azpetrol” şirkətinin indiki yanacaqdoldurma məntəqələrini yada salaq. Hər 
halda fərqin yerlə göy qədər oldugunu heç kəs inkar etməz və buna bənzər nümunələri hər 
sahədə göstərmək olar. 

Xarici investisiyaların digər bir müsbət effektinin əlverişli iş şəraitinin yaradılması və 
nisbətən yüksək əmək haqqı sahəsində olduğunu qeyd etməliyik. Belə ki, bugün istər neft, 
istərsədə qeyri neft sektorunda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər bu baxımdan yerli 
şirkətlərdən irəlidədir. Məsələn, 2011-ci ildə iqtisadiyyatda orta aylıq əmək haqqı 364,2 manat 
olduğu halda, xarici investisiyalı müəssisələrdə bu rəqəm 1117,2 manatı ötmüşdür 
(http://www.ekspress.az/2012/12/05/get=82863). 

Müasir biliklərə yiyələnmiş ixtisaslı iş qüvvəsinin yetişdirilməsində də xarici 
investisiyalı müəssisələrin rolu böyük olmuşdur. Bugün xüsusilə Avropa dilləri və 
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texnologiyası ilə silahlanmış gənc nəslin yetişməsində xarici şirkətlərin Azərbaycandakı rolu 
danılmazdır. Bu isə yerli mütəxəssislərimizin dünya əmək bazarında asanlıqla rəqabət apara 
bilmək imkanlarını artırır. 

Bütün bu sadaladığımız və sadalamadığımız müsbət effektlərlə yanaşı onu da qeyd 
edək ki, xarici investisiyalar, xüsusilə BXİ-lər gənc milli iqtisadiyyatımızın dünya təsərrüfatına 
inteqrasiya olunmasında başlıca şərtdir. 

Bunlarla yanaşı Azərbaycana daxil olan xarici investisiyaların 85%-ə qədərinin BXİ 
şəklində olması müsbət tendensiya hesab olunsa da, onların sahə və regional strukturu 
heç də qənaətbəxş deyil. Hal-hazırda ölkəyə daxil olan BXİ-lərin 84%-i neft sektoruna, başqa 
sözlə Bakı və ətraf ərazilərinə yönəldilmişdir. Bu isə həmin investisiyaların ümumiqtisadi 
inkişafdakı rolunu xeyli aşağı salır.                  

 
2.1.Müasir iqtisadi şəraitdə qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşunun vacibliyi 

və SWOT analizi 
Dünya təcrübəsi göstərir ki, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının yalnız bir amil üzərində 

qurulması və iqtisadiyyatın yalnız bir amildən asılılığı məqsədəuyğun hal deyildir və böhran 
təhlükəsi yaradır. Bu baxımdan təbii ki, Azərbaycanda da, neft ehtiyatları ilə olduqca zəngin 
olmasına baxmayaraq, bu prinsip həyata keçirilir. Və iqtisadiyyatımızın neft amilindən 
asılılığının azaldılması və qeyri neft sektorunun inkişafı istiqamətində ildən ilə fəal, 
məqsədyönlü işlər aparılır. Cənab Prezident İlham Əliyevin çıxışlarının əksəriyyətində: “Qara 
qızılı insan qızılına çevirməliyik” fikrini vurğulaması artıq bu istiqamətin dövlət başçısı 
tərəfindən əsas starteji məqsəd olaraq seçilməsindən xəbər verir. Bu siyasətin bünövrəsi hələ 
vaxtilə Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdu. Belə ki, “Əsrin müqaviləsi” 
imzalandıqdan sonra neftdən gələn gəlirlərin ildən ilə artdığını və gələcəkdə də daha çox 
artacağını görən müdrik siyasətçi Heydər Əliyev neft gəlirlərinin toplanmasının və səmərəli 
istifadə olunmasının mükəmməl,unikal mexanizmini yaratdı. Bu məqsədlə o, Dövlət Neft 
Fondunun təsis edilməsi haqqında fərman imzaladı. Bu neftdən gələn gəlirlərin qeyri-neft 
sektorunun inkişafına yönəldilməsi demək idi. Hazırda möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev 
də bu siyasəti uğurla davam etdirir. İldən ilə ÜDM istehsalında qeyri-neft sektorunun payı, 
eləcə də qeyri-neft sektoruna ayrılan investisiyaların həcmi artır. Hazırda bu sahələrin 
inkişafına qoyulan investisiyalar daha çox dövlət investisiyaları şəklində həyata keçirilsə də 
gələcəkdə yerli və xarici investorların da qeyri-neft sektoruna marağının kifayət qədər 
artacağı gözlənilir. Respublikamızda hətta neftdən də çox gəlir gətirə biləcək potensiallı 
sahələr vardır ki, aşağıda qeyd edilən sahələr üzrə investisiya daxilolmaları barədə məlumat 
veriləcəkdir. 

 
Sənayedə əsas kapitala yönəldilən investisiyalar (faktiki qiymətlərlə), milyon 

manat 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bütün sənaye 4 176 4 297 4 591 4 249 3 225 4 276 5370 
   xarici investisiyalar  3 350 3 045 2 676 2 011 1 403 1 917 2 125 
   daxili investisiyalar 826 1 252 1 915 2 238 1 822 2 359 3 245 
Mədənçıxarma sənayesi 3 730 3 386 3 498 2 883 2 088 2 952 3 244 
   xarici investisiyalar  3 210 2 787 2 577 1 908 1 272 1 883 1 897 
   daxili investisiyalar 520.6 598.6 920.6 974.6 816.8 1 069 1 350 
Xam neft və təbii qaz hasilatı 3 606 3 255 3 470 2 825 1 960 2 933 3 022 
   xarici investisiyalar  3 210 2 787 2 573 1 908 1 215 1 881 1 894 
   daxili investisiyalar 396.0 467.9 897.1 916.9 744.6 1 052 1 128 
Metal filizlərinin hasilatı - - 3.5 - 56.0 - - 
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   xarici investisiyalar  - - 3.5 - 55.2 - - 
   daxili investisiyalar - - - - 0.8 - - 
Daş, qum, çınqıl,   duz və 
digər mədənçıxarma sənayesi 
məhsullarının hasilatı  0.9 0.7 6.1 4.0 7.6 18.8 222,7 
   xarici investisiyalar  - - - - 0.9 1.9 - 
   daxili investisiyalar 0.9 0.7 6.1 4.0 6.8 16.9 222,7 
Mədənçıxarma sənayesi 
sahəsinə xidmətlərin 
göstərilməsi 123.6 130.1 17.5 53.7 64.6 - - 
   daxili investisiyalar 123.7 130.2 17.6 53.8 64.7 - - 
Emal sənayesi 115.8 112.3 299.9 395.2 354.2 510.2 847,9 
   xarici investisiyalar  35.9 17.7 2.0 43.1 21.4 1.1 0,2 
   daxili investisiyalar 79.9 94.6 297.8 352.1 332.8 509.1 847,7 
Qida məhsullarının istehsalı 28.0 31.3 33.2 29.0 33.6 27.1 46,5 
   xarici investisiyalar  8.9 14.8 0.7 1.0 2.1 1.1 - 
   daxili investisiyalar 19.0 16.5 32.5 28.0 31.5 26.0 46,5 
İçki istehsalı 3.2 18.2 18.2 42.1 31.3 12.1 41,5 
   daxili investisiyalar 3.2 18.2 18.2 42.1 31.3 12.1 41,5 
Tütün məmulatlarının istehsalı 8.1 - 12.5 6.2 4.3 32.5 - 
   daxili investisiyalar 8.1 - 12.5 6.2 4.3 32.5 - 
Toxuculuq sənayesi 2.1 4.9 16.3 2.6 1.5 9.8 0,2 
   daxili investisiyalar 2.1 4.9 16.3 2.6 1.5 9.8 0,2 
Geyim istehsalı  0.6 6.7 - - 0.7 13.6 14,0 
   daxili investisiyalar 0.6 6.7 - - 0.7 13.6 14,0 
Dəri və dəri məmulatlarının, 
ayaqqabıların istehsalı  0.7 0.3 0.03 1.1 1.0 1.1 1,6 
   daxili investisiyalar 0.7 0.3 0.03 1.1 1.0 1.1 1,6 
Ağac emalı və ağacdan 
məmulatların istehsalı 0.1 1.4 0.9 0.5 0.5 0.2 98,3 
   daxili investisiyalar 0.1 1.4 0.9 0.5 0.5 0.2 98,3 
Kağız və kartonistehsalı - 0.6 2.2 0.5 0.8 - 18,5 
   daxili investisiyalar - 0.6 2.2 0.5 0.8 - 18,5 
Poliqrafiya fəaliyyəti  - 0.018 0.01 0.02 - 0.5 - 
   daxili investisiyalar - 0.018 0.01 0.02 - 0.5 - 
Neft məhsullarının istehsalı 26.8 23.5 41.8 43.8 33.6 25.4 48,4 
   daxili investisiyalar 26.8 23.5 41.8 43.8 33.6 25.4 48,4 
Kimya sənayesi 5.6 3.2 8.9 6.6 3.6 1.3 1,5 
   xarici investisiyalar  0.3 0.07 0.4 0.04 - - - 
   daxili investisiyalar 5.3 3.1 8.4 6.5 3.6 1.3 1,5 
 Əczaçılıq məhsullarının 
istehsalı - - - - 5.0 - - 
   daxili investisiyalar - - - - 5.0 - - 
Rezin və plastmas 
məmulatların istehsalı 1.8 0.6 14.2 6.4 2.0 0.0 27,8 
   xarici investisiyalar  1.4 0.6 0.2 - - - - 
   daxili investisiyalar 0.4 0.04 13.9 6.4 2.0 0.0 27,8 
Tikinti materiallarının istehsalı  9.5 6.1 29.6 89.3 35.3 195.2 139,7 
   xarici investisiyalar  - 0.5 - - - - - 
   daxili investisiyalar 9.5 6.1 29.6 89.3 35.3 195.2 139,7 
Metallurgiya sənayesi 4.5 3.5 54.1 30.4 19.7 21.5 100,0 
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   xarici investisiyalar  4.5 1.1 0.5 2.5 19.0 - - 
   daxili investisiyalar 0.02 2.4 53.5 27.8 0.6 21.5 100,0 
Maşın və avadanlıqlardan 
başqa hazır metal 
məmulatlarının istehsalı 2.9 0.8 62.4 84.2 154.9 149.0 294,3 
   xarici investisiyalar  1.4 0.7 0.1 - - - - 
   daxili investisiyalar 1.4 0.1 62.3 84.2 154.9 149.0 294,3 
Kompüter və  digər elektron 
avadanlıqların istehsalı 1.0 3.8 0.02 - - 1.1 0,0 
   daxili investisiyalar 1.0 3.8 0.02 - - 1.1 0,0 
Elektrik avadanlıqlarının 
istehsalı 8.8 0.8 0.09 41.2 20.2 17.9 0,0 
   xarici investisiyalar  8.5 0.3 - 38.8 - - - 
   daxili investisiyalar 0.2 0.4 0.09 2.4 20.2 17.9 0,0 
Maşın və avadanlıqların 
istehsalı 3.1 0.5 0.8 9.4 0.3 0.2 0,1 
   xarici investisiyalar  2.8 - - - - - - 
   daxili investisiyalar 0.3 0.5 0.8 9.4 0.3 0.2 0,1 
Avtomobil və qoşquların  
istehsalı 7.8 0.08 2.0 0.01 2.3 1.1 - 
   xarici investisiyalar  7.8 - - - - - - 
   daxili investisiyalar 0.07 0.08 2.0 0.01 2.3 1.1 - 
Sair nəqliyyat vasitələrinin 
istehsalı 0.2 0.2 0.7 0.6 0.2 - - 
   xarici investisiyalar  - 0.004 - 0.5 0.2 - - 
   daxili investisiyalar 0.2 0.2 0.7 0.1 - - - 
Mebellərin istehsalı  0.08 5.1 1.1 0.3 2.6 - 14,7 
   xarici investisiyalar  - 0.002 - - - - - 
   daxili investisiyalar 0.08 5.1 1.1 0.3 2.6 - 14,7 
Maşın və avadanlıqların 
quraşdırılması və təmiri - - - - - 0.5 0,8 
   xarici investisiyalar  - - - - - 0.001 0,2 
   daxili investisiyalar - - - - - 0.5 0,6 
Elektrik enerjisi, qaz və 
buxar istehsalı, 
bölüşdürülməsi və təchizatı 299.8 648.3 538.1 608.0 450.3 422.6 768,9 
   xarici investisiyalar  98.4 229.2 88.3 47.5 69.6 23.0 188,2 
   daxili investisiyalar 201.4 419.0 449.8 560.4 380.6 399.6 580,7 
Su təchizatı, tullantıların 
təmizlənməsi və emalı 30.0 150.3 255.5 363.4 331.9 391.5 508,5 
   xarici investisiyalar  5.8 10.8 8.6 12.3 40.7 10.3 42,0 
   daxili investisiyalar 24.1 139.4 246.8 351.0 291.2 381.2 466,5 

 

Beynəlxalq bazarlarda müasir dünyada ən çox tələbin olduğu Kompüter və digər 
elektron avadanlıqların istehsalı, Elektrik avadanlıqlarının istehsalı, Əczaçılıq məhsullarının 
istehsalı, Toxuculuq sənayesi, Maşın və avadanlıqların istehsalı, Sair nəqliyyat vasitələrinin 
istehsalı və s. kimi sahələrə çox az həcmdə yönəlməsi və ya xarici investisiyanın 
ümumiyyətlə cəlb edilməməsi bu sahələrin inkişaf etdirilməsini, beynəlxalq aləmdə ölkəmizin 
öz ticarət nişanını yaratmasını gecikdirməkdədir. 

 
3. BXİ-ləri ölkəyə cəlb etmədə görüləcək əsas tədbirlər 
Dünyada baş verən bir sıra qlobal prosseslər xarici investisiyaların, həmdə bir başa 

xarici investisiyaların sərbəst hərəkətinə şərait yaratsa da, milli iqtisadiyyat səviyyəsində 
düşündükdə bu tip investisiyaların ölkəyə cəlb edilməsində bir sıra tədbirlər görülməsinin 
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zəruri olduğu ortaya çıxır. Bu baxımdan Çin, Sinqapur, Honk-Konq, İrlandiya kimi birbaşa 
xarici investisiyaları cəlb etməkdə uğur qazanmış ölkələrin təcrübəsinə nəzər saldıqda bu 
yolda aşağıdakı qrup tədbirlərin effektliyini görmüş oluruq: 

  a) İnzibati prosedurların sadəliyi və ya minimum bürokratiya: Ölkələrdə fəaliyyət 
göstərmək üçün tələb olunan inzibati prosedur və əməliyyat mürəkkəbliyi, çox vaxt tələb 
etməsi, bir sözlə transaksiya xərclərinin (transaction cost) yüksək olması xarici 
investisiyaların qarşısında duran ən əsas manelərdən biridir. Bu baxımdan xarici investisiya 
cəlb etmədə uğur qazanan ölkələr bu maneəni ortadan qaldırmaq yönündə bir sıra tədbirlər 
görmüşlər. Məsələn, Qana və Uqandada hər hansı bir şirkət qurub fəaliyyət göstərmək üçün 
orta hesabla 2 il, Tanzaniyada 18 ay lazım olduğu halda, Malaziyada bu müddət 6 aydır. Bu 
sahədə ən liberal ölkə Sinqapur sayılır. Hər hansı xarici firma öz investisiya layihəsinə icazə 
almaq üçün əksər İEOÖ-də ən azı 6 ay vaxt sərf etdiyi halda, Sinqapurda bu 3 həftədən çox 
çəkmir. 

 b) Əlverişli iş qüvvəsinin, əmək haqqı siyasətinin və işçi-işəgötürən 
münasibətlərinin olması: keyfiyyətli iş qüvvəsinin olduğu, hədsiz əmək haqqı tələblərinin 
olmadığı, işçi-işəgötürən münasibətlərinin sağlam olduğu, qanunlara dayandığı, rəqabətli 
əmək bazarının olduğu ölkələr xarici investisiyalar, xüsusilə BXİ-lər üçün hər zaman 
cəzbedici  ölkələrdir. Məsələn, Sinqapurun hədsiz əmək haqqı tələblərinə imkan verməyən 
sistemə sahibliyi  xarici investorları razı salan əsas cəhətlərdəndir. 

  c) Özəlləşdirmə siyasəti: BXİ-lərin ölkəyə daxil olmasından son 20 ildə özəlləşdirmə 
siyasətinin də böyük rolu vardır. Belə ki, dövlət mülkiyyətinin dəyişdirilməsi yolu ilə onların 
səmərəliliyinin artırılması və ya bütövlükdə iqtisadi sistemin transformasiyasını həyata 
keçirmək məqsədi daşıyan özəlləşdirmə prossesində xarici investorların iştirakına şərait 
yaradılması BXİ-lərin ölkəyə daxil olmasının digər bir yoludur. Postsosialist və Latın 
Amerikası ölkələrinə son illərdə daxil olan BXİ-lərin mühüm bir hissəsi bu yolla olmuşdur.    

      Həyata keçirilən özəlləşdirmə prosseslərinin böyük hissəsi BXİ şəklində həyata 
keçirilmişdir. Digər bir maraqlı cəhətdə ondan ibarətdir ki,aparılan özəlləşdirmə prossesində 
əməkdaşlıq əsasən etnik-mədəni baxımından bir-birinə yaxın olan ölkələr arasında olmuşdur. 
Demək BXİ-lərin cəlb edilməsində etnik-mədəni amilin də rolu böyükdür. 

   d) İqtisadi və siyasi sabitlik: İqtisadi-siyasi sabitliyin bəzən xarici investisiyaların, 
xüsusilə ölkəyə uzun müddət üçün daxil olan BXİ-lərin cəlb edilməsi yolunda başlıca şərt 
hesab edirlər. İqtisadi və siyasi sabitlik əslində hər ikisi bir-birindən çox asılı olan 
prosseslərdir. Tez-tez hökümət böhranları, ictimai-siyasi hərəkatlar, daxili çaxnaşmalar, 
müharibələr, mikroiqtisadi qeyri sabitlik, yerli-yersiz qanunvericilik dəyişiklikləri və.s 
xarakterizə olunan ölkələrdə istehsal-investisiya mühitü də qeyri-müəyyənliyə yuvarlanır və 
yaranan risk xarici investorlar üçün arzuolunmaz hal hesab edilir. 

   e) Sağlam rəqabətin təmin edilməsi: Aydın məsələdir ki, hər bir ölkədə yerli firmalar 
müəyyən üstünlüyə malikdir və bu özünü rəqabət sistemində də göstərə bilir. Yəni yerli 
firmalar öz üstünlüklərindən istifadə edib daxili bazarda üfüqi və şaquli sazişlərə gedərək 
xarici firmaların fəaliyyətinə əngəllər yarada, onların daxili bazara giriş və çıxışları üzərinə 
məhdudiyyətlər qoya bilirlər. Bütün bunları aradan qaldırmaq və yerli firmalarla sağlam 
rəqabət apara bilmək üçün xarici investorlar daxil olduqları ölkədə rəqabət qanunvericiliyi və 
onun necə işləməsinə də çox əhəmiyyət verirlər. Bu baxımdan demək olar ki, bütün ölkələrdə 
antiinhisar, haqsız rəqabət fəaliyyətinə qarşı qanunlar və müvafiq dövlət orqanları fəaliyyət 
göstərir. Lakin o da məlumdur ki, bəzən BXİ-lərlə ölkəyə daxil olan transmilli şirkətlər öz 
iqtisadi–siyasi imkanlarından istifadə edərək daxil olduqları ölkədə inhisarçıya çevrilə bilirlər. 

   f) Azad İqtisadi Zonaların yaradılması: Sələfləri hələ 2000-2500 il əvvəl əsasən 
aralıq dənizi sahillərində “azad şəhərlər” kimi meydana çıxan Azad İqtisadi Zonalar dünya 
iqtisadiyyatında 1929 Böyük Depressiyadan sonra geniş yayılmışdır. II Dünya 
müharibəsinədək ən uğurlu nümunələri  Honq-Konq və Sinqapur olduğu halda, müharibədən 
sonra Panama, Tayvan, İrlandiya, Cənubu Koreya Azad İqtisadi Zonaları da böyük uğur 
qazanmışdır. 1960-cı illərdən başlayaraq İEOÖ-in idxalı əvəz edən  sənayeləşmə 
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siyasətindən ixraca yönələn sənayeləşmə siyasətinə keçmələri və 1980-ci illərdən başlayaraq  
qlobal iqtisadi liberallaşma meylinin güclənməsi və bu tipli zonaların ən müxtəlif növlərinin 
ortaya çıxmasına və geniş yayılmasına şərait yaratmışdır. Hal-hazırda bu tip zonaların Azad 
Gömrük, Azad İqtisadi, Azad Sənaye, Azad Ticarət, Azad Emalat, Azad İxrac, Azad 
bankçılıq, Azad Sığota, Azad Sahibkarlıq, Azad tibb, Azad Qumarxanalar, İnvestisiya Təşviqi 
zonaları kimi növləri fəaliyyət göstərir. 

 Məlumdur kimi ölkənin bir siyasi, bir də iqtisadi, bir sözlə gömrük sərhədləri vardır və bu 
sərhədlər demək olar ki, üst-üstə düşür. Azad iqtisadi Zonalar məhz elə zonalardır ki, onlar 
ölkənin siyasi sərhədləri daxilində tezləşsə də, gömrük sərhədlərinə aid olmurlar. Başqa 
sözlə bu zonalarda həyata keçirilən iqtisadi fəaliyyətlər vergi, gömrük kimi bir sıra tənzimləmə 
vasitələrindən kənardır. 

 BX5-ləri cəlb etmək baxımdan bu zonaların ən mühüm növləri azad istehsal-investisiya 
və sahibkarlıq fəaliyyətinə imkan verən növləridir. Məhz bu zonalardakı fəaliyyətin vergi, 
gömrük rüsumlarından azad olması,sərbəst idxal və ixrac imkanlarının olması və bir sıra milli 
standartlardan azad olması xarici investorlar üçün əlverişli sərait yaradır. Son illər Çinin 
cənub-şərq əyalətlərindəki Azad 5 qtisadi Zonaların BX5-ləri cəlb etmədə Çini İEOÖ arasında 
1-ci yerə çıxarması buna əyani sübut ola bilər (2004-cü ildə 54 mlrd. dollara qədər BX5 cəlb 
edən Çin İEOÖ arasında ilk yeri tutmuşdur). 

Hal-hazırda dünya üzrə 820-dən çox bu tipli zonalar mövcuddur ki, bunların da böyük 
əksəriyyəti ABŞ və Avropanın payına düşür. 

g) Regional iqtisadi birliklərə inteqrasiya: Təcrübə göstərir ki, BXİ-ləri cəlb etmədə 
mühüm vasitələrdən biri də əmtəə, xidmət, kapital və isçi qüvvəsinin sərbəst hərəkəti 
qarşısındakı maneələri aradan qaldıran regional iqtisadi birliklərə üzvlüyün təmin edilməsidir. 
Son illər EU, NAFTA, MERCOSUR kimi regional iqtisadi birliklərə üzv ölkələrdə BXİ-lərin 
həcminin artması deyilənlərə sübutdur. 

h) Dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya: Xarici investorlarda ölkədə iqtisadi-siyasi 
sabitliyin möhkəmliyinə olan inamı gücləndirmək, onlar investisiyalarına yüksək səviyyədə 
qarantiya verildiyini təsdiqləmək, bir sözlə ölkəyə olan etibarı möhkəmləndirmək baxımından 
beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlıq və bu təşkilatlar çərçivəsində hazırlanan çoxtərəfli 
sazişlərə qoşulmağın böyük rolu vardır. Belə təşkiltların ən əsasları BVF, DB, ÜTT olduğu 
halda, çoxtərəfli sazişlərə İƏİT (OECD) çərçivəsində hazırlanan “investisiyalar üzrə 
çoxtərəfli saziş” (MAI – Multilateral Agreement on Investment), 1965-ci il “Dövlətlər və 
dövlətlərin vətəndaşları arasında investisiya anlaşmazlıqlarının həlli üzrə Vaşinqton 
sazişi”, 1988-ci il DB tərəfindən hazırlanan “Çoxtərəfli investisiya təminatı agentliyinin 
təsis sazişi” (MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency), ÜTT çərçivəsində 
hazırlanan “Ticarətlə əlaqədar investisiya tədbirləri sazişi” (TRIMS – Trade Related 
Investment Measures) kimi sənədləri göstərə bilərik. 

i)Təşviq xarakterli tədbirlər: Buraya xarici investisiyalara tətbiq edilən vergi və gömrük 
güzəştləri, ucuz kredit təminatı kimi tədbirlər daxildir. Hal hazırda bir sıra ölkələrdə bu tipli 
tədbirlər həyata keçirilir. Aşağıdakı cədvəldə bəziləri verilmişdir: 

 
Cədvəl  4. 

Bəzi ölkələrdə investisiyalar üçün təşviqlər 
Ölkələr                                                 Təşviq tədbirləri 
Çexiya Yeni investisiya qoyanlara 10 illik vergi tətili imkanı verir 
Latviya 17 mln.. dollardan çox investisiya qoyanlara 3 il ərzində 40%-lik vergi endirimi 

üzəşti 
Litva Azad iqtisadi zonalarda ilk 5 il ərzində mənfəət vergisinə 80%-lik endirim, 

onrakı 5 ildə  
isə əldə ediləcək mənfəətin yarısına 50%-lik vergi endirimi tətbiq edilir. Həmin 

onalarda 
1 mln. dollardan çox investisiya qoyanlara isə 10 il ərzində 50%-lik vergi 

ndirimi tətbiq edilir. 
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Macarısta
 

Araşdırma fəaliyyətlərinə qoyulan investisiyalar vergidən azaddır, vergi 
orclarında 20-30%-lik endirim tətbiq edilir. 

Malta İnvestisiyalar üçün alınacaq inventarlarda 50%-lik vergi güzəşti vardır. Mənfəəti 
einvestisiya edənlərə 17.5%-lik vergi endirimi tətbiq edilir.   

Estoniya İnvestisiya qoyanlara 5 illik vergi tətili imkanı verir. 
Polşa Azad iqtisadi zonalarda mənfəət və daşınmaz əmlak vergisində 50%-lik güzəşt 

tbiq edilir. 
Slovakiya Mövcud investisiyanı genişləndirmə və yeniləşdirmə layihəsinə 10 illik vergi tətili 

ə yanaşı, yeni investisiyalar üçün 50%-lik vergi güzəşti mövcuddur. 
   
4.Təklif 
Bütün bunlara baxmayaraq, son olaraq onu qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası 

BXİ-ləri cəlb etmədə malik olduğu yüksək potensialdan hələ tam istifadə etməmişdir, lakin 
qarşıdakı illərdə xüsusilə neftlə bağlı ölkəyə daxil olacaq maliyyə ehtiyatları və onlardan 
iqtisadi siyasətin iki əsas strateji xətti üzrə - yoxsulluğun azaldılması və regional iqtisadi 
inkişaf üzrə - düzgün istifadə edilməsi ilə yanaşı BXİ-ləri cəlbetmədə dünya təcrübəsinə 
əsaslanaraq yuxarıda qeyd etdiyimiz əsas istiqamətlərdə görüləcək effektli tədbirlər bu 
sahədə mövcud potensialdan daha səmərəli istifadə etməyə şərait yarada bilər. 

Başda cənab prezidentimiz olmaqla bütün ölkə rəhbərliyinin bu sahəyə diqqət ayırdığını 
qətiyyətlə demək olar. Buna bir misal olaraq prezidentimiz cənab İlham Əliyevin fərmanı ilə 
Dövlət və Özəl sektorun Birgə Təşəbbüsü olan Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların 
Təşviqi Fondu (AZPROMO) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən 2003-cü ildə təsis edilməsini 
göstərmək olar. Təşkilatın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri xarici investorlar, yerli 
istehsalçılar və Hökumət arasında körpü funksiyasını həyata keçirilməsindən ibarətdir. 
Müstəqil təşkilat olan Fondun əsas məqsədi ölkə iqtisadiyyatının həm sektor, həm də region 
baxımından tarazlı inkişafına nail olunması və ölkədə, xüsusilə də regionlarda, yoxsulluğun 
azaldılması strategiyası çərçivəsində yeni iş yerlərinin açılması üçün investisiyaların cəlb 
edilməsi və Azərbaycandan xaricə ixracatın təşviqi ilə əlaqədar tədbirlərin həyata 
keçirilməsindən ibarətdir.  

Fondun missiyası: İqtisadiyyatın balanslaşdırılmış inkişafı: ‘Qeyri-neft sektoruna BXİ-
lərin yatırılması və ixracyönlü sektorların inkişafı yolu ilə İqtisadi artımı təmin etməkdir. 

Yuxarıda ölkəyə investisiya cəlb edilməsi üçün təşviq etmə növləri ilə tanış olduq. Bütün 
digər növlərin inkişaf etdirilərək mükəmməl investisiya mühiti formalaşdırılmaqda olduğu bir 
vaxtda ölkəmizə BXİ yönəltmək istəyən müəssisəsələrə vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi 
sahəsinin yenidən nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac olduğunu düşünərək, tətbiq edilə bilinəcək 
güzəştlər haqqında təklifimi irəli sürmək istəyirəm: 

- Belə ki, ölkəmiz inkişaf etməkdə olan ölkə olmağına baxmayaraq, iqtisadi böyümə 
nisbəti ilə dünyada ön sıralardadır. Əgər bu iqtisadi böyümə ölkə daxilində qeyri neft 
sektorunda da özünü göstərsə  çox yaxın gələcəkdə Azərbaycan Respublikası dünya 
iqtisadiyyatına yön verə biləcək ölkə olacaqdır. Bunun üçün ölkəmizin qeyri neft sektorunda 
yeni “know-how”-lara - beynəlxalq təcrübələrə, əlavə kapitala və ölkə içərisində ixracat üçün 
rəqabət mühiti formalaşdıracaq birbaşa olmaqla xarici investisiyalara ehtiyac duymaqdadır. 

Beynəlxalq təcrübələrdən də göründüyü kimi bəzi ölkələr investisiya cəlb etmədə vergi 
güzəştləri tətbiq etməktədir. Bu təcrübəni və Vergi məcəlləsinin 3.10-cu bəndini (Vergi sistemi 
sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməlidir) rəhbər tutaraq ölkəmizin qeyri neft 
sektoruna birbaşa xarici investisiya yönəldəcək xarici müəssisə və təşkilatlara ilk 10 il əmlak 
vergisindən və ilk 3 il mənfəət vergisindən azad olma təklifini irəli sürürəm. 

 
4.1 Nə üçün əmlak vergisindən 10, mənfəət vergisindən ilk 3 il 
4.1.1 İlk 10 il əmlak vergisindən xarici müəssisə və təşkilatların azad olmağı iqtisadiyyat 

psixologiyası ilə onlara heç vaxt əmlak vergisi ödəməyəcəkləri, həmçinin 10 il sonra bu 
müddətin dahada uzadıla biləcəyi fikrini formalaşdıracaqdır ki, bu təşviqat müəssisələr 
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tərəfindən hər keçən il aktivlərinin artırılmasını və ölkəyə əsas vəsait transferini biraz daha 
artıracaqdır. Böyüyən müəssisələrə daha çox işçi qüvvəsi lazım olacaq və eyni zamanda 
istehsalının həcminin artmasına gətirib çıxaracaqdır ki, hədəflənən ikinci müsbət təsir-
ölkəmizdən məhsulların ixrac olmasına şərait yaradacaqdır. 

4.1.2 İlk 3 il mənfəət vergisindən azad etmə isə tam olaraq 3 il mənfəət vergisindən 
azad edərək, ölkə büdcəsinə çatmalı vergilərin azaldılması kimi qiymətləndirilməməlidir. 
Çünki, ilk üç il əslində müəssisənin yaranma sferası olduğu üçün mənfəətin sonrakı illərə 
nisbətən ən az olduğu zaman dilimidir. Məsələyə bu yöndən yanaşdıqda ölkəyə investisiya 
qoymuş müsəssisənin 3 il mənfəət vergisindən azad edərək rahat böyüməsini və sonrakı 
illərdə  büdcəyə böyük həcmli mənfəət vergisi köçürülməsinin təmin edilməsi olduğu kimi 
qarşımıza çıxır. 

 
VƏ YA 
Qoyulacaq xarici kapitalın həcmindən asılı olaraq, yuxarıda qeyd edilən güzəştlərdə 

dəyişiklik etmək olar. Belə ki, qoyulan BXİ-nən dəyərinin 5 mln.. dollara qədər olduqda əmlak 
vergisindən 5 il, mənfəət vergisindən isə 2 il müddətinə, 5 mln.. dollardan yüksək həcmli 
xarici investisiyaların isə əmlak vergisindən 10 il, mənfəət vergisindən 3 il müddətinə azad 
olması kimi də şərtləndirmək olar. 

 
 
 
 

QEYRİ-NEFT SEKTORUNDA ƏSAS KAPİTALDAN İSTİFADƏ SƏVİYYƏSİ  
VƏ ONA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR 

 
İlqar SADIQOV, 

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı 
 

İqtisadiyyat sahələrində olduğu kimi qeyri-neft sənaye sektoru üzrə də davamlı iqtisadi 
inkişafın təmin edilməsi hər şeydən əvvəl istehsal potensialından, xüsusilə onun ən vacib 
amili sayılan əsas kapitalın istifadə səviyyəsinin sürətləndirilməsindən və səmərəliliyinnin 
artırılmasından asılıdır. Bu kapitalın strukturunun müasir inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq 
texniki cəhətdən təkmilləşdirilməsi, yeniləşdirilməsi və modernizasiya edilməsi istər ümumi 
sənaye üzrə və istərsə də onun ayrı-ayrı sahələrində istehsalın səmərəliliyinin 
yüksəldilməsinin əsas yollarından biridir. Və bu isə məhsul istehsalına sərf olunan ictimai 
zəruri əmək məsrəflərinin ixtisar edilməsi və bunun da nəticəsində əmək məhsuldarlığının 
yüksəldilməsi deməkdir.  Tədqiqatlar göstərir ki, hazırda ölkənin qeyri-neft sektorunda 
fəaliyyətdə olan əsas istehsal fondlarının, kapitalın vəziyyəti elədir ki, onların 45-48 faizə 
qədərinin əvəz olunması, təzələnməsi, modernləşdirilməsi və dünya texnologiyası 
standartları səviyyəsində qurulması xüsusi zərurətdən doğur. Məhz bu amilin nəticəsidir ki, 
əksər sənaye müəssisələrinin istehsal güclərindən istifadə əmsalı orta hesabla cəmisi 30-40 
faiz təşkil edir və hətta bəzilərində fəaliyyət dayanmışdır. Ölkədə sənaye istehsalı üzrə, o 
cümlədən onun qeyri-neft sektorunda iqtisadi artım sürəti və ümumiyyətlə texniki-iqtisadi 
göstəricilərin yaxşılaşdırılması bilavasitə əsas kapitalın quruluşunda aktiv hissənin, yəni 
avtomatik maşın və avadanlıqların payının artırılmasından asılıdır. 

Ölkədə son on ildə aparılan iqtisadi islahatların və təşkilati-texniki tədbirlərin həyata 
keçirilməsi nəticəsində müəyyən nailiyyətlər əldə edilmişdir. Əsasən də yaradılan əlverişli 
mühit, siyasi və makroiqtisadi sabitlik, güclü sənaye potensialı, zəngin təbii ehtiyatlar, zəruri 
infrastruktur, yüksək ixtisaslı kadrların  mövcudluğu sənayenin sürətli inkişafına tam əsas 
yaradır. Sənaye məhsulunun həcmi faktiki qiymətlərlə müvafiq dövr ərzində 3,6 dəfə və ya 
24589 milyon manat: o cümlədən  emal sənayesində 2,3 dəfə və ya 4170,7 milyon manat: 
onlardan neft məhsulları istehsalı 2,9 dəfə və ya 1597,4 milyon manat, kimya sənayesində 
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1,1 dəfə və ya 2 milyon manat, tikinti materialları istehsalında 2,9 dəfə və ya 254,8 milyon 
manat, metallurgiya sənayesində 2,2 dəfə və ya 33,3 milyon manat, elektrik avadanlıqları 
istehsalında  9,7 əfə və ya 161,9 milyon manat, maşın və avadanlıqların istehsalında 7,8 dəfə 
və ya 224,2 milyon manat artmışdır. Lakin yalnız az miqdarda avtomobil və qoşquların 
istehsalında 1,1 dəfə və ya 0,6 milyon manat azalma meyili müşahidə olunmuşdur.  

    Sənaye sahələrinin inkişafı digər sahələrin də tərəqqiyə nail olunmasına və həmçinin 
xalq təsərrüfatının bütün infrastrukturunun müasir texnika və əmək vasitələri ilə təchiz 
edilməsində əsas rol oynayır. İqtisadiyyat sahələrinin strukturunda sənayenin yüksək xüsusi 
çəkiyə malik olması texnoloji avadanlıq parkının təkmilləşdirilməsinə, ÜDM-in artırılmasına və 
son nəticədə istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə əlverişli şərait yaradır. Hazırda qeyri-
neft sektorunda fəaliyyət göstərən istehsal potensial və gücləri və həmçinin aktiv əsas kapital 
elə bir vəziyyətdədir ki, onları zəruri vəsait çatışmamazlığı ucbatından nə tam dəyişməyə, nə 
də modernizasiya etməyə və texniki quruluşunu təkmilləşdirməyə imkan bir o qədər 
qənaətbəxş deyildir. Müvafiq sahələrdə əsas kapitalın modernizasiyası mümkün olmadıqda 
və ya iqtisadi cəhətdən səmərə vermədikdə, bu halda müəssisə və şirkətlər məcburiyyət 
qarşısında qalaraq ilk balans dəyərinə görə yeni əmək vasitələri əldə edərək onları köhnələri 
ilə dəyişir, ya da əvəz edirlər. Belə vəziyyət isə təlbəttə bahəbii ki, baha başa gəlir, istehsalın 
həcminin və mənfəətin artımına mənfi təsir edir.  

Zənnimizcə, əsas kapitalın quruluşunun texniki cəhətdən təkmilləşdirilməsinə və 
yeniləşdirilməsinə yönəldilən daxili investisiyaların və digər mənbələrdən gələn vəsaitlərin 
həmin məqsəd üçün mütəmadi olaraq artırılması mühüm məsələlərdən biri hesab edilməlidir.  

Ölkə sənayesi üzrə ümumilikdə  son on ildə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 
həcmi 1,8 dəfə və ya 3424 milyon manat artmışdır. Həmin dövrdə qeyri-neft sənaye 
sektorunda isə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi 7,6 dəfə və ya 773,1 milyon 
manat artması ilə müşahidə edilir. Tədqiqatlar göstərir ki, əsas istehsal fondlarının aşınması, 
yeniləşməsi, sıradan çıxması və fondla silahlanması aralarındakı nisbətdə tarazlıq bir o qədər 
pozulmamışdır. Amma bütün bunlara baxmayaraq əsas kapitalın texniki quruluşunu bir o 
qədər də qənaətbəxş hesab etmək qeyri-mümkündür. Bu vəziyyət isə onunla əlaqədardır ki, 
əsas kapitalın aktiv hissəsində mənəvi və fiziki cəhətdən aşınmış texnoloji maşın və 
avadanlıqların xüsusi çəkisi təxmini olaraq 47-50 faizə çatır və onların modernizasiya 
edilməsi və ya yenilərinin alınması tələb olunur. 

Qeyri-neft sektorunda əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiyaların payı demək olar 
ki, yox dərəcəsindədir, bu sahəyə ancaq daxili investisiyalar cəlb olunur. Bu amil göstərir ki, 
xarici investisiyalar bilavasitə birbaşa ancaq neft sektoruna yönəldilir. Texnoloji 
innovasiyalara və modernizasiyaya çəkilən xərclər getdikcə azalmağa doğru meyil edir. 
Əsasən də məhsul innovasiyalarına, yeni texnoloji proseslərin alınmasına, müasir beynəlxalq 
standartlara cavab verən texnologiyaların tətbiqinə sərf edilən xərclər qənaətbəxş deyildir. 
Müvafiq sahədə modernləşdirmə səviyyəsinin yüksəldilməsi, əsas kapitalın və investisiya 
resurslarının səmərəli istifadəsi nəticəsində nəinki tam köhnəlmiş, aşınmış və sıradan çıxmış 
əsas kapitalın məhsuldarlığının artırılmasına, həmçinin onların fiziki cəhətdən gücünün 
itirilmiş hissəsinə yeni konstruktiv dəyişikliklər edilməklə texniki-iqtisadi göstəricilərinin 
yaxşılaşdırılmasına nail olmaq mümkündür. 

Qeyri-neft sektoru üzrə investisiya qoyluşları və əsas kapitalın modernləşdirilməsi üzrə 
aparılan araşdırmalar  göstərir ki, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirləri hələ qənaətbəxş 
hesab etmək olmaz. Çünki, texnoloji innovasiyaların tətbiqi, müasir təkmilləşdirilmiş 
məhsulların və proseslərin mənimsənilməsi səviyyəsi texniki-iqtisadi göstəricilərin 
yaxşılaşdırılmasına bir o qədər nəzərə çarpacaq dərəcədə müsbət təsir etməmişdir. Əsas 
kapitalın modernizasiya səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində bu kimi  tədbirlərin 
həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab etmək olar: 

 Mənəvi cəhətdən köhnəlmiş və aşınmış əsas kapitalın modernləşdirilməsi; 
 Əksər sahələrdə istehsal potensialı strukturunun mümkün səviyyəyə qədər 

yeniləmək; 
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 Əsas kapitalın texniki quruluşunun, aktiv hissəsinin xüsusi çəkisini yüksəltmək. 
 Müasir texnoloji innovasiyalardan, elmi-texniki işləmələrdən, təkmilləşdirilmiş 

proseslərdən məqsədəuyğun və səmərəli istifadə etmək. 
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MÜASİR DÖVRDƏ VERGİ İSLAHATLARININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ  
VƏ ŞƏFFAF VERGİ SİSTEMİNİN YARADILMASI PROBLEMLƏRİ 

 
                                                     İmran RZAYEV, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  
                                                     “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının                                                      

dosenti, iqtisad elmləri namizədi  
 
Azərbaycanda aparılan vergi islahatlarının əsas istiqamətlərindən biridə vergi 

dərəcələrinin optimallaşdırılması, başqa sözlə aşağı salması olmuşdur. Həqiqətən vergi 
dərəcələrinin aşağı salması, məsələn, əlavə dəyər vergisinin 18%-ə, mənfəət vergisini 20%-ə 
və s. düzgün istiqamət olmuşdur. Aksiz vergisinin, fiziki şəxslərin gəlir vergisinin, əmlak 
vergisinin, yol vergisinin tədbiqində də müəyyən dəyişiliklər edilmişdir. Hal- hazırda  kı, 
vəziyyət, vergi dərəclərində ola biləcək dəyişilikləri, yeni vergi dərəcələrinin 
optimallaşdırılmasının təhlil etməyə çalışacağam. Hər bir dövlət vergisinin tədbiqinin və vergi 
dərəcələrinin hansı istiqamətə dəyişdirilməsinin vacib olduğunu şərh etmək mühim əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin tədbiqində çoxlu dəyişiliklər edilmişdir. Fiziki şəxslərin 
gəlir vergisi çox şkalalı tədbiqindən ki, şkalalı tədbiqinə keçirmişdir. Axırıncı dəyişiklikdə  az 
əmək haqqı olanlara tədbiq olunan 12% - lik vergi ləğv edilmişdir. Hazırda 2500 manata 
gədər əmək haqqı olanlara 136 manat çıxılır yerdə qalan məbləğ 14%-lə vergiyə cəlb edilir. 
2500 manatdan çox alan məbləğ isə 25%-lə vergiyə cəlb edilir. Fikirimizcə bu dəyişiklik vergi 
siyasəti ilə ziddiyyət elə olmalıdır ki, verginin ağırlığı kasıb əhali təbəqəsindən, varlı təbəqinin 
üzərinə istiqamətlənsin. Məsələn: ABŞ-da əhalinin 0.1%-ni təşkil edən zəngin əhali ödənilən 
vergilərin 37%-ni ödəyir.  

Yuxarıda geyd edilənləri nəzərə alaraq fiziki şəxslərin gəlir vergisinin tədbiqinə üç 
şkalalı vergini bərpa etmək lazımdır. 1000 manat əmək haqqı olanlardan 136 manat çıxılsın, 
yetdə qalan məbləğ 12%-lə vergiyə cəlb edilsin. 1000 manatdan 2500 manata qədər  əmək 
haqqı alandan, yenə 1000 manata qədər 12%-lə, 1000 manatdan 2500 manata qədər olan 
mələği 14%-lə, 2500 manatdan qədər olan mələği 30%-lə, vergiyə cəlb edilsin. 

Mənfəət vergisinin vergi dərəcəsində dəyişilik etməyə mühüm yoxdur. 20%-li vergi 
müasir dövr üçüb optimaldır. Lakin regionların inkişafı, investisiyaya cəlbediciliyini 
yaxşılaşdırmaq üçün sürətli amortizasiya və digər vergi kreditindən istifadə etmək məqsədə 
uyğundur. Mənfəət vergisinin  hesablanması metodikasında  regionlar üzrə fərqli, cəhətlər 
tədbiq etmək olar. Məsələn amortizasiyanın hesablanmasında maşın və avadanlığların 
faizlərinin qaldırılması məqsədə uyğun olardı. 

Əlavə dəyər vergisinin dərəcəsinin aşağı salınması haqqında  son zamanlar çox söz-
söhbət gedir. Ümumiyyətlə vergi dərəcələrinin aşağı salınması heçdə həmişə düzgün 
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nəticələrə  gətirib çıxarçır. Dövlət büdcəsinin zəyifləməsinə və s. fəsadlar törədir. Vergi 
siyasətində alıcılıq gabiliyyəti aşağı olan ölkələrdə dolayı vergilərlə birbaşa vergilərin 
nisbətinə xüsusi fikir vermək tələb olununr. Üstenlek birbaşa vergilərə verilməlidir. Nəzərə 
alsaq ki, dövlət büdcəsinin 22-24%-i ƏDV-nin hesabına formalaşır, ancaq əmlak vergisi , 
torpaq vergisi, mədən vergisi çox aşağı bir faizdir, belə siyatsət Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün 
məğbul edilməlidir. Sahibkarlar ƏDV-nin yüksək olmasından şikayətlənirlər. Onun aşağı 
salınmasını təklif edirlər, təqribən 15%-ə. Verqilər Nazirliyinin əməkdaşları isə əlavə dəyər 
nəzəriyyəsinin əvəzləşdirilməsini ön plana çəkiblər. Axş bütün vergi ödəyiciləri ƏDV-nin 
ödəyiciləri deyil. ƏDV-nin ödəyicisi olmayan vergi ödəyiciləri elektron hesab faktura verə 
bilmir. Ikinci bir tərəfdən ƏDV-si məhsulun qiymətinin qaldırdığı üçün alıcıların bir hissəsi 
qonşu ölkələrə istiqamətlənir. Məsələn: qonşu Rusiyya, Gürcüstan və İranla olan sərhəddə ki, 
vəziyyət də heç də o qədər xoşa gələn deyi. Bu kimi hallarda ƏDV-ni tədbiqində ki, güsurlar 
səbəb kimi göstərilə bilər.  

Fikirimizcə ƏDV-ni tədbiqində differensiallaşmış dərəcələrinin tədbiqi mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Məsələn, gündəlik tələb olunan ərzaq məhsullarına, uşaq geyimlərinə, dərmanlara, 
mənzil tikintisinə ƏDV-ni aşağı salmaq lazımdır, bəzilərinə isə ƏDV-nin tədbiqi tamamilə ləğv 
edilməlidir. Mənzil tikintisinə tədbiq edilən ƏDV-i vergi dərəcəsi dünyanın hec bir yerində 
yoxdur, üstəlik sadələşmiş vergi, gənlər necə ev almalıdır. Bir tərəfdən ipotekadigər tərəfdən 
yüksək ƏDV-i dərəcəsi, paradoks.aksiz vergisi üzrə son illərdə edilən dəyişiliklər 
tədqirəlayiqdir. Aksiz vergisinə daha çox malların cəlb edilməsi mühim əhəmiyyət kəsb edir.  
Məsələn: ovçuluq balıqçılıqla əlagədar istifadə olunan mallar aksiz vegisinə cəlb olunmasına 
məsləhət bilinir.  

Əmlak vergisinin tədbiqində son illərdə edilən dəyişiklik geçikmiş olsada  mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. əvvələr fiziki şəxslərin əmlak vergisinin toplanmasında çoxlu problemlər 
mövcud idi onlardan biri də vergitutma bazasının müəyyən edilməsi idi. Inventar giyməti ilə 
giymətləndirmə müşqil məsələ idi, çoxlu sayda mübahisəli məsələlər ortaya çıxırdı. İndi isə 
konkret olaraq həm m2-ha 0.40 manat vergi müəyyənləşdirilmişdir. Zonalar üzrə 
əmssallardan nəzərə almaq şərti ilə. Burada mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri 
vergilərin kim tərəfindən toplanmasıdır. Mövcud qanunvericiliyə əsasən fiziki şəxslərin əmlak 
vergisinin  bələdiyyələr toplayır. Onlarda topladıqları vergi haqqında heç kimə hesabat vermir 
və heç bir iş görmürlər. Cənab prezident demişkən: “Saxta sənəd verməklə məşğuldurlar”. 
Əmlaka sənədlər icra hakimiyyətləri tərəfindən verilir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda 1mln-a 
qədər sənədsiz ev var, onlardanda bələdiyyələr vergi ala bilmirlər. Ümumiyyətlə praktika 
göstərir ki, bələdiyyələr vergini toplamaqda çoxlu sayda problemlərlə üzləşir. Deməli yuxarıda 
qeyd edilən hər iki istiqamət tələb edir ki, fiziki şəxslərin əmlak vergisinin toplanması vergilər 
nazirliyinə və ya icra hakimiyyətinə həvalə edilsə daha məqsədəuyöun olardı. Çünki belə 
olduqda sənədsiz evlər sənədləşərək vergiyə cəlb edilirlər.Nəticə etibarı ilə fiziki şəxslərin 
əmlak vergisi dövlət büdcəsinə vergi daxil olmaqla xüsusi çəkisi 6-7%-ə qədər olar. Bu da 
dünya praktikasına uyğundur.  

Fiziki və hüquqi şəxslərin sinin toplanmasında çoxlu problemlər mövcuddur. kənd 
təsərrüfat təyinatlı torpaqlara vergi həm fiskal funksiyanı yerinə yetirməli, həm də 
torpaqlardan səmərəli istifadə problemini həll etməlidir. Lakin verginin çox aşağı dərəcələrlə 
tədbiqi hər iki funksiyanı yerinə yetirməyə imkan vermir. Torpağ vergisinin dövlət büdcəsinin 
vergi daxilolmalarında xüsusi çəkisi çox aşağıdır. Torpaqlardan səmərəli istifadədən 
danışmaqda absurddur. Əgər vergi öz iqtisadi məzmununu həyata həyata keçirə bilmirsə 
belə verginin tətbiqi kimə lazımdır və ya onun  tətbiqi xüsusiyyətləri dəyişdirilməlidir. kənd 
təsərrüfat təyinatlı torpaqlara vergisinin dərəcəsi dəfələrlə artırılmalıdır. Bəzi iqtisadçı 
alimlərin fikirincə bu kənd təsərrüfatının qiymətini artırar. 

Fikrimizcə bu siyasət torpaq vergisinin fiskal funksiyanı yerinə yetirməyə söxq edər və 
torpaqlardan səmərəli istifadəni həyata keçirər. Hətda istifadəsiz torpaqlara daha yüksək 
dərəcələrlə vergi qoymaq məqsədəuyğundur ki, onlardan istifadə etsinlər. Torpaq vergisinin 
toplanması da icra hakimiyyətinə həvalə edilməsi məsləhətdir. 
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Yol vergisinin ödəyiciləri vergilər məcəlləsinin 209-cu maddəsində qeyd edildiyi kimi, 
“habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil benzinin, dizel yanacağının və 
maye qazın istehsal və ya ı ilə məşğul olan şəxslər yol vergisinin ödəyicisidir”. Göründüyü 
kimi avtomobil benzinin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalçısının və idxal edənin 
avtomobil yollarının istismarı və istifadəçisi ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Ona görə də yol 
vergisinin iqtisadi məzmunu ilə uyğunlaşmır. Avtomobil yollarından istifadə edənlər yol 
vergisinin ödəyicisi ola bilər. Vergilər məcəlləsində bunun düzəldilməsinə böyü ehtiyac 
duyulur. 

Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri sırasından bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslərin 
çıxarılması daha məqsədəuyğun olardı. 
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Xülasə 

Tezis aqrar sahədə maliyyə resurslarının səmərəli idarə olunmasına və bu zaman 
yaranan problemlərə, onların həllinə, bu sahəyə dövlət dəstəyinə, əldə olunan nəticələrə, 
maliyyə resurslarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə həyata keçirilən 
tədbirlərə həsr olunmuşdur. 
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The thesis is devoted to the effective management of financial resources in agriculture, 
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Aqrar sahəyə dövlət qayğı və dəstəyinin bu qədər artırıldığı zamanda bu sektorda 
maliyyə sahəsindəki mövcud problemlərin davam etməsi və bəzən də artım tendensiyası 
idarəetmənin səmərəli təşkil olunmasına və maliyyə resurslarının idarə olunması sahəsində 
şəffaflığın daha da artırılmasına zərurətin olması məsələsini önə gətirir. Maliyyə 
resurslarından səmərəli istifadə olunması aqrar sahənin inkişafına səbəb olur ki, bu da öz 
növbəsində təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin genişlənməsinə, ərzaq təminatına təlabatın 
yüksək səviyyədə ödənilməsinə, xarici bazarlara çıxış imkanlarının artmasına şərait yaradır. 
Aqrar sahəyə ayrılan maliyyə yardımları, dövlət tərəfindən göstərilən maliyyə dəstəyi nəzərdə 
tutulan güzəştli şərtlər daxilində düzgün bölüşdürmə əsasında göstərilən prinsiplərin 
gözlənilməsi çərçivəsində bütövlükdə həyata keçirildikdə öz bəhrəsini göstərəcək və bu 
sektorun istənilən səviyyədə inkişafına təkan verəcəkdir.  

Kənd təsərrüfatının eləcə də digər istənilən sahənin inkişafına şərait yaradan əsas 
amillərdən biri və ən əsası maliyyə təminatının formalaşdırılmasıdır ki, bu da ölkənin strateji 
maraqlarının qorunması baxımından da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Aqrar sahənin digər 
sahələrə nisbətdə daha riskli və təbii amillərdən daha çox asılı olması səbəbindən bu sahənin 
maliyyələşdirilməsi də bilavasitə dövlətin üzərinə düşür. Dövlət tərəfindən göstərilən maliyyə 
yardımları kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının səmərəli geniş təkrar istehsal rejimində 
fəaliyyət göstərmək imkanlarını təmin edir və həm də istehsalın iqtisadi cəhətdən səmərəli 
başa gəlməsinə və növbəti illərdə istehsalın həcminin artırılmasına əlverişli şərait yaradır. 
Kənd təsərrüfatında istehsalın ixtisaslaşmasının yeni istehsal münasibətlərinin xarakterinə 
uyğunlaşdırılması aqrar sahənin iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsindən bilavasitə 
asılıdır. Aqrar sahənin iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsinin nəzəri təhlili, metodoloji 
baxımdan səciyyəsi, sabitləşdirilməsi,  bazara doğru inkişaf meyllərinin tədqiqi, nəhayət idarə 
olunmasının strateji məqamlarının müəyənləşdirilməsi əsasında fəaliyyət göstərə bilən 
səmərəli bir mexanizmin yaradılması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Maliyyə mexanizmləri əsas 
etibarilə kənd təsərrüfatında xərclərin ödənilməsinə və eləcə də səmərəli geniş təkrar istehsal 
prosesinin qurulmasına əlverişli şərait yaradır.  

Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların 
sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü 
il 16 aprel tarixli 152 nömrəli Fərmanı bu sektorun idarəetmə sahəsində mühüm irəliləyişlər 
əldə etməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, aqrar sahədə şəffaflığın artırılması və dövlət 
yardımlarından istifadə sahəsində məlumat bazasının formalaşdırılması, idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Elektron kənd təsərrüfatı” (EKTİS) sisteminin yaradılması 
istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Bu sistem özündə torpaq sahələrinin 
identifikasiyasını, ölkə ərazisində mövcud olan fermer təsərrüfatlarının fərdi qaydada 
idetifikasiyasını, kənd təsərrüfatı heyvanlarının qeydiyyatını, hər bir təsərrüfat altında kənd 
təsərrüfatı texnikasının qeydiyyatını, biznes təhlili alətlərindən istifadə etməklə hesabatların 
təqdim olunmasını və məlumatların əldə edilməsini, skayner olunmuş bütün sənədlərin və 
yaxud inzibati-yerində yoxlamalar vasitəsilə hazırlanmış yoxlama siyahılarının mərkəzi 
məlumat bazası kimi istifadə olunmasını, subsidiyaya dair ərizələrin qeydiyyatı və idarə 
olunmasını, subsidiyanın verilməsi ilə bağlı qərarların verilməsini və müxtəlif nəzarət 
növlərinin, yerində yoxlamaların, nəzarət və digər risk idarəetmə fəaliyyətlərinin 
dəstəklənməsini birləşdirir. Eyni zamanda istehsal, emal, planlaşdırma və proqnozlaşdırma, 
habelə kənd təsərrüfatında idarəetmənin müasir tələbələrə uyğun təşkili, dövlət dəstəyi 
tədbirlərinin idarə edilməsi, eləcə də kənd təsərrüfatı torpaqlarının elektron uçot sisteminin 
yaradılması məqsədilə “Elektron kənd təsərrüfatı” tərkib elementi kimi Kənd Təsərrüfatının 
Coğrafi İnformasiya Sistemi (AgroGIS) yaradılmışdır. Bu sistemin əsas üstünlüyü 
idarəetməni həyata keçirən mütəxəssislərin nəzarət funksiyası ilə yanaşı iştirakçıların 
da maliyyə yardımların verilməsini izləmə imkanının olmasıdır. Bu isə yardımların 
təsərrüfat subyektlərinə çatdırılmasına kimi tam şəffaf prosesin yaranmasına xidmət 
etmişdir. Sistemin növbəti üstünlüyü digər dövlət informasiya sitemləri və ehtiyatları 
ilə inteqrasiyasıdır. 
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“Aqrolizinq” ASC-nin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri çərçivəsində “Lizinq 
əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması sistemi”nin hazırlanaraq istifadəyə verilməsi və güzəştli 
şərtlərlə verilən texnika, cins heyvanlar və gübrələrlə bağlı xüsusi proqram təminatı 
hazırlanması və məlumat bazası yaradılması idarəetmədə şəffaflığın təmin olunmasına 
şərait yaratmışdır. 

Son illərdə aqrar sahədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar nəticəsində bu sahəyə 
verilən güzəştli kreditlərin, subsidiyaların, güzəştli şərtlərlə lizinqə verilən texnikanın və 
damazlıq heyvanların həcmində ciddi artımlar olmuşdur. Təkcə onu demək kifayədir ki, 
2005–2015-ci illər ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinə ayrılmış güzəştli kreditlərin həcmi 18,1 dəfə 
artmış, “Aqrolizinq” ASC tərəfindən 1869 ədəd taxılyığan kombayn, 7265 ədəd traktor və 
14507 ədəd digər kənd təsərrüfatı texnikası alınmışdır. Qeyd olunan dövr ərzində ümumilikdə 
18090 ədəd kənd təsərrüfatı texnikası, o cümlədən 723 ədəd taxılyığan kombayn, 6305 ədəd 
traktor və 11062 ədəd digər kənd təsərrüfatı texnikası 10644 hüquqi və fiziki şəxsə lizinqə 
verilmiş və ya lizinq yolu ilə satılmışdır. Eyni zamanda ölkəyə idxal edilən mineral gübrələrin 
həcmi təqribən 2 dəfə artmış, “Aqrolizinq” ASC tərəfindən fermerlərə güzəştli şərtlərlə satılan 
gübrənin ümumi həcmi 68,4 min tondan 124,6 min tona çatmışdır. [1 s.21,24] 

Araşdırmalardan da aydın olur ki, aqrar bölmədə mövcud kredit münasibətləri 
sahibkarlıq fəaliyyətinin tələbatını tam təmin etmir. Belə ki, Nazirlik yanında Kredit Agentliyi 
və Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun olmasına baxmayaraq faiz yüksəkliyi, girov təminatı 
və sığorta problemi təsərrüfat subyektlərinin dövlət yardımlarından faydalanma imkanlarını 
məhdudlaşdırır. Bu baxımdan aqrar sahənin daha da sürətli inkişafını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 11 aprel 2017-ci il tarixində 
kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalamışdır. 
Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin “Maliyyəyə çıxışın 
asanlaşdırılması” sərlövhəli 3-cü strateji hədəfində nəzərdə tutulmuş prioritetlərdə kənd 
təsərrüfatı sahəsi üzrə maliyyələşdirmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə kənd 
təsərrüfatının maliyyə resurslarına tələbatı üzrə hədəflərin müəyyənləşdirilməsi, kredit 
zəmanət fondunun yaradılması imkanlarının öyrənilməsi, kənd təsərrüfatında innovativ və 
girovsuz kreditlərin tətbiqi mexanizmlərinin hazırlanması, kreditlər üçün girov bazasının 
genişləndirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının maliyyə savadlılğının 
artırılması, aqrar sektora təsir edən risklərin idarə olunması üzrə mexanizmlərin 
hazırlanması, kredit təşkilatlarının vəsaitlərinin kənd təsərrüfatı sahələrinin kreditləşməsinə 
stimullaşdırılması tədbirləri Maliyyə Sabitliyi Şurasına tapşırılmışdır.  

Göründüyü kimi, maliyyə resurslarının səmərəli idarə olunması məqsədilə konkret 
maliyyə mexanizmlərinin hazırlanması dövlət tərəfindən əsas prioritet təşkil edən 
məsələlərdəndir. Bu baxımdan istehsalın intensivləşdirilməsi məqsədilə kənd təsərrüfatı 
torpaqlarının konsalidasiyası, əkin sahələrinin becərilməsində istifadə olunan təkmil 
texnologiyalar kimi yeni suvarma üsullarının (damla, yağmurlama, tərləmə) və səmərəli əkin 
metodlarının (laydırsız şum, tirəyə səpin, sıfır becərmə, qarışıq əkin, lazer mala və s.) tətbiqi, 
ənənəvi kənd təsərrüfatı istehsalı modelinin “şəhər tələbatına yönəlik kənd təsərrüfatı” 
(“urban demand – oriented agriculture”) yanaşması ilə əvəzlənməsi, idarəetmə sistemlərinin 
avtomatlaşdırılması sahəsində beynəlxalq təcrübə öyrənilir. Ümumiyyətlə, maliyyə 
resurslarının düzgün bölüşdürülməsi, səmərəli mexanizmlərin formalaşdırılması iqtisadiyyatın 
təkmil inkişafına təkan verən əsas amillərdən biridir. Ölkəmizdə istər aqrar sahə, istərsə də 
digər sahədə aparılan islahatlar, tədbirlər planı gələcəyə inamla baxmağa imkan verir.  
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Xülasə 

Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi 
maliyyə xidmətləri sektorunun çevikliyi, rəqabətqabiliyyətliliyi, innovativliyi və iqtisadi inkişafı 
dəstəkləməsi prinsipləri əsasında hazırlanmışdır. 

Bankların kredit risklərinin operativ və dolğun qiymətləndirilməsini, eləcə də iqtisadi 
subyektlərin maliyyə intizamının gücləndirilməsini təşviq etmək məqsədilə kredit 
məlumatlarının mübadiləsi sisteminin ilkin elementləri formalaşdırılmışdır. Kredit risklərini 
qiymətləndirmə mexanizmlərinin, skorinq modellərinin, korporativ idarəetmə strukturunun və 
risklərin idarə edilməsi proseslərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması maliyyə 
institutlarında risklərin idarə edilməsi bacarıqlarını artıracaqdır.  

Skorinqdən əlavə, kredit risklərinin idarə olunması üçün istifadə olunan daha qabaqcıl 
alətlərdən biri şirkətlərə verilən kredit reytinqidir. Kredit reytinqlərindən qiymətli kağızların 
emitentləri, investisiya strategiyasının müəyyənləşdirilməsi zamanı fərdi və institusional 
investorlar, habelə tənzimləmə və nəzarət məqsədilə aidiyyəti qurumlar istifadə edir. 

Lakin Azərbaycanda milli reytinq agentliklərinin olmaması ilə əlaqədar bu xidmətlər 
yalnız beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən göstərilir. Nəticədə, az sayda iri şirkət qeyd 
edilmiş xidmətlərə çıxış əldə edə bilir.   

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri mövcud qanunvericiliyə əsasən 
“ənənəvi”, yəni kommersiya əsaslı sığorta fəaliyyətini həyata keçirsə də, qeyri-kommersiya 
əsaslı müştərək sığorta məhsulu təklif etmirlər. Ənənəvi sığorta riskin ötürülməsinə, 
əməkdaşlıq sığortası isə risklərin bölüşdürülməsinə əsaslanan sığorta münasibətləri 
sistemidir. Azərbaycanda qeyri-kommersiya əsaslı əməkdaşlıq sığortasının 
formalaşdırılmasına ehtiyac vardır. 

Bank sektorundan yüksək asılılıq sığorta şirkətlərinin başlıca riski hesab olunur.  Sığorta 
sektorunda nəzarətin riskəsaslı yanaşmaya uyğun aparılması sağlam maliyyə sisteminin 
formalaşdırılması baxımından faydalı ola bilər.  
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Main risks in finance and service sector in Azerbaijan and mechanism  of 
measures taking against it  

Summary 
The Strategic Road Map on the development of financial services in the Republic of 

Azerbaijan has been developed on the principles of support for the flexibility, 
competitiveness, innovation and economic development of the financial services sector.  

The primary elements of the credit information sharing system have been formed in 
order to encourage operational and full assessment of the banks' credit risks, as well as, to 
strengthen the financial discipline of economic entities. Bringing into accordance the credit 
risk assessment mechanisms, scoring models, corporate governance structures and risk 
management processes with the international standards will enhance risk management 
capabilities in financial institutions. .  

In addition to scoring, one of the more advanced tools used to manage the credit risks is 
the credit rating given to companies. Credit ratings are used by the issuers of securities, 
individual and institutional investors in determining investment strategy, by the  relevant 
entities for regulation and control purposes, as well as.  

However, due to the lack of national rating agencies in Azerbaijan, these services are 
provided only by international rating agencies. As a result, only few large companies are able 
to access to recorded services.    

Insurance companies operating in Azerbaijan do not offer a non-profit joint insurance 
product, although they implement the “traditionally” based on existing legislation, i.e 
commercial-based insurance activities. The traditional insurance is a system of insurance 
relationships, and partnership insurance is a system of insurance relations based on risk 
sharing. There is a need in establishing the non-profit-based partnership insurance in 
Azerbaijan.  

The high dependency on the banking sector is considered the main risk of insurance 
companies. Providing control in the insurance sector in compliance with the risk-based 
approach can be useful in formulating a sound financial system.  

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 

sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təsdiqi və bundan irəli gələn 
məsələlər haqqında” 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli Sərəncamı ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrin icra edilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin 
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”  hazırlanmış və bu Strateji Yol Xəritəsi qlobal iqtisadiyyat 
və maliyyə bazarlarında müşahidə edilən proseslərə çevik adaptasiya və postneft iqtisadi 
inkişaf modelinin dəstəklənməsi üçün maliyyə sektoru qarşısında duran yeni çağırışlar və 
imkanlar nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır. Sənəd maliyyə xidmətləri sektorunun çevikliyi, 
rəqabətqabiliyyətliliyi, innovativliyi və iqtisadi inkişafı dəstəkləməsi prinsipləri əsasında 
hazırlanmışdır. 

2015-ci ildən etibarən xarici iqtisadi şoklar və milli pul vahidi manatın  devalvasiyası 
şəraitində maliyyə sisteminin risk həssaslığı artmış və maliyyə göstəriciləri pisləşmişdir. 
Lakin, artan risklər fonunda bəzi maliyyə institutlarının dayanıqlı və uzunmüddətli hədəflərə 
fokuslanmış biznes modeli və strateji menecment sisteminin olmaması, habelə bəsit risk 
idarəetməsi maliyyə sisteminin yeni iqtisadi konyunktura və bazar şərtlərinə uyğunlaşmasını 
çətinləşdirmiş və maliyyə vasitəçiliyini məhdudlaşdırmışdır.  
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Bankların kredit risklərinin operativ və dolğun qiymətləndirilməsini, eləcə də iqtisadi 
subyektlərin maliyyə intizamının gücləndirilməsini təşviq etmək məqsədilə kredit 
məlumatlarının mübadiləsi sisteminin ilkin elementləri formalaşdırılmışdır. Kredit risklərini 
qiymətləndirmə mexanizmlərinin, skorinq modellərinin, korporativ idarəetmə strukturunun və 
risklərin idarə edilməsi proseslərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması maliyyə 
institutlarında risklərin idarə edilməsi bacarıqlarını artıracaqdır.  

Bazel III standartlarına uyğunlaşma və yüksəkkeyfiyyətli məlumatlar təklif edən kredit 
bürosunun mövcud olması maliyyə institutlarına qeyri-işlək və gecikdirilmiş kreditlər üzrə 
potensial itkiləri qabaqcadan qiymətləndirməyə, anderraytinq və monitorinq sistemlərini 
təkmilləşdirməyə imkan verəcəkdir. Nəticədə, sağlam kredit portfelinin həcmi xeyli artacaq və 
qeyri-işlək kreditlərin (QİK) xüsusi çəkisi azalacaqdır. Skorinqdən əlavə, kredit risklərinin 
idarə olunması üçün istifadə olunan daha qabaqcıl alətlərdən biri şirkətlərə verilən kredit 
reytinqidir. Kredit reytinqlərindən qiymətli kağızların emitentləri, investisiya strategiyasının 
müəyyənləşdirilməsi zamanı fərdi və institusional investorlar, habelə tənzimləmə və nəzarət 
məqsədilə aidiyyəti qurumlar istifadə edir.  

Lakin Azərbaycanda milli reytinq agentliklərinin olmaması ilə əlaqədar bu xidmətlər 
yalnız beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən göstərilir. Nəticədə, az sayda iri şirkət qeyd 
edilmiş xidmətlərə çıxış əldə edə bilir.   

Bundan başqa, kredit risklərinin monitorinqi prosedurları təkmilləşdirilməlidir. Belə ki, 
banklar risklərin təsnifləşdirilməsini, bir qayda olaraq, mexaniki və dövri qaydada aparırlar. 
Risklərin aşkarlanması üçün avtomatlaşdırılmış sistemlərdən geniş istifadə edilmir. Qabaqcıl 
təcrübələrdə risklərin aşkarlanması avtomatlaşmış şəkildə “erkən xəbərdarlıq sistemləri”nə 
əsaslanmaqla aparılır. Bankların risk profili və sistem əhəmiyyətliliyi isə nəzarət rejiminin 
müəyyən edilməsində əsas faktor kimi çıxış etməklə, resursların daha effektiv fəaliyyətini 
təmin edir. 

Bazar risklərinin, xüsusən məzənnə risklərinin idarə edilməsi üçün hedcinq alətlərinin 
məhdud olması bankların risklərə həssaslığını yüksəltmişdir. Nəticədə, öhdəliklərin aktivlərlə 
müqayisədə daha sürətlə dollarlaşması 2015-ci ildə baş vermiş devalvasiyalar zamanı 
sektorun böyük zərərlə üzləşməsinə səbəb olmuşdur. Bu isə bazar risklərinə görə əlavə 
kapital buferinin tələb edilməsini aktuallaşdırır. Banklarda sağlam risk idarəetmə 
təcrübələrinin tətbiq edilməsinin 2020-ci ildə real ÜDM-ə təsiri 205 milyon manat birbaşa və 
30 milyon manat dolayı olmaqla, ümumilikdə 235 milyon manat həcmində qiymətləndirilir. 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət  Palatasının  məlumatına  əsasən  2015-ci  ilin  sonuna  
sığorta  sektorunun  maliyyə dərinliyini ifadə edən sığorta haqlarının ÜDM-ə nisbəti cəmi 0,8 
faiz təşkil etmişdir. Sığorta haqlarının ÜDM-ə nisbətinin aşağı olmasının səbəblərindən biri 
sığorta şirkətlərinin müəyyən sektorlar və həmin sektorlar ilə bağlı risklər haqqında tam 
məlumatlı olmamasıdır. Bu isə sığorta şirkətlərinin həmin qruplar üçün müxtəlif məhsul 
təklifləri hazırlamağa maraqlı olmamasına gətirib çıxarır.  

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri mövcudqanunvericiliyə əsasən 
“ənənəvi”, yəni kommersiya əsaslı sığorta fəaliyyətini həyata keçirsə də, qeyri-kommersiya 
əsaslı müştərək sığorta məhsulu təklif etmirlər. Ənənəvi sığorta riskin ötürülməsinə, 
əməkdaşlıq sığortası isə risklərin bölüşdürülməsinə əsaslanan sığorta münasibətləri 
sistemidir. Azərbaycanda qeyri-kommersiya əsaslı əməkdaşlıq sığortasının 
formalaşdırılmasına ehtiyac vardır. 

Özəlliklə, Bank sektorundan yüksəkasılılıq sığorta şirkətlərinin başlıca riski hesab 
olunur.  Sığorta sektorunda nəzarətin riskəsaslı yanaşmaya uyğun aparılması sağlam 
maliyyə sisteminin formalaşdırılması baxımından faydalı ola bilər.  

Məsələn, kənd təsərrüfatı üzrə sığorta ən mürəkkəb və çətin sığorta seqmenti olmaqla, 
risklərlə bağlı xüsusi biliklərin olmasını tələb edir. Kənd təsərrüfatı risklərinin sığortası ən 
mürəkkəb sahələrdən biri olub sektor üzrə xüsusi bilik tələb edir. Bu səbəbdən sığorta 
şirkətləri bu seqmenti yüksək riskli fəaliyyət sahəsi olaraq dəyərləndirir və risk götürməkdən 
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çəkinirlər. Bu sahə üzrə statistik və analitik məlumatların aşağı səviyyədə olması sektorun 
kreditləşməsini çətinləşdirir. 

Prioritet çərçivəsində nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olmaqda əsas risklərə bir sıra 
sığorta təşkilatlarının yeni prudensial tələblərin tətbiqinə hazır olmaması, yeni tələblərə 
uyğunlaşmaq üçün tələb olunan investisiya qoyuluşunu təmin etmək potensialının aşağı 
olması, tənzimləyici tələblərin qısamüddətli dövrdə sığorta şirkətlərinin mənfəətliliyinə və 
kapital mövqeyinə mənfi təsiri kimi amillər aid edilə bilər. 

Eyni zamanda, əksər sığorta şirkətləri yüksək riskləri olan və ya investisiya qoyuluşu 
aşağı səviyyədə olan müəyyən iqtisadi qrupların və ya sektorların sığorta tələblərini 
qarşılamaq üçün məhsulların hazırlanmasına çox da maraqlı deyillər. Məsələn, sığorta 
şirkətləri müflisləşmə səviyyəsi daha yüksək olduğu üçün kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri 
və aşağı gəlirə malik fərdi təsərrüfatlara münasibətdə ümumi risklərdən yayınmağa çalışırlar. 
Xüsusən də aşağı gəlirə malik fərdi təsərrüfatlar, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 
sığorta məhsullarına maliyyə əlçatanlığının zəif olması bu qruplarda sığortalanma 
səviyyəsinin aşağı olmasının başqa bir səbəbi kimi qeyd edilə bilər. 

Son illərdə sığorta sektorunun maliyyə dərinliyinin artmasına baxmayaraq, Asiya İnkişaf 
Bankının maliyyə inklüzivliyi üzrə sorğusunun nəticələrinə görə, müştərilərin 58 faizi sığorta 
xidmətləri barədə məlumatlı deyil və bu müştərilərin təxminən yarısının (49 faiz) sığorta 
şirkətlərinə inamı aşağıdır. Bu hal sığorta fəaliyyətini məhdudlaşdırmaqla, bir çox müştəriləri, 
kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərini yüksək riskə məruz qoyur.  

Qiymətli kağızlar bazarında başlıca risk - şirkətlərin fəaliyyəti və maliyyə vəziyyətinə dair 
şəffaflığın aşağı olması, şirkətləri listinqə cəlb etmək üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin yetərli 
olmaması, iqtisadi mühitin şirkətlərin listinqi üçün əlverişli olmaması, sahiblik düşüncə tərzinin 
dəyişdirilməsi ilə bağlı tədbirlərin uzun müddət tələb etməsi  və bazarda risklərin yüksək 
olması səbəbindən marketmeyker institutunun tam təşəkkül tapmaması kimi amillər aid edilə 
bilər.Mövcud vəziyyət yeni mütəxəssislərin cəlb edilməsini və mövcud mütəxəssislərin 
peşəkarlığının artırılmasını zəruri edir. Eyni zamanda, maliyyə xidmətləri istehlakçılarının 
rasional davranışı və məsuliyyətli borclanması üçün maliyyə savadlılığının yüksəldilməsi 
istiqamətində işlər davam etdirilməlidir.  

Beləliklə, mövcud iqtisadi mühitdə maliyyə institutlarının risklərə həssaslığının artması 
və yeni risk zonalarının yaranması sektorda risklərin idarə edilməsi təcrübələrinin 
təkmilləşdirilməsini zəruri etmişdir. 

Bununla belə, mövcud iqtisadi şəraitdə bankların risklərə həssaslığının artması və yeni 
risk zonalarının yaranması risklərin idarə edilməsi ilə bağlı təcrübələrin təkmilləşdirilməsini 
zəruri edir. Banklarda risklərin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üçün mövcud prudensial 
tələblərin mərhələli şəkildə Bazel Komitəsinin müəyyən etdiyi tənzimləmə prinsiplərinə 
uyğunlaşdırılması, habelə korporativ idarəetmə ənənələrinin təkmilləşdirilməsi məsələsini  
güncəlləşdirir. 

 
 
 
 

GLOBAL RİSKLƏR VƏ AUDİT PEŞƏSİNİN GƏLƏCƏYİ 
 

Lamiyə BAYRAMOVA, 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar  

Palatasının üzvü, “L.B. Audit xidməti” MMC-nin  
direktoru-auditor, Avropa Mühasiblər və Auditorlar  
Federasiyasının (EFAA) Direktorlar Şurasının üzvü 

 
Audit peşəsinin gələcəyi ilə bağlı əsas amillər və predmetlər asaşıdakılardan ibarətdir: 
- Beynəlxalq standartların tətbiqi; 
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- Keyfiyyətli audit; 
- Auditorun müstəqilliyi və rotasiyası; 
- Auditorun məsuliyyəti; 
- Şirkətlər üçün maliyyə hesabatlarının vacibliyi. 
Beynəlxalq standartlar audit peşəsinə reklam ustünlükləri gətirə bilər 
Şirkətlər xərcləri azalda bilən beynəlxalq standartların geniş istifadəsindən keyfiyyət, 

səmərəlilik və müəssisə məhsuldarlığı əldə edəcəklər. Bunun üçün ilk növbədə global audit 
və daxili keyfiyyətə nəzarət üzrə işçilərin (daxili auditorların) beynəlaxalq standartlar 
haqqında marifləndirilməsi ve vahid qlobal audit metodologiyasınin tətbiqi lazimdır. 

Ortaq standartları istifadə edən və ölkədən kənar xidməti təmin edən bir şəbəkə ilə 
calışmaq daha uyğun olacaqdır. 

Şirkətin işçiləri daha tez tez xaricə gedəcəklər cünki, eyni standartları istifadə edərək 
ölkədən kənarda da işləyə biləcəklər. 

Keyfiyyətli audit 
Auditin keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə bəzi ölkələrdə auditə nəzarət sistemləri 

formalaşdırılmışdır. Nəzarət sistemlərində də bəzi risklər və müsbət amillər mövcuddur. 
Onlardan bəzilərinə nəzər salaq. Nəzarət sistemlərindəki risklər: 

Zamanla aşağıdakılara gətirib çıxaracaq çox şaxəli auditə nəzarət  sistemlərinin 
qarşısını almaq vacibdir: 

- Qlobal auditin keyfiyyətini pozmaq; 
- Audit və nəzarət xərclərini yüksəltmək;  
- Yalnız böyük firmaların işləyə bildiyi bölünmüş bir beynəlxalq mühitə dəstək olmaq. 
Müsbət amillər 
İnvestorlar auditorlar tərəfindən reallaşdırılmış işlərin keyfiyyəti ilə bağlı zəmanət 

istəyirlər; 
Yüksək keyfiyyətdə bir zəmanət sistemi audit prosesində bazar etibarını və bazar üçün 

təmin edilən maliyyə məlumatlarının keyfiyyətini dəstəkləyəcək; 
Ölkələrin müstəqil nəzarət sistemlərinin inkişafının müxtəlif mərhələləri. 
Sağlam bir auditə nəzarət sistemi üçün önəmli amillər 
- Sistem həm milli, həm də beynəlxalq şəkildə koordinasiya edilməlidir; 
- Müsbət fikirlər qiymətləndirilməlidir; 
- Nəzarət orqanları tərəfindən edilən ictimai hesabatlar balanslaşdıılmış olmalıdır; 
-     Nəzarət sistemi araşdırma, intizam və ratifikasiya etməkdən ibarət sağlam bir sistem 

tərəfindən dəstəklənməlidir; 
- Audit prosesində bazar etibarını dəstəkləmək üçün nəzarət orqanları firmalarla 

çalışmalıdır; 
- Nəzarət orqanları yüksək səviyyədə idarəetmə və nəzarət müstəqilliyini təmin 

etməlidir; 
Müfəttişlər müvafiq ixtisaslara və biliklərə malik olmalıdırlar. 
Auditorun müstəqilliyi və rotasiyası 
Auditorun rotasiyasının auditorun müstəqilliyini zəmanət altına almağın yeganə yolu 

olduğu məsələsi isə həmişə müzakirələrə səbəb olurmusdur. Belə ki, bununla bağlı müxtəlif 
təcrübələr mövcuddur.  

Məsələn: Listinq şirkətlərin (fond birjasında səhmləri olan şirkətlərin) auditi üçün - audit 
partnyoru və audit mütəxəssisləri 7 ildə bir  dəyişməlidir. Lakin bəzi ölkələrin qanunlarında 
auditor rotasiyasından bəhs edimir. 

Bundan başqa bəzən auditor müstəqilliyi audit şirkətinin rotasiyası ilə də əlaqələndirilir. 
Belə ki, audit şirkətinin rotasiyasının auditin keyfiyyətini artırdığına dair sübut olmasa da 
auditor müstəqilliyi mövcud bir problemdir; 

Audit şirkətinin məcburi rotasiyası audit şirkətinin üstünlük verilən auditora keçidini rədd 
edə bilər; 
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Audit şirkətinin məcburi rotasiyası şirkət üzərində idarəedici bir proses tətbiq edər ki, 
şirkət audit  xidmətindən məmnunsa buna ehtiyac qalmaya bilər. 

Auditorların məsuliyyəti 
Avropa ölkələrinin bir çoxunun qanunlarında məsuliyyət məhdudiyyətləri mövcuddur. 
Avropa Komissiyası tərəfindən üzv dövlətlərə məhdudiyyətsiz məsuliyyət haqqında 

dəyisikliklər edilməsi üçün bir sıra tovsiyyələr hazırlanmışdır. 
Məsuliyyət məhdudiyyəti - dedikdə bir neçe variantlar sadalanır: 
Mütənasib məsuliyyət rəhbərlik kimi digər tərəflərin yol verdiyi səhvləri qeydə alır; 
Müəyyən olunan yuxarı malyyə həddi ilə birləşən mütənasib məsuliyyət; 
Bir çox uyğun auditin qiymət tarifi ilə birləşdirilmiş mütənasib məsuliyyət. 
Mövzunun əsas mövqeyinə gəldikdə. Yəni qlobal risklər içərisində önəmli yer tutan audit 

riskindən bəhs edilir.  Audit riski dedikdə hamının bildiyi çox sadə bir tərif var. Audit Riski- 
Maliyyə hesabatlarında səhvən elan edilmiş məlumatların ortaya çıxa biləcəyi risk kimi 
müəyyən edilə bilər. Bu risklərin funksiyalarını nəzərdən keçirdikdə görüruk ki, əvvəllər 
verilmiş səhv məlumatlar, bildirişlər və bu bəyanatların düzgünlüyü analiz edildikdə isə bəzi 
səhvlərin olduğu ortaya çıxır. 

Bu risk əslində yaxşı idarə edilə bilər, xüsusilə son zamanlarda qlobal böhran haqqında 
cox mülahizələr deyilir, lakin böhranın bizə öyrətdikləri arasında bir məsələ isə maliyyə 
hesabatlarına etibar etməkdir.  

Buna görə, hesabatları etibarlı şəkildə hazırlamaq bizim üçün çox vacibdir. Əgər 
həqiqətə sadiq qalmasaq və əgər bu məlumatları düzgün göstərə bilmiriksə, son nəticə 
həqiqətən də pis olacaqdır və iqtisadi çətinliklər altında olacağıq.  

Bunun yeganə yolu isə şəffaflıqdır. Bütün prosesləri daha dəqiq bir şəkildə yəni şəffaf 
şəkildə ortaya qoyan bir vəziyyəti hədəfləməliyik. Bu proseslər daxilində əməliyyatlar qəbul 
edilən və qanuniləşdirilmiş olmalıdır. Bütün bu proseslər baxdığımız zaman beynəlxalq 
standartların yenə də önəmli olduğunu görürük və həqiqətən bu standartların məqsədi 
yoxlama fəaliyyətlərini aktivləşdirmək, maliyyə hesabatlarının bu standartlara uyğun 
hazırlanması istiqamətində də zəruri işlərin görülməsi təmin edilməlidir. Eyni zamanda bütün 
maliyyə hesabatlarında şəffaflıq prinsipinin auditorlar tərəfindən istifadə edilməsi lazımdır. 

Hadisələrə baxdığımızda hər gün skandallı maliyyə xəbərləri eşidirik. Qısa müddətdə 
bunlar  bütün dünyada vacib olmağa başladı. Bu problemlərin kütləvi informasiya 
vasitələrində dərc edilməsi və ictimaiyyətin təbliğatı da müsbət nəticələr verir. Bütün bunlar 
şəffaflıq prinsipinin təzahürü kimi öz əksini tapır. 

 
 
 
 

KİÇİK BİZNESİN İNKİŞAFININ STATİSTİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN ƏHƏMİYYƏTİ 
                                                               

 Lyudmila İSMAYILOVA, 
Sumqayıt Dövlət Universitetinin baş müəllimi 

 
Kiçik və orta biznes sektorunun inkişaf səviyyəsi və miqyası ölkənin iqtisadi artımının, 

iqtisadiyyatın diversifikasiyasının mühüm mənbəyi və göstəricisidir. Kiçik və orta biznes 
subyektlərinə yüksək innovasiya potensialı xasdır. Belə yanaşma konteksində ölkə 
iqtisadiyyatının diversifikasiyalı inkişafının təmin edilməsində kiçik biznes sektorunun rolunun 
keyfiyyət göstəriciləri əsasında statistik təhlilini və monitorinqini zəruri edir. 

Müasir dövrdə kiçik sahibkarlığın sayı, iqtisadi fəaliyyətin növləri üzrə bölgüsü və 
dinamikası haqqında əsas statistik informasiya mənbələri Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Statistika Komitəsinin həyata keçirdiyi müəssisələrin başdan-başa və seşmə tədqiqatının 
nəticələrinə əsaslanan mikroiqtisadi statistikanın məlumatlarıdır. Rəsmi statistika 
iqtisadiyyatın bu sektorunun vəziyyəti və inkişafı haqqında həqiqi və müntəzəm məlumatları 
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əldə etmək üçün, statistik informasiyanın keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində kompleks 
işlər həyata keçirir. Bu zaman başdan-başa və seçmə müşahidəsinin kombinasiyasına 
əsaslanan statistik uçot sisteminə üstünlük verilir. Statistik məlumatların toplanmasının və 
işlənməsinin müxtəlif metodlarının kombinasiyası ilə qurulmuş belə statistik uçot sistemi 
statistik müşahidənin müasir metodlarının tətbiqi əsasında respodentlərin statistik yükünü 
minimumulaşdırmağa, kiçik sahibkarlığın vəziyyəti və inkişafı haqqında tam və obyektiv 
məlumat əldə etməyə imkan verir.  

Bu gün ölkədə kiçik sahibkarlıq sferasındakı sosial-iqtisadi hadisə və proseləri əks 
etdirən statistik göstəricilər sisteminin genişləndirilməsi üzrə mühüm işlər həyata keçirilir. 
Mövcud statistik informasiya mənbələri əsasında kiçik sahibkarlıq strukturunun səmərəliliyini 
qiymətləndirilməsi, kiçik sahibkarlığın investisiya fəallığı və innovasiya fəaliyyətini və s. bu və 
ya digər səviyyədə təhlil etmək mümkündür. Mövcud informasiya bazası əsasında kiçik 
sahibkarlığın inkişafının strateji məqsədləri çərçivəsində bir sıra taktiki vəzifələri yerinə 
yetirmək mümkündür. 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafının müasir mərhələsində onun moderinləşdirilməsinin və 
rəqabətqabiliyyətliyinin yüksəldilməsinin, həmçinin innovasiya fəaliyyətinin 
genişləndirilməsinin hərəkətverici qüvvəsi kimi kiçik sahibkarlığın fəallığının yüksəldilməsinə 
prioritetlik verilir. Orta və uzunmüddətli dövrdə bu prosesin inkişaf meylinin və 
innovasiyalıliğın gücləndirilməsində kiçik sahibkarlığın rolunun qiymətləndirilməsi məqsədilə 
onun informasiya bazasının formalaşdırılması zəruridir.Onu da qeyd etmək lazımdır ki, kiçik 
biznes sektorunda bir sıra hadisə və proseslər vardır ki, rəsmi statistikadan kənarda qalır. 
Bunlara ilk sahibkarlığın təşəkkülü, onun məkan xüsusiyyətləri, kiçik biznesin həyat tsiklinin 
müxtəlif mərhələlərində vəziyyəti, əhalinin sahibkarlıq fəaliyyətinə hazırlığı  və s. aid etmək 
olar. Belə informasiyanın olmaması kiçik sahibkarlığın inkişafı məqsədilə ünvanlı dövlət 
dəstəyinin işlənib hazırlanmasını və bu istiqamətdə əsaslandırılmış idarəetmə qərarlarının 
qəbul edilməsini çətinləşdirir.  

Sahibkarlıq potensialının vəziyyəti, ilk sahibkarlığın məkan xüsusiyyəti və müəssisənin 
həyat tsiklinin müxtəlif mərhələləri haqqında məlumatlar kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 
dəstəklənməsinin prinsipləri və prioritet istiqamətlərinin işlənib hazırlanması üçün zəruridir. 
Bu cür məlumatlar eyni zamanda əhalinin sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması üzrə 
hansı tədbirlərin qəbul edilməsi, müəssisəni necə inkişaf etdirmək, “həyatının” hansı 
mərhələsində ən yüksək fəallığa malik olması, dəstəyin nə vaxt zəruri olduğu və s. 
məsələlərin həlli üçün çox vacibdir. Beləliklə, bütün qeyd edilənlər müasir mərhələdə 
iqtisadiyyatın bu sektorunun inkişafının mühüm kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri əsasında 
statistik qiymətləndirilməsinin əhəmiyyətini artırır. 

Fikrimizcə, kiçik biznes sektorunda baş verən mühüm dəyişikliklərin monitorinqi və 
müqayisəli statistik təhlili kiçik biznesin formalaşmasına təsir edən əsas amillərin müəyyən-
ləşdirilməsi, sahibkarlıq fəallığının məkan xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi, regional bö-
lümdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, kiçik biznesin yaranma xüsusiyyətlərinin araş-
dırılması, bank sektoru ilə kiçik və orta biznesin qarşılıqlı əlaqələrinin xüsusiyyətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi, klasterli model əsasında kiçik sahibkarlığın inkişaf nəticələrinin təhlili, 
onun mütərəqqi formalarının inkişaf səviyyəsi, bu sektorun perspektiv inkişaf meyllərinin 
modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması və s. kimi məsələləri əhatə etməlidir. 

Belə yanaşma nəinki ölkə səviyyəsində kiçik və orta biznesin formalaşması və inkişaf 
xüsusiyyətlərini, bu sektorun iqtisadi artımın formalaşmasında  və iqtisadiyyatın innovasiya 
xarakterinin gücləndirilməsində rolunu qiymətləndirmə, həm də ölkələr arasında sahibkarlıq 
fəallığı səviyyəsinin və ona təsir edən amillərin xüsusiyyətlərinin müqayisəli 
qiymətləndirilməsinə, kiçik biznes sektorunun inkişafı üzrə tədbirlərin nəticələrinin və 
səmərəliliyinin müqayisəli statistik təhlilinə imkan verəcəkdir. 
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Xülasə 

Məqalədə  Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, Gömrük məcəlləsi və 
Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilən vəziyyətlərdə 
alınmalı olan gömrük ödənişləri ilə bağlı məsulliyyət yaradan halların araşdırılması və onların 
yaranmasının səciyyəvi xüsusiyyətlərinin əsaslandırılması nəzərdən keçirilir. Tədqiqatın 
metodologiyası - sistemli yanaşma və müqayisəli təhlil metodları. Tədqiqatın nəticələri - 
gömrük dəyərinin əsassız olaraq aşağı salınmasına və buna görə ödənilməli olan gömrük 
ödənişlərinin azalmasına gətirib çıxaran halların aradan qaldırılması ilə bağlı normativ-hüqüqi 
bazanın və bu sahədə müvafiq strategiyanın daha da təkmilləşdirilməsi üzrə yeni elmi-nəzəri 
əsaslandırmalar zəminində uyğun gələn təkliflərin irəli sürülməsi. Tədqiqatın məhdudiyyətləri 
- elmi-nəzəri əsaslar baxımından daha geniş araşdırmalar tələb olunur. Tədqiqatın praktik 
əhəmiyyəti - dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşdırılmasında yeni mənbələrin aşkar edilmə 
səmərəsi. Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - gömrük ödənişləri ilə bağlı məsulliyyət 
yaradan halların araşdırılması üzrə spesifikliyi ilə fərqlənən ilkin elmi-tədqiqat 
əsaslandırmalarından biri kimi çıxış etməsi. 

Açar sözlər: əlavə dəyər vergisi, aksizlər, gömrük ödənişləri, gömrük dəyəri, tarif 
preferensiyaları, qaçaqmalçılıq. 

Giriş  
Gömrük ödənişləri ilə bağlı məsulliyyəti yaradan hallar üzrə təcrübədə gerçəkləşən 

məqamların elmi-tədqiqat müstəvisində də araşdırılması aktual səciyyə daşıyır. Bu baxımdan 
bizim tədqiqat işləməsinin predmetini də Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsi, 
Gömrük məcəlləsi və digər qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilən vəziyyətlərdə alınmalı 
olan gömrük ödənişləri ilə bağlı məsulliyyət yaradan hallar təşkil edir: gömrük rüsumu; əlavə 
dəyər vergisi; aksizlər; yol vergisi; gömrük yığımları, haqq, dövlət rüsumu [1-3]. Bundan irəli 
gələrək, tədqiqat işləməsində gömrük ödənişləri ilə bağlı məsulliyyəti yaradan hallar sistemli 
yanaşma və müqayisəli təhlil sferasında araşdırılır və gömrük münasibətlərinin bu sahədə 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində uyğun gələn səmərəliləşdirici təkliflər əsaslandırılır. Hesab 
edilir ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşdırılmasında yeni mənbələrin aşkar edilmə 
səmərəsi baxımından gömrük ödənişlərinin azalmasına gətirib çıxaran halların aradan 
qaldırılması məsələləri daim diqqət mərkəzinə saxlanılmalı və müvafiq sahədə normativ-
hüqüqi bazanın və strategiyanın daha da təkmilləşdirilməsi vacibdir. 

Gömrük ödənişləri ilə bağlı məsuliyyət yaradan halların səciyyəvi xüsusiyyətləri  
Hüquqi və fiziki şəxslərdən tutulan gömrük ödənişlərindən yayınmaya görə cinayət 

məsuliyyəti haqqında norma ilə bağlı tənzimləmə Azərbaycan Respublikasının Cinayət 
Məsəlləsinin (AR CM) 209-cu maddəsində aşağıdakı kimi təsbit olunmuşdur: 

«1. Xeyli miqdarda gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma-min manatdan iki min 
manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 

2. Bu maddənin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş əməllər: 
a) təkrar törədildikdə; 
b) külli miqdarda törədildikdə iki min manatdan beş min manatadək cərimə və ya iki 

ilədək müddətə islah işləri və eyni müddətdə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
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Qeyd: Bu maddədə «xeyli miqdar» dedikdə, ödənilməmiş gömrük ödənişlərinin  iki min 
manatdan, «külli miqdar» dedikdə, dörd min manatdan yuxarı olan məbləği başa düşülür» [3]. 

Göründüyü kimi qanunverici tərəfindən ancaq xeyli və ya külli miqdarda törədilən 
gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma halları kriminallaşdırılmışdır.  

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsində nəzərdə tutulan 
cinayətin bilavasitə obyekti kimi gömrük ödənişlərinin ödənilməsi üzrə dövlət tərəfindən 
tənzimlənən ictimai münasibətlər çıxış edir. Cinayətin predmetinı Azərbaycan Respublikası 
Gömrük Məcəlləsinin və digər qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilən hallarda alınan 
aşağıdakı gömrük ödənişləri təşkil edir: 

1. gömrük rüsumu; 
2. əlavə dəyər vergisi; 
3. aksizlər; 
4. yol vergisi; 
5. gömrük yığımları; 
6. haqq; 
7. dövlət rüsumu; 
Gömrük ödənişləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, tətbiq 

olunduğu halda tutulur [1]. 
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi maraqlarının müdafiəsi üzrə tədbirlər haqqında 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, müəyyən edilən xüsusi, 
antidempinq və kompensasiyalı rüsumlar Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi ilə 
(AR GM) idxal gömrük rüsumunun tutulması üçün nəzərdə tutulan qaydalar üzrə tutulur. 

Azərbaycan Respublikasının Gömrük tarifi haqqında Qanunun 2-ci maddəsinə müvafiq 
olaraq, Azərbaycan Respublikasının gömrük tarifi - Azərbaycan Respublikasının gömrük 
sərhədindən keçirilən mallara tətbiq edilən və xarici iqtisadi fəaliyyətin Əmtəə 
nomenklaturasına uyğun olaraq sistemləşdirilmiş gömrük rüsumu dərəcələrinin məcmusudur. 

Azərbaycan Respublikasında Gömrük tarifi haqqında Qanunun 4-cü maddəsinə müvafiq 
olaraq, aşağıdakı gömrük rüsumları tətbiq edilir: 

 advalor - malların gömrük dəyərinə görə faizlə hesablanan; 
 spesifik - mal vahidinə görə müəyyən olunmuş dəyərlə hesablanan; 
 kombinə edilmiş - hər iki növü birləşdirməklə hesablanan. 
Malların istehsalçıdan istehlakçıya doğru hərəkətinin müxtəlif mərhələlərində malın 

dəyəri (qiyməti) dəyişilir, bura ardıcıl surətdə, mal istehsalçısının və ticarət prosesinin digər 
iştirakçılarının məsrəf və mənfəəti daxil olur. Bütün məsrəflər və malın qiymətinə daxil olan 
mənfəət malların gömrük sərhəddində yerdəyişməsi zamanı gömrük ödənişlərinin 
hesablanma anına malın gömrük dəyərini təşkil edir. Gömrük dəyəri dedikdə, ixrac 
məqsədlərilə satış zamanı mala görə ödənilməli olan, müəyyən olunmuş əlavələrin uçotu ilə 
dəqiqləşdirilmiş qiymət başa düşülür. Malın gömrük dəyəri gömrük ödənişlərinin (rüsum, 
aksiz, ƏDV, xüsusi vergi, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə yığım) hesablanması üçün əsas 
baza rolunu oynayır. [1, 2, 4] 

Vergiyə düşən bazadan hansısa məsrəf elementinin  kənarlaşdırılması gömrük 
dəyərinin əsassız olaraq aşağı salınmasına və buna müvafiq olaraq, ödənilməli olan gömrük 
ödənişlərinin azalmasına gətirib çıxarır. Ona görə də, belə məsrəf elementlərinin gömrük 
dəyərindən əsassız olaraq, qərəzlə kənarlaşdırılması gömrük ödənlərinin məruz qaldığı 
bazanın süni olaraq azalmasına gətirib çıxarır, bu isə, Azərbaycan Respublikası Cinayət 
Məcəlləsinin 209-cu maddəsində nəzərdə tutulan cinayətin obyektiv tərəfinin əlaməti kimi 
baxıla bilər. 

AR GM-nin 164-cü maddəsinə müvafiq olaraq, Azərbaycanın ərazisinə gətirilən malların 
sərbəst dövriyyəsinə ancaq gömrük rüsum və vergilərinin gömrük orqanlarının hesabına daxil 
olmasından sonra icazə verilir. 

Malların gömrük sərhəddindən keçirilməsi zamanı gömrük rüsumlarının ödənilməsi üzrə 
öhdəlik aşağıdakı hallarda baş verir: 
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A) malların gətirilməsi zamanı-gömrük sərhəddini keçmə anından; 
B) malların aparılması zamanı-gömrük bəyannaməsinin təqdim olunma anından və ya 

bilavasitə malların Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən çıxarılmasına yönələn 
hərəkətlərin baş vermə anından. 

Gömrük rüsum və vergiləri ödənlmir, əgər: 
a) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və ya Azərbaycan Respublikası 

Gömrük Məcəlləsinə müvafiq olaraq, mallar gömrük rüsum və vergilərinə cəlb olunmursa və 
ya mallara münasibətdə gömrük rüsum, vergilərinin ödənilməsindən şərti olaraq tam azad 
etmə təqdim olunarsa (belə azad etmə müddətində onun təqdim olunması ilə əlaqədar 
şərtlərə riayyət edilməsi ilə); 

v) sərbəst dövriyyə üçün malların buraxılışına qədər və Azərbaycan Respublikası 
Gömrük Məcəlləsi tərəfindən müəyyən olunan tələb və şərtlərin şəxslər tərəfindən 
pozulmaması ilə, xarici mallar məhv olubsa və ya qəza və ya aşılmaz qüvvə nəticəsində 
yaxud təbii aşınma nəticəsində və ya normal daşınma, saxlama və ya istifadə (istismar) 
şəraiti ilə əskilmə nəticəsində həmişəlik itirilibsə; 

q) mallar Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinə müvafiq olaraq, dövlət 
mülkiyyətinə keçirilir.  

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə sərbəst dövriyyə üçün buraxılan yaxud 
bu ərazidən aparılan mallara münasibətdə gömrük rüsumlarının, vergilərinin ödənilməsi üzrə 
öhdəlik AR VM-də nəzərdə tutulan hallarda dayandırılır [2]. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsinin dispozisiyasında 
gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma əlamətləri açılmadığından hüququn tətbiq 
təcrübəsində belə cinayətlərin təsnifatlandırılması zamanı çətinliklər yaranır. 

Hazırda gömrük qanunvericiliyi müəyyən edir ki, gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən 
yayınma dedikdə, aşağıdakılar başa düşülür: 

 gömrük ödənişlərindən qanunsuz azad etməyə və ya onların azaldılmasına yönələn 
yaxud ödəniş qismində daxil edilən, amma dövlət büdcəsinə keçirilməmiş və hüquqazidd 
hərəkətlərin törədilmə anına gömrük orqanlarının hesablarında ödəyicinin pul vəsaiti kimi 
qeyd olunan ödənilmiş gömrük ödənişlərinin əsassız qaytarılmasına yönələn hərəkətlərin 
törədilməsi; 

 müəyyən olunan müddətlərdə ödənilməsi üçün real imkanların olması zamanı 
ödənilməli olan gömrük ödənişlərinin ödənilməməsi; 

 müəyyən olunan müddətlərdə üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icra etmək niyyəti 
olmadan, gömrük ödənişlərinin ödənilməsinə möhlətin təqdim olunması haqqında gömrük 
orqanlarına müraciət; 

 gömrük ödənişlərinin ödənilməsinin təmin olunması haqqında üçüncü şəxslərin 
yalan təminatlarının bilərəkdən təqdim olunması. [1, 4] 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsində nəzərdə tutulan 
cinayətin obyektiv tərəfi aşağıdakılarda əks olunmalıdır [3]: 

1. əsasən, gömrük bəyannaməsində və gömrük məqsədləri üçün zəruri olan digər 
sənədlərdə gömrük proseduru haqqında, gömrük dəyəri haqqında yaxud malın mənşə ölkəsi 
haqqında və ya digər həqiqətə uyğun olmayan, nəticədə isə, gömrük ödənişlərindən azad 
etməyə və ya onların azaldılmasına əsas verən yalan məlumatların təqdim etmə yolu ilə 
gömrük ödənişlərindən qanunsuz olaraq azad etməyə və ya onların azaldılmasına yönələn 
istənilən hərəkətlərin törədilməsində; 

2. yalan məlumatlara malik olan sənədlərin gömrük orqanlarına təqdim etmə yolu ilə 
artıq ödənilmiş gömrük ödənişlərinin qaytarılmasına, ödənişlərin hissə-hissə əldə olunmasına 
və ya digər əvəz etmələrə və ya onların qaytarılmamasına yaxud tam olmayan həcmdə 
qaytarılmasına yönələn hərəkətlərin törədilməsində;  

3. Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanına Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi və ya onun gömrük orqanı tərəfindən onlara qanunvericiliklə təqdim olunan 
səllahiyyətlər çərçivəsində müəyyən edilən qaydada, ölçüdə və müddətlərdə gömrük 
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ödənişlərinin ödənilməməsində, əgər belə ödənilməmə üzürlü səbəb olmadan, yəni, real 
ödəniş imkanı olduğu şəraitdə baş veribsə (Gömrük ödənişlərinin ödənilməməsi ödəyicinin 
iradəsindən asılı olmayan, müəyyən olunan müddətdə gömrük ödənişlərini ödəmək 
imkanından məhrum edən səbəblərdən baş veribsə, bu cinayətin obyektiv tərəfi əmələ 
gətirmir) [3]. 

Gömrük qanunvericiliyinin hazırkı vəziyyəti gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən 
yayınmanı vergi dələduzluğunun sərbəst forması kimi müəyyən etməyə imkan verir. Belə 
yayınma zamanı şəxs həqiqəti bilərəkdən təhrif edir və aşağıdakı yollarla məqsədinə çatır: 

a) yanlış bəyanetmə; 
b) gömrük orqanlarına saxta sənədlərin təqdim olunması; 
v) malların gömrük nəzarətindən gizlədilməsi (fəal aldatma) və həqiqəti deməməklə 

(passiv aldatma) gömrük orqanlarını aldatma; 
q) bəyan etməyə məruz qalacaq malların bəyan edilməməsi; 
d) gömrük qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olaraq, gömrük orqanlarına mallar və onlar 

haqqında sənədlərin təqdim olunmaması və s. 
Beləliklə, gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma - Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi tərəfindən müəyyən olunan gömrük ödənişlərinin ödənilməməsi və ya onların 
aşağı salınması məqsədini daşıyan istənilən hüquqa zidd aldatma əməllərinin törədilməsidir. 
[1, 2, 3] 

Gömrük ödənişlərini ödəməkdən yayinma cəhdinin aradan qaldırılması ilə bağlı 
strategiyanın təkmilləşdirilməsinin elmi əsaslandırmaları 

Hal-hazırda, formalaşmış istintaq təcrübəsi və gömrük qanunvericiliyinin vəziyyətini 
nəzərə alaraq, gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınmanın bəzi daha xarakterik 
üsullarını sadalayaq: 

1. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsinin 1-ci hissəsində 
nəzərdə tutulan hüquqazidd əməllərin törədilməsi («Qaçaqmalçılıq), yəni, gömrük 
ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma üçün malların qaçaqmalçılığı törədilir. Mallar 
qanunvericiliklə müəyyən edilən ölçüdə gömrük vergi tutmasına məruz qalmama üçün: 

a) onlar hüquq pozucuları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük 
sərhəddindən gömrük nəzarətindən yayınmaqla keçirilir; 

b) hüquq pozucuları tərəfindən yanlış sənədlərdən istifadə olunur, o cümlədən, əgər 
belə sənədlərdə əks olunan məlumatlar gömrük bəyannaməsinin verilməsinə qədər gömrük 
orqanı tərəfindən malların buraxılışı haqqında qərara təsir göstərirsə; 

c) hüquq pozucuları gömrük eyniləşdirilməsinin aldatma vasitələrinə müraciət edir; 
d) yanlış bəyanetmə həyata keçirilir, həm də gömrük bəyannaməsinə və gömrük 

məqsədləri üçün lazım olan digər sənədlərə gömrük proseduru haqqında, malları adı, 
kəmiyyəti və gömrük dəyəri haqqında, onların mənşə ölkəsi haqqında, gömrük ödənişlərinin 
ödənilməsi üzrə güzəştlərin tətbiqi haqqında, tarif preferensiyalarının tətbiqi haqqında yanlış 
məlumatlar və gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən azad etmə və ya onun aşağı salınması 
üçün əsaslar verən istənilən digər yanlış məlumatlar daxil olunur.  

e) Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirilən mal hüquq pozucuları 
tərəfindən lazım olan qaydada bəyan olunmur; 

f) daxili gömrük tranziti gömrük prosedurasına müvafiq yaxud beynəlxalq gömrük 
tranziti gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük 
ərazisində təyinat yerinə çatdırılmır; 

g) Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirilən,  gömrük nəzarəti 
altında olan, o cümlədən, müvəqqəti saxlanc statusunda olan, mal alanın anbarında saxlanan 
mal da daxil olmaqla, beynəlxalq gömrük tranziti gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş 
yaxud gömrük anbarında və ya sərbəst anbarda saxlanan mallar gömrük orqanlarının icazəsi 
olmadan və gömrük ödənişləri olmadan verilir; 

2. Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarının icazəsi olmadan Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, gömrük rüsum və vergilərinin ödənilməsi 
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üzrə güzətlər təqdim olunaraq, şərti buraxılan malların belə güzəştlərdən istifadə etmək 
səlahiyyətində olmayan digər şəxslərə istifadəyə və ya sahibliyə verilməsi; 

3. fiziki şəxs tərəfindən (sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan vətəndaş) müvəqqəti 
olaraq, Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən malların müvəqqəti gətirilmə 
üzrə müəyyən olunan müddət bitdikdən sonra müvafiq gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük 
ödənişlərinin ödənişi olmadan istifadəsi və ona sərəncam vermə. Həmin mallar Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, müvəqqəti gətirilmə müddətində gömrük 
vergi tutmasından azaddır, amma göstərilən müddət bitdikdən sonra gömrük rüsum-vergiləri 
tutulur və ya mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin hüdudlarından kənara 
aparılır. 

4. sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər və ya vətəndaşlar tərəfindən 
gömrük proseduru pozulmaqla, yerləşdirilən mallardan istifadə və ya onlara sərəncam vermə, 
əgər mallardan belə istifadə və ya onlara sərəncam vermə Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, bu malları birinci seçilən gömrük prosedurundan fərqli 
olaraq gömrük ödənişlərinin ödənişini şərtləndirən digər gömrük prosedurunun təsiri altına 
salınmasını tələb edirsə; 

5. idxal mallarının qeyri-leqal azərbaycanlı alıcıları tərəfindən gömrük daşıyıcısı 
şirkətlərinin işçilərinə və (və ya) Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarının vəzifəli 
şəxslərinə münasibətdə gömrük nəzarətində, o cümlədən müvəqqəti saxlancda olan özlərinin 
idxal mallarının mənimsənilməsi yaxud zəbt edilməsi məqsədilə aldatma hərəkətlərinin 
törədilməsi, bu isə, malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı gömrük ödənişlərini ödəməmək 
məqsədi daşıyır. Belə hallarda hüquq pozucuları nəinki sənədləri saxtalaşdırır, həm də 
özlərini gömrük və ya digər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları kimi təqdim edirlər, 
gömrük nəzarəti altında olan malların zəbt edilməsi məqsədilə, kommersiya anbarlarını və 
qaçaqmalçılıq mallarının gizli saxlanc «bazalarını» müvəqqəti saxlanc anbarları kimi təqdim 
edir və hətta, uydurma gömrük postları yaradırlar ki, bura isə, guya, gömrük nəzarəti altında 
olan mallar çatdırılmalıdır. Belə hallarda adı çəkilən hüquqa zidd əməllər nəinki Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsi ilə, həm də Cinayət məcəlləsinin digər 
maddələri ilə təsnifatlandırılmalıdır. 

6.  kommersiya strukturları tərəfindən (bir qayda olaraq, saxta) Azərbaycan 
Respublikasının gömrük orqanlarına yanlış sənədlərin təqdim olunması əsasında gömrük 
ödənişlərinin ödənilməsi vaxtının uzadılması və ya onların ödənilməsinə möhlət verilməsi, 
əgər hüquq pozucuları əvvəlcədən gömrük ödənişlərinin ödənilməsi üzrə öz öhdəliklərini icra 
etmək niyyətində deyildisə, vaxt uzadıldıqdan və ya möhlət verildikdən sonra isə, əlavə vaxtı 
idxal mallarının reallaşdırılması üçün, cinayətin izlərinin itirilməsi və kommersiya 
strukturlararının bazardan getməsi üçün istifadə ediblərsə. 

Əgər malların qaçaqmalçılığı gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma 
üsuludursa, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsinin 1-ci hissəsi 
üzrə («Qaçaqmalçılıq») nəzərdə tutulan cinayətin əlavə olaraq, Azərbaycan Respublikası 
Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsi üzrə ixtisaslaşdırma məsələsinə gəldikdə, Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 17-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə müraciət etmək lazımdır, 
burada deyilir: «Bir hərəkətlə (hərəkətsizliklə) bu məcəllənin iki və daha çox maddəsi ilə 
nəzərdə tutulan iki və daha çox cinayətin törədilməsi cinayətlərin ideal məcmusunu yaradır». 
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 17-ci maddəsi nəzərdə tutur ki, belə hallarda 
şəxs hər bir törətdiyi cinayətə görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin uyğun 
maddəsi və ya maddəsinin hissəsi üzrə cinayət məsuliyyəti daşıyır. (Bu cinayətlərin həmin 
ideal adlanan məcmusudur, bu zaman bir hüquqazidd əməl AR CM-nin iki müxtəlif maddələri 
ilə nəzərdə tutulan minimum iki cinayət tərkibini əhatə edir). 

Cinayət qanununun bu normasına müvafiq olaraq, malların qaçaqmalçılığının 
törədilməsi gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma üsulu kimi belə əməlin 
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206-cı və 209-cu maddələrində nəzərdə 
tutulan cinayətlərin məcmusu üzrə ixtisaslaşmasını tələb edir. 
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Bir cinayətin törədilməsi digər, daha ağır cinayətin törədilmə üsulu olduğu hallarda 
cinayətlərin məcmusunun olmaması haqqında cinayət-hüquqi nəzəriyyədə mövcud olan fikir 
gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınmanın baxılan hallarına aid deyil, belə ki, baxılan 
hallarda əks vəziyyət mövcuddur-qaçaqmalçılığın törədilməsi digər, amma daha ağır yox, 
daha yüngül cinayətin törədilmə üsuludur. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsi üzrə nəzərdə tutulan 
hüquqazidd əməllərin ixtisaslaşması üçün hüquqi şəxsin yoxsa fiziki şəxsin əsassız olaraq 
gömrük ödənişlərindən azad olunması əhəmiyyət daşımır. 

Gömrük rüsumlarının, vergilərinin ödənilməsinə görə məsul şəxs bəyannaməçidir. Əgər 
bəyanetmə gömrük brokeri tərəfindən həyata keçirilirsə, Azərbaycan Respublikası Gömrük 
Məcəlləsinin 148-ci maddəsinə müvafiq olaraq, gömrük rüsumlarının, vergilərinin 
ödənilməsinə görə məsul şəxs odur. Bu normaya müvafiq olaraq, əgər malların bəyan 
edilməsi üçün müəyyən olunan gömrük prosedurunun məzmunu gömrük rüsumlarının, 
vergilərinin ödənilməsini nəzərdə tutursa, gömrük brokeri onları ödəyir. Bəyanetmə zamanı 
broker onların ödənilməsinə görə bəyannaməçi kimi məsuliyyət daşıyır.  

Nəzərə alsaq ki, gömrük ödənişlərinin ödənilməsinə görə məsuliyyət daşıyan subyektlər 
qismində ticarət dövriyyəsində, bir qayda olaraq, hüquqi şəxslər çıxış edir, Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsi üzrə cinayət məsuliyyətinin subyektləri 
həmin hüquqi şəxslərin rəhbərləri və işçiləri ola bilər. Əgər adı çəkilən şəxslər gömrük hüquq 
münasibətlərinin rəsmi iştirakçıları qismində çıxış edirsə, həqiqətdə isə, onlar saxta struktur 
olublarsa, onda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsi üzrə cinayət 
məsuliyyətinin subyekti faktiki olaraq saxta kommersiya strukturlarının rekvizit və 
sənədlərindən istifadə ilə gömrük sərhəddindən qanunsuz olaraq keçirilən konkret mallara 
münasibətdə gömrük ödənişlərinin ödənilməməsinə və ya onların aşağı salınmasına yönələn 
hüquqazidd əməlləri törədən fiziki şəxslər olacaq. 

Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin gömrük orqanlarının xarici ticarət 
proseslərinə müdaxiləsinin minimallaşmasını, gömrük nəzarətinin sadələşməsini, gömrük 
rüsum və vergilərinin ödənilmə müddətinin uzadılması və ya ona möhlət verilməsini nəzərdə 
tutur. Sonuncu aşağıdakıları nəzərdə tutan külliyyatda əks olunur: 

 -xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının onlar üçün gömrük rəsmiləşdirilməsinin xüsusi 
sadələşmiş proseduralarının müəyyən olunmasına iddia etmək hüququ; 

 -hər mal partiyasına deyil, mal göndərişinin yekunu üzrə dövri bəyannamələrin 
rəsmiləşdirmə hüququ; 

 -Azərbaycan mallarının çıxarılması zamanı dövri müvəqqəti bəyannamələrin 
sonradan tam bəyannamənin təqdim olunma şərti ilə rəsmiləşdirmə hüququ; 

 -gömrük bəyannaməsinin verilməsinə qədər malların buraxılışına yol vermək; 
 -malların idxalını həyata keçirən şəxslərin obyektlərində gömrük rəsmiləşdirilməsinin 

aparılima hüququ; 
 -gömrük rəsmiləşdirməsinin sadələşdirilmiş növlərinin tətbiqi hüququ; 
 -aşılmaz qüvvənin olması motivindən, ödəyiciyə büdcədən maliyyələşmənin və ya 

bu şəxs tərəfindən yerinə yetirilən dövlət sifarişinin ödənilməsinin gecikdirlməsi motivindən, 
həmçinin, gömrük sərhəddindən keçirilən malların tez xarab olan mallara aid olması və s. 
səbəbindən ödəyicilərin gömrük rüsum və vergilərinin ödənilməsi müddətinin uzadılması və 
ya möhlət verilməsi hüququ. [3] 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin qeyri-dürüst iştirakçıları (hüquqi şəxslərin rəhbərləri və işçiləri) 
Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin bu müddəalarını qaçaqmalçılığın törədilməsi 
və gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma üçün şəraitin yaradılması məqsədilə 
istifadə edirlər. Bunun vasitəsi ilə öz hüquqi şəxsləri üçün gömrük rəsmiləşdirilməsinin xüsusi 
sadələşdirilmiş proseduraların tətbiqinə yaxud  gömrük rüsum və vergilərinin ödənilməsi 
müddətinin uzadılması və ya möhlət verilməsinə çalışırlar. Belə hərəkətlər qaçaqmalçılıq və 
gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınmanın törədilməsi zamanı bu cinayətlərə hazırlıq 
kimi baxılmalıdır (AR CM-nin 28-ci maddə). 
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Cinayət məsuliyyəti isə, məlum olduğu kimi, ağır və ya xüsusən ağır cinayətə hazırlıq 
zamanı baş verir (AR CM-nin 28-ci maddəsi, 2-ci hissə). Deməli, qaçaqmalçılığın həyata 
keçirilməsinə hazırlığa görə cinayət məsuliyyətinə ancaq o şəxslər cəlb oluna bilər ki, onların 
hərəkətlərində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsinin 2-4-cü 
hissələrində nəzərdə tutulan cinayətə hazırlıq bəlli olur. 

Bununla yanaşı, əgər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206-cı və (və ya) 
209-cu maddələri ilə nəzərdə tutulan bitkin cinayət baş veribsə, bu cinayətlərin tördilməsi 
üçün şərait yaradan şəxslər isə, qaçaqmalçılıq və gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən 
yayınmanın təşkilatçıları və icraçıları ilə əvvəlcədən əlbirliykdə olubsa, onlar adı çəkilən 
cinayətlərin əlbirləri qismində təqdir olunmalıdır. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsinin 1-ci hissəsi və 209-
cu maddələrində nəzərdə tutulan əməllərin əlavə olaraq təsnifatlandırılması zəruriliyi 
haqqında məsələni həll etmək üçün qanunvericiliyin apardığımız təhlili hüququn tətbiqi 
təcrübəsində hüquq mühafizə orqanları və məhkəmə tərəfindən gömrük cinayətlərinin xüsusi 
spesifikasına görə və baxılan vəziyyətlərin mürəkkəbliyindən həmişə təmin oluna bilmir. 
Hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri və hakimlər gömrük cinayətlərini həmişə Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin normaları üzrə ixtisaslaşdıra bilmir və həmin məcəllənin 
206.1-ci maddəsi, 209-cu maddəsi və Cinayət məcəlləsinin digər maddələrində nəzərə 
tutulan hüquqazidd əməllərin əlavə ixtisaslaşdırılmasına müraciət edə bilmirlər. Deməli, 
gömrük cinayətlərinin ixtisaslaşması zamanı səhvlər mümkündür. Onlardan necə qaçmaq 
olar? Bazar iqtisasdiyyatın nəzəri və təcrübü müstəfisində bu kimi suallar çoxşaxəli 
cavablandırılır [5]. 

Nəticə 
Gömrük qanunvericiliyinin hazırkı vəziyyəti gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən 

yayınmanı vergi dələduzluğunun sərbəst forması kimi müəyyən etməyə imkan verir. Belə 
yayınma zamanı şəxs həqiqəti bilərəkdən təhrif edir və aşağıdakı yollarla məqsədinə çatır: 

a) yanlış bəyanetmə; 
b) gömrük orqanlarına saxta sənədlərin təqdim olunması; 
v) malların gömrük nəzarətindən gizlədilməsi (fəal aldatma) və həqiqəti deməməklə 

(passiv aldatma) gömrük orqanlarını aldatma; 
q) bəyan etməyə məruz qalacaq malların bəyan edilməməsi; 
d) gömrük qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olaraq, gömrük orqanlarına mallar və onlar 

haqqında sənədlərin təqdim olunmaması və s. 
Beləliklə, gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi tərəfindən müəyyən olunan gömrük ödənişlərinin ödənilməməsi və ya onların 
aşağı salınması məqsədini daşıyan istənilən hüquqazidd aldatma əməllərinin törədilməsidir. 
Cinayət qanununun normalarına müvafiq olaraq, malların qaçaqmalçılığının törədilməsi 
gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma üsulu kimi belə əməlin Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin     206-cı və 209-cu maddələrində nəzərdə tutulan 
cinayətlərin məcmusu üzrə ixtisaslaşmasını tələb edir. 

Bir cinayətin törədilməsi digər, daha ağır cinayətin törədilmə üsulu olduğu hallarda 
cinayətlərin məcmusunun olmaması haqqında cinayət-hüquqi nəzəriyyədə mövcud olan fikir 
gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınmanın baxılan hallarına aid deyil, belə ki, baxılan 
hallarda əks vəziyyət mövcuddur-qaçaqmalçılığın törədilməsi digər, amma daha ağır yox, 
daha yüngül cinayətin törədilmə üsuludur. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin qeyri-dürüst iştirakçıları (hüquqi şəxslərin rəhbərləri və işçiləri) 
Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin bu müddəalarını qaçaqmalçılığın törədilməsi 
və gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma üçün şəraitin yaradılması məqsədilə 
istifadə edirlər. Bunun vasitəsi ilə öz hüquqi şəxsləri üçün gömrük rəsmiləşdirilməsinin xüsusi 
sadələşdirilmiş proseduraların tətbiqinə yaxud gömrük rüsum və vergilərinin ödənilməsi 
müddətinin uzadılması və ya möhlət verilməsinə çalışırlar. Belə hərəkətlər qaçaqmalçılıq və 
gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınmanın törədilməsi zamanı bu cinayətlərə hazırlıq 
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kimi baxılmalıdır. Təsəvvür edilir ki, bu problemi cinayət qanunvericiliyinin təkmilləşməsi yolu 
ilə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsi və 206.1-ci maddəsinin 
dispozisiyasına əlavə və dəyişiklərin əlavə edilməsi ilə həll etmək olar. Söhbət hüquqazidd 
əməllərin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin     206.1-ci maddəsində nəzərdə 
tutulan adi mallarla, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 209-cu maddəsində 
nəzərdə tutulan əməllərin həmin Məcəllənin bir normasının dispozisiyasında birləşmə 
zəruriliyindən gedir. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsinin 
normasından qanunvericilik qaydasında 1-ci hissənin çıxarılması və onun həmin Məcəllənin 
209-cu maddəsinin normasının dispozisiyasına-sonuncunun yenidən işlənməsi ilə 
köçürülməsi mümkündür. 
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Оптимизация стратегии связанные уплатой налогов и пошлин при 

экспортно-импортных операциях  
Аннотация 

Важная составляющая бюджета, как таможенные платежи подвергается 
серьёзным рискам и угрозам в результате криминальной деятельности субектов ВЭД. 
В статье исследовано уголовная ответственность за таможенные преступления. 
Отмечается что, произошло разумное смещение юридической ответственности за 
такое экономическое правонарушение как уклонение от уплаты таможенных платежей 
в сферу отраслевого регулирования за пределами уголовного законодательства.  

Предложено усовершенствование нормативно-правовой базы, соответствующей 
стратегии и разработка новых научно-теоретических основ в этом направлении. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, акцизы,  таможенные 
платежи, таможенная стоимость, налоги, тарифные преференсии, контрабанда.  

 
                    Optimization strategy involves payment of taxes and duties on   
                                           export-import operations 

Abstract 
The Customs compensations that have to be paid and dispositional circumstances of 

creations of this kind of payments that fixed by the Customs Code of Azerbaijan Republic and 
by the other legislative acts are being observed in this article. Establishing of customs costs, 
price-cutting of customs cost by the cutting down some elements of tax expenses that is 
going into base and according to this reducing of payments that have to be paid are going to 
be noticed. The suggestion of this article is developing of normative-legal basis of eliminating 
of the taxes evasioning conditions, improving the according strategy in this field and 
prepearing scientific-theoretical grounds. 

Key words: value added tax, excise duties, сustoms repayments, сustoms costs, taxes, 
tarif preferations, contrabanding. 
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SUBSİDİYA: AQRAR SEKTORA DƏSTƏYİN TƏŞVİQ ALƏTİ KİMİ    

 
Məhəmməd ƏLİYEV, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) 
“Biznesin idarə edilməsi” kafedrasının müdiri, dosent   

 
Aqrar subsidiyanın meydana çıxma zərurəti 
Son illər ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün baş verən dövlət səviyyəsində dəstək bir 

neçə istiqamətdə həyata keçirilirdi. Elə sahələr var ki, onlarla bağlı hərtərəfli himayə siyasəti 
bir neçə il bundan qabaq həyata keçirilməyə başlamışdı. Bunlar sırasında xüsusilə kənd 
təsərrüfatı sahəsində aqrar subsidiyaların verilməsi buna misal ola bilər. Azərbaycanda aqrar 
sektorun inkişafı ilə bağlı müxtəlif tədbirlər həyata keçirilsədə, onların içərisində büdcə 
vasitəsilə stimullaşdırma, aqrar subsidiyaların verilməsi olduqca əhəmiyyətli addım idi. Məlum 
olduğu kimi 2007-ci ilin yanvar ayında ölkə daxilində enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin 
artımından sonra hökumət büdcədən kənd təsərrüfatını məlum qərarın təsirindən qorumaq 
məqsədilə 80 milyon manat subsidiya ayırmışdı. Sonrakı illərdə isə bu vəsait 100 milyon 
manata çatdırıldı. Həmin subsidiyadan istifadəyə dair qaydalar  isə Nazirlər Kabinetinin 
15.02.2007-ci il tarixli 32 saylı qərarı ilə müəyyənləşmişdi. Bu qərarla müəyyənləşmiş 
subsidiyalar sonrakı illərdə artan xətt üzrə davam etdi. Nəhayət son illərdə isə bu məbləğ 120 
milyon manat səviyyəsində olub. 

Dünya təcrübəsi və Azərbaycan 
Dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına edilən dəstək forması kimi aqrar subsidiyalar 

özündə həm dizel yanacağı ilə bərabər mineral kübrələri nəzərə alır. Son illər kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrlə təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə 
xərclərin bir hissəsinin dövlət büdcəsi hesabına ödənilməsi müsbət nəticə vermişdir. Belə ki, 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatlarına əsasən 2005–2015-ci illər ərzində ölkəyə idxal 
edilən mineral gübrələrin həcmi təqribən 2 dəfə artmışdır. Eyni zamanda, 2008–2015-ci 
illərdə “Aqrolizinq” ASC tərəfindən fermerlərə güzəştli şərtlərlə satılan gübrənin ümumi həcmi 
68,4 min tondan 124,6 min tona çatmışdır. Hər bir formada fermerlərə edilən dəstək siyasəti 
aqrar sektorun daha effektiv çalışmasına xidmət məqsədilə edilir.  

Təbii ki, bir ölkədə inkişafın səviyyəsini xarakteriza edən indikatorlrdan biri də onun 
dünya təcrübəsi ilə əlaqəli şəkildə təhlil edilməsindən keçir. Bu mənada qlobal kontekstdə 
qiymətləndirəndə maraqlı analogiyalar aparmaq mümkün olur. Aparıcı ölkələrin iri həcmdə 
aqrar subsidiyalar həyata keçirməsi son nəticədə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə fəaliyyət 
göstərən fermerlərin ixrac potensialını azaldır. Buna görə də, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, 
o cümlədən Azərbaycanda ixracı stimullaşdırmaq məqsədilə subsidiyalara ciddi ehtiyac var. 
Oxfam İnternational Təşkilatının hesabatında qeyd edilir ki, Birləşmiş Ştatların daxili 
istehsalçılara subsidiya verməsi Afrikanın pambıq ixracatçılarını ciddi problemlər ilə üz-üzə 
qoyub.Yalnız ötən il Afrikanın 8 ölkəsinin itkisi yarım milyard dollardan artıq olub. Bu 
baxımdan, nəinki ixrac potensialını, eləcə də daxili bazarın qorunması üçün Azərbaycanda 
aqrar sektora yönəldilən subsidiyalar ilə bağlı ayrıca təkmil siyasətin həyata keçirilməsinə 
ehtiyac var. Qeyd edək ki, 2007-ci ildə ABŞ senatı subsidiyaların verilməsi ilə bağlı 2 mühüm 
sənədə düzəliş etmişdir. Həmin düzəlişlərə əsasən Birləşmiş Ştatlar taxıl istehsalçılarına 
ayrılan subsidiyaların strateji olması, təbii fəlakətlər o cümlədən daşqın və quraqlıq 
nəticəsində fermerlərə dəymiş ziyanın tam ödənilməsi və fermerləri müdafiə etmək üçün 
sığorta proqramlarının həyata keçirilməsi qəbul edilmişdir. Əslində bu gün subsidiyaların 
həyata keçirilməsində əsas məqsəd yerli istehsal edilən məhsulların daha ucuz  başa gələn 
analoji malların idxal-rəqabətindən qorumaqdır. Məsələn. ABŞ-da pambığın bir kiloqramı 1 
dollar 46 sentə başa gəldiyi halda,  bu Afrikada isə 42 sentə başa gəlir. Buna görə də, 
konqres amerikalı fermerləri subsidiyalar vasitəsilə müdafiə edir. ABŞ və Avropa Birliyi 
ölkələri fermerlərini daha çox müdafiə edən ölkələrdəndir. Həmin ölkələrdə fermerlərin 
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xərclərinin böyük bir qismi dövlət tərəfindən qarşılanır. ABŞ-da ən çox subsidiya bu sahələrə 
yönəldilir: buğda, pambıq, süd və s. İstər Amerika Birləşmiş Ştatlarında, istərsə də Avropa 
Birliyi ölkələrində kənd təsərrüfatına subsidiya həyata keçirilən zaman strateji məhsul hesab 
edilən sahələrə daha çox vəsaitlər yönəldilir. Ona görə Azərbaycanda müxtəlif sahələr üzrə 
subsidiyaların effektivliyinin artırılması istiqamətində də effektiv işlər görülməkdədir. Bütün 
bunlar dünya təcrübəsini öyrənərək və onlardan çıxan dərslər nəzərə alınmaqla 
gerçəkləşdirilir.    

Qanunvericilik bazasının təminat yaradıcı rolu haqqında 
Azərbaycan Respublikasında aqrar sektora dövlət dəstəyi məqsədilə qanunvericilik 

bazası da mövcuddur. Belə ki, “Mülkiyyət haqqında”(1993), “Lizinq xidməti haqqında”(1996) 
qanunlar və ölkə prezidentinin 23.10.2004-cü il tarixdə "Aqrar bölmədə lizinqin 
genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında" sərəncamı vardır. Son aylarda isə 
analoji fərman və sərəncamlar daha da artmışdır. Bütün bunlar qanunvericilik sahəsində 
hüquqi təminat mexanizmlərinin daha da təkmilləşməsinə xidmət məqsədilə edilmişdir.  

Strateji Yol Xəritəsi:  maliyyə mənbələri diversifikasiya müstəvisində 
Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 

Strateji Yol Xəritəsində kənd təsərrüfatına dəstək siyasəti ilə bağlı subsidiyalaşmanın digər 
maliyyə mənbələri ilə əvəzlənməsi priortet götürülmüşdür. Bu sənəddə ağırlıq daha çox özəl 
maliyyə mənbələrinə daha səmərəli çıxış üzərində qurulmuşdur. Təhlillərimiz göstərdi ki, 
kənd təsərrüfatına maliyyə baxmından dəstək siyasəti 2 mərhələdə baş verir: birinci mərhələ 
daha çox dövlət büdcəsindən ayrılan əvəzsiz maliyyə yardımları hesabına baş verirdisə, 
ikinci mərhələdə daha çox müxtəlif özəl maliyyə mənbələrinə çıxış imkanlarının daha da 
genişlənməsi hesabına baş verməsi dominant olaraq  götürülür. Deməli, rəsmi siyasət 
bundan ibarət olacaq ki, dövlətin maliyyə resursları sərf edilmədən də özəl maliyyə mənbələri 
kənd təsərrüfatına vəsait yönəltməkdə maraqlı olacaqlar. Bilirik ki, əvvəlki illərdə aqrar 
sektora kredit qoyuluşları az həyata keçirilirdisə, sonrakı illərdə bu dinamika yüksəlməyə 
doğru dəyişmişdir. Mərkəzi Bankın məlumatlarına əsasən, bu sahəyə kredit qoyuluşu 2005-ci 
ildə 97,6 milyon manat olduğu halda, 2015-ci ildə bu göstərici 508,1 milyon manat təşkil 
etmişdir.  Deməli, həm dövlətin resursları bu istiqamətdə sərf edilmişdir ki, bu da dövlət 
büdcəsindən və büdcədənkənar fondlardan maliyyələşmədə xüsusi önəmi artmışdır. Strateji 
Yol Xəritəsində isə aqrar sahəyə subsidiyalaşmadan daha öncül yanaşma ondan ibarət 
olacaq ki, kənd təsərrüfatı özünün rentabelliyinin yüksəlməsi və səmərəli fəaliyyətinə görə 
özəl investisiyaların bu sahəyə cəlb edilməsi təşviq ediləcəkdir. Bu mənada Strateji Yol 
Xəritəsində dövlət büdcəsindən aqrar sahəyə subsidiyalaşma istiqaməti yer almamışdır. 
Əvəzində maliyyəyə çıxışın asanlaşdırılması istiqamətində tədbirlər planlaşdırılmışdır. Bu 
tədbirlərin ciddi nəticə verəcəyi təqdirdə dövlət büdcəsindən ayrılan subsidiyalar 
minimumlaşdırılacaq. Bunun əsas hədəflərindən biri bundan ibarətdir ki, fermerin dövlət 
büdcəsindən asılılığı aradan qalxır, özəl maliyyə resurslarından daha rasional istifadə 
hesabına əlavə maliyyə qaynaqları qazanmış olur.  

Subsidiyalar: DTT-a üzvlük kontekstində  
Bu addımın başqa bir hədəfi isə onunla bağlıdır ki, yaxın illərdə Azərbaycanın Dünya 

Ticarət Təşkilatına üzv olacağı təqdirdə aqrar subsidiyalarla bağlı məhdudlaşdırıcı 
(“zənbillər”) tədbirlərə öncədən hazır olması ilə bağlıdır. Çünki, DTT-nın kriterləri içərisində 
ölkələrin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq dövlət tərəfindən subsidiyalaşmaya 
məhdudiyyətlərin tətbiqi baş verəcək. Bu zaman uzun müddət subsidiyadan asılı olan 
fermerlərimizin rəqabət imkanları çətin olacaq. Bununla bağlı preventiv (öncələyici) tədbirlərin 
olması ölkəmizin DTT-a üzv olacağı təqdirdə adaptasiya tənəzzülünə az məruz qalmasına 
gətirib çıxaracaq.  

Biz ona görə də kənd təsərürfatı məhsullarının Avropa bazarına çıxarılması marağında 
olmalıyıq ki, ixracatın diversikfikasiyasına nail olaq. Bir istiqamətli ixracat imkanına malik 
olmayaq. Bilirik ki, ilkin kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac coğrafiyası çox məhduddur. Belə 
ki, bu məhsulların 90 faizi keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrinə (Baltikyanı ölkələr istisna olmaqla), 
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xüsusilə Rusiyaya ixrac olunur. Deməli, daha geniş diapazonlu bazarlara çıxış üçün ixracatı 
şaxləndirməliyik. O zaman isə daha keyfiyyətli, markalanma və istehlakçıların zövqlərinə 
adekvat  standartlı məhsul istehsalına malik olmalyıq. O zaman isə biz təkcə daxili 
istehlakçılarımızın zövqlərinə uyğun məhsul istehsal etməyəcəyik, region və qlobal 
bazarlarda rahatlıqla ixracat potensialımızı da formalaşdırmış olacağıq. Aqrar sahə ilə bağlı 
bütün islahat addımları buna hesablanıb.  

 
 
 

İŞÇİLƏRİN TƏHSİL SƏVİYYƏSİNİN ÜDM İSTEHSALINA  
TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Mansur MƏDƏTOV,  

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun  
dissertantı, i.f.d. 

 
David Rikardo yazırdı: “Torpağın məhsulu... cəmiyyətin üç sinfi arasında bölünür: 

torpaq sahibləri, emal üçün lazım olan pul və ya kapital sahibləri və onu əməyi ilə emal edən 
fəhlələr. 

Bu siniflərin hər birinə “renta”, “mənfəət” və “əmək haqqı” adı ilə düşən pay ictimai 
inkişafın müxtəlif mərhələlərində çox fərqlənir. O hər şəydən öncə torpağın 
məhsuldarlığından, kapital yığımı və əhali artımından, işçilərin ixtisas səviyyəsi və ixtiraçılıq 
qabiliyyətindən, torpaqdan istifadə olunan alətlərdən asılıdır. 

Bu bölgünü idarə edən qanunların müəyyənləşdirilməsi siyasi iqtisadın başlıca 
vəzifəsidir”. 

D.Rikardonun dövründən zamanımızadək çox şey dəyişib və ictimaiyyətin başlıca 
istehsal resursu artıq torpaq deyil, işçilərin ixtisas səviyyəsi, ixtiraçılıq qabiliyyəti və ya 
biliklərdir. Deməli iqtisadçıların diqqət mərkəzində müxtəlif insan kapitallı işçilər arasında 
gəlirlərin bölgüsü məsələsi, həmçinin bu gəlirlərin yaradılmasında insan kapitalının roludur. 

Son illər iqtisadçılar yeni növ iqtisadiyyata – innovasiya və ya biliklər iqtisadiyyatına 
keçid imkanları və problemlərini fəal müzakirə etməyə başlayıblar. Burada istehsalın aparıcı 
amili insan kapitalıdır. Misal kimi L.Turounun (1996), V.L.Makarovun (2003), P.M.Romerin 
(1990), A. de la Fuente və A.Çikkonenin (2002), Y.V.Safonovanın (2005) və bir çox digər 
müəlliflərin əsərlərini göstərmək olar. 

Təhsilin verim normasının hesablanmasının öz tarixi vardır. C.Mintser (1957, 1958, 
1962), U.Hansen (1963) və Q.Bekker (1964) ABŞ-ın yaş və təhsil müddəti üzrə 
siyahıyaalmasına əsasən onların hesablanmasını həyata keçirmişlər. Q.Bekker 1940, 1950 
və sonrakı illərin siyahıyaalmasına əsasən kollec məzunları üzrə verim normasını 
hesablamışdır. Onun hesablamalarına əsasən verim norması 1939-cu ildə 14,5%, 1949-da 
13, 1956-da 12,4 və 1958-ci ildə 14,8% təşkil etmişdi. Başqa sözlə, ABŞ-da həmin dövrdə 
insanın bir il ərzində təhsil səviyyəsinin yüksəlməsi onun əmək haqqının verim normasına 
müvafiq artımına səbəb olub. C.Psaçaropulos 1939-1982-ci illər ərzində ABŞ-da müxtəlif 
səviyyəli təhsilin verim normasını hesablamışdır. Onun hesablamalarına görə orta təhsil 
üçün bu göstərici 10,7 ilə 18,2%, ali təhsil üçün isə 7,9-10,2% arasında tərəddüd etmişdir. 
Amerika və Avropa iqtisadçılarının çoxsaylı tədqiqatlarının nəticələri verim normasının 
qiymətləndirilməsinin analoji səviyyəsini əldə edirlər. 

İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi inkişaf sürətinə və səviyəsinə 
təhsilin təsirinin təhlili zamanı əhəmiyyətli dərəcədə bir-birindən fərqlənən iki yanaşmadan 
istifadə olunur: genişləndirilmiş neoklassik yanaşma və “yeni artım nəzəriyyəsi”. İnsan 
kapitalı ehtiyatının artması nəticəsində ÜDM-in dəyişməsinin empirik qiymətləndirilməsi hər 
iki yanaşma zamanı təxminən eyni nəticə verir. Qeyd edilir ki, təhsilin müxtəlif səviyyələrinin 
artıma təsiri ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Özü də inkişaf etmiş ölkələr (İƏİT 

267 
 



üzvləri) üçün vacib amil ali təhsilin inkişafıdır. Məlumdur ki, təhsilin əlavə dolayı faydaları da 
var. O fiziki kapitala investisiyaları, ölkənin texnoloji inkişafını və digər ölkələrdə hazırlanmış 
texnologiyalara uyğunlaşmanı stimullaşdırır. İqtisadi inkişaf üçün hər bir xüsusiyyətin 
əhəmiyyəti var: təhsilin növü, keyfiyyəti və səmərəliliyi. Təhsilin müxtəlif səviyyələri üzrə 
resursların bölgüsü təkcə iqtisadi artıma təsir göstərmir, həmçinin təhsilin artıma təsirini 
yüksəldir. 

Təkcə birbaşa deyil, eyni zamanda dolayı (xarici) effektlər (və ya təhsilin eksternalisi) 
də yaranır. Belə ki, fərdi qaydada əldə edilmiş təhsil digər insanlara da ötürülə bilər: 
sənayedə, şəhərdə, regionda və ümumilikdə ölkədə. Makrosəviyyədə xüsusidən fərqli 
olaraq təhsilin sosial verimi baş verir. Bunun böyük miqyasları isə təhsilin ictimai dəstəyi 
üçün iqtisadi əsaslar verir. Ehtimal etmək olar ki, xüsusidən fərqli olaraq təhsilin sosial verim 
norması yüksəldikcə təhsilə ictimai xərclər daha səmərəli olur. 

Ənənəvi neoklassik artım modelindən fərqli olaraq yeni yaranmış “yeni artım 
iqtisadiyyatı” qəsdən modelin daxilində müəyyən edilən endogen determinantları ayırır. Yeni 
yanaşma təhsili diqqət mərkəzinə qoyur və təhsilin iqtisadi artıma təsirini başa düşmək üçün 
nəzəri bünövrə ilə təmin edir. Birincisi, insan kapitalı xərc amili kimi birbaşa istehsal 
funksiyasına daxil edilir. Özü də bu halda insan kapitalına eksternali effekti əldə etmək 
imkanı verilir. Belə ki, o istehsalın miqyasından daimi verim vermək ehtimalından istisna 
edilir. İkincisi, endogen artıma aparan amillər (xüsusən texnoloji dəyişiklik) birbaşa ölkədəki 
(region və ya şəhər) insan kapitalı ehtiyatı ilə uzlaşdırılır. Belə əlaqə təbiidir. Çünki insan 
kapitalı ya bilavasitə yeni bilik və texnologiya yaradır, ya da tədqiqat sektorunda xərclərin 
aparıcı komponenti olduğu üçün yeni bilik və texnologiyaları generasiya edir. 

Təhsilin orta səviyyəsinin istehsalın həcmi və əhalinin istehlak səviyyəsi ilə əlaqəsinin 
olmasını ehtimal etmək təbiidir. Belə əlaqənin aşkarlamaq üçün genişləndirilmiş neoklassik 
modeldən istifadə edək. Başqa sözlə, Kobb-Duqlasın istehsal funksiyasına insan kapitalının 
yığım səviyyəsini xarakterizə edən əlavə müstəqil dəyişən (iqtisadiyyatda məşğul əhalinin 
orta təhsil səviyyəsi) daxil edək. Bunula yanaşı buraxılışın insan kapitalı səviyyəsindən 
eksponensial asılılığını verək. Eyni zamanda buraxılışın fiziki kapital və əmək xərclərindən 
dərəcə asılılığı saxlanılır. Belə asılılıq forması R.Hollun və Ç.Consun (1996 və 1998) və 
F.Kasellinin (2005) əsərlərində istifadə olunur. Onlar bir sıra ölkələrin və regionların 
əhalisinin orta gəlirləri və təhsil nailiyyətləri məlumatlarından istifadə ediblər. 

Başqa sözlə, Kobb-Duqlasın istehsal funksiyası və C.Minserin tənliyindən istifadə edək 
(analoji funksiyadan M.Bils və P.Klenov istifadə ediblər). 

iiii hLAKY γβα exp= , 
burada A – ümumi amil məhsuldarlığını xarakterizə edən əmsal; 
Ki – i regionunda fiziki kapital ehtiyatı; 
Li – i regionunun iqtisadiyyatında məşğul əhalinin miqdarı; 
hi – bir məşğul adama düşən insan kapitalı ehtiyatı. i regionu iqtisadiyyatında məşğul 

bir adamın təhsil illərinin orta sayı ilə ölçülür. 
Müvafiq reqressiya tənliyi aşağıdakı kimi yazılır: 

iiiii hLKAY εγβα ++++= lnlnlnln , 
Region iqtisadiyyatında bir məşğul adama düşən göstəricilərin yenidən 

hesablanmasından sonra birinci düstur aşağıdakı kimi yazıla bilər. 
)exp( iii hAky γα= , 

burada yi – i regionu iqtisadiyyatında məşğul bir adamın orta gəliri; 
ki - i regionu iqtisadiyyatında məşğul bir adamın əməyinin orta fondla silahlanması; 
hi - i regionu iqtisadiyyatında məşğul bir adama düşən orta təhsil müddətidir. 
Müvafiq reqressiya tənliyi aşağıdakı kimi yazılır: 

iii hkAy γα ++= lnlnln . 
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İQTİSADİYYATIN QLOBALLAŞMASI ŞƏRAİTİNDƏ KAPİTALIN  
BEYNƏLXALQ HƏRƏKƏTİ 

Məmməd TALIBLI, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)  
“Biznesin idarə edilməsi” kafedrasının dissertantı 

 
Açar sözlər:  Qlobal iqtisadi “orqanizm”, xarici investisiyalar, transmilli neft 

korporasiyaları, qlobalistlərin ssenariləri, investisiya portfelləri, kapitalizasiyanın 
təmərküzləşməsi, qlobal konfliktlər, investisiya siyasəti 

Akademik maraq dairəm: Uzun illərdir ki, dövlət büdcəsi (həmçinin büdcədənkənar 
fondlar) və neft-qaz gəlirlərinin idarəedilməsi üzrə müxtəlif araşdırmalar aparıram. Bu 
mövzulara dair bir neçə tədqiqatlar və hesabatların müəllifiyəm. Eyni zamanda iqtisadiyyatın 
müxtəlif mövzularına dair 1 tədris vəsaitinin (“Biznesin təşkili və idarəedilməsi”) 
həmmüəlliflərindən, “İqtisadiyyatda insan dəyəri” adlı kitabın müəllifiyəm.   

Xülasə 
Bu məqalədə qlobalaşmanın bir strategiya olaraq ölkələrin iqtisadi inkişaf modellərindəki 

rolu və inkişafda transmilli neft korporasiyaların fəaliyyəti əsas paradiqma olaraq 
götürülmüşdür. Əslində qloballaşmanın özü kapitalın beynəlmiləlləşməsi prosesində iri 
investorların maraqlarının daha sürətlə irəli çıxmasını şərtləndirmiş olur. Bu baxımdan 
qloballaşma transmilli neft korporasiyalarının avanqardlığını təşviq edən planetar ideyadır. 
Transmilli korporasiyaların qlobal aktyorlar  kimi fəaliyyəti ilə qlobal tendensiyalar arasındakı 
korrelyasiyaya diqqət çəkilir. Çünki, qlobal “iqtisadi orqanizmdə” xarici investisiyalara yönəlik 
siyasət sonda həmin sferada dövriyyəni genişləndirir. Onların funksional təyinatına görə 
dünyada maliyyə aktivlərinin toplanması və bölüşdürülməsində oynadıqları rol olduqca 
düşündürücüdür. Qlobalalistlərin ssenarilərində dünyadakı maliyyə nəhənglərinin zəif 
iqtisadiyyata malik ölkələrdəki investisiyalarının təhlükəli və pozitiv təsirlərinə diqqət çəkilir. 
Qloballaşma fenomeninin Azərbaycanın neft sektorundakı investisiya siyasətinə təsir və 
mövcud vəziyyətə də nəzər yetirilir. 

Açar sözlər:  Qlobal iqtisadi “orqanizm”, xarici investisiyalar, transmilli neft 
korporasiyaları, qlobalistlərin ssenariləri, investisiya portfelləri, kapitalizasiyanın 
təmərküzləşməsi, qlobal konfliktlər, investisiya siyasəti 

Summary 
In this article role of globalization as a strategy in economic development modules in 

countries' and the transnational oil corporations’ activities in development was taken as the 
main paradigm. In fact, the globalization itself in process of international capital causes 
quickly figuring out the interest of the largest investors. In this context, globalization is 
promoting transnational oil corporations planetary avant-garde idea. Transnational 
corporations as global actors and the correlation between global trends are attractive. Cause 
at the end global "economic organism" – the policy oriented towards foreign investments 
leads to widening turnover on that sphere. Because of the purpose of their functional 
appointment the role of collection and distribution of financial assets is crucial in the world. 
On scenarios of globalists structural investment analysis of the world financially strong 
countries in weak economies draws attention to the dangerous and positive effects. As well 
as on globalization management scenarios also mention the dangerous side of management. 
Consideration of both management and its impact to globalization as the object of evaluation 
is important for the topic.  

Key words: Global economic "organism", foreign investments, transnational oil 
corporations, scenarios of globalist, investment portfolios, concentration of capitalisation, 
global conflicts, the investment policy 
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Qloballaşan dünyada iqtisadi məsələlərdən danışarkən heç şübhəsiz ki, qlobal iqtisadi  
problemləri qeyd etmədən başlamaq doğru olmazdı. Çünki, qloballaşma bir fenomen olaraq 
problemləri “bir dam altında” həllinə nail olmaq istəyir. O zaman dünya miqyasında yaranmış 
problemləri qeyd etmədən də onların həlli yollarını və mexanimzlərini dəqiqləşdirmək 
mümkün deyildir. Ümumilikdə götürdükdə, qlobal miqyasda problemləri bir neçə qrupda 
təsnifləndirmək olar: siyasi, iqtisadi, hərbi, sosial, demoqrafik, ekoloji. Qlobal miqyasda 
iqtisadi problemləri isə əsasən bir neçə istiqamətdə qruplaşdırmaq olar: 

- Dünyada mövcud olan enerji resurslarının tükənmə təhlükəsi. Yəni, ənənəvi 
enerjiyə ildən-ilə tələbin artması həmin enerji resurslarından daha çox istifadəni üzə 
çıxarmaqla yanaşı, altenativ enerjidən istifadə zərurətini bir reallıq olaraq gündəmə gətirir.  

- İqtisadi maraqlar üçün dünyada müharibələrin total xarakter alması. Dünyada son 
illər həm dövlətlər arası, həm də vətəndaş müharibələrin artması günümüzün reallıqlarına 
çevrilmişdir. Bu müharibələrin əksəriyyətində iqtisadi maraqların əsas motiv olması heç inkar 
da olunmur.  

- Dünyada ölkələr arasında gəlirlilik səviyyəsinin hədsiz dərəcədə fərqlənməsi və 
inkişaf səviyyələrinin ciddi sürətdə dərinləşməsi. Dünyada bəzi ölkələrin hədsiz 
zənginləşməsi, digər ölkələrin isə ildən-ilə yoxsulluq girdabına yuvarlanması dünyada iqtisadi 
resurslardan dövlətin ala biləcəyi payı əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir.  

- Ərzaq təminatının aşağı səviyyədə olması. Dünyada inkişaf səviyyəsinə görə 
seçilən ölkələrin belə nəinki ərzaq tələbatı yuxarı səviyyədədir, lakin həmin ölkələrdə 
keyfiyyəti aşağı olan ərzaqları yandırırlar. Azca vaxtı keçmiş 10 tonlarla ölçülə bilən kənd 
təsərrüfatı məhsullarını zibilxanalara atırlar. Elə ölkələr də var ki, hətta keyfiyyətsiz ərzaq 
məhsulları üçün uzun növbələrə dururlar, hətta gündəlik quru çörəklə yaşamaq, içməli sudan 
məhrum olduqları üçün texniki suyu içmək məcburiyyətində qalırlar.   

- Kriminal dairələrin gəlirlərinin artması fonunda dünya gəlirlərinin bir qisminin 
ünvanının dəyişməsi. Əslində, belə gəlirin artması dünyada aztəminatlı və real sektorun 
gəlirlərinin tükəndirməyi deməkdir. Bu kriminal dairələrin əldə etdiyi gəlirlər qara olduğu üçün 
onların xərcləridə qara niyyətlərə hesablanır. Belə gəlirlər dünyada qadın alverini, narkotik 
maddələrin ticarətini, silah qaçaqmalçılığını stimullaşdırır. (Rövşən Quliyev: “İqtisadiyyata 
giriş”  Bakı-2007) 

Çoxlu sayda qlobal xarakterli problemlərin həllinin universal düsturu olmasa da, amma 
hamı tərəfindən qəbul olunan tərəfi ondan ibarətdir ki, belə dünya miqyaslı problemlərin həlli 
birgə səylərdən və resursların birləşdirilməsindən keçir. Ona görə, bütün bunları qlobal 
problemlər adlandırılır. Sanki, dünyadakı kriminal şəbəkələr bu problemlərin həm yaranma 
səbəbkarlarıdırlar, həm də bu problemlərin həllini mürəkkəbləşdirən subyektlərdir. Nəzərə 
alanda ki, yuxarıda sadalanan gəlirlər hesabına həm də təsərrüfat vahidləri (biznes 
subyektləri, ailələr və digərləri) əldə etdikləri gəlirləri digər ölkələrə sərmayə şəklində 
qoyurlar,onda məlum olur ki, bu həm də bir çox hallarda “çirkli” kapitalın digər ölkələrdə 
özünə rahat yer tapması deməkdir. Yəni, dünyada xarici investisiyaların bu mənbələr 
hesabına və fərqli qaydalarda axınları təhlükəli tendensiyalardan xəbər verir. Yuxarıda 
sadalanan mənbələr və fəaliyyətlər hesabına həmin subyektlər xarici ölkələrdə investisiya 
siyasəti həyata keçirirlər. Bu siyasəti o şirkətlər həyata keçirirlər ki, onların həm böyük 
resursları, həm də rəqabətə davamlılıqları var. Belə şirkətlərdən ən iriləri olan transmilli 
korporasiyaların(TMK) timsalında biz xarici investisiya siyasətini çözməyə çalışacağıq. Çünki, 
dünyada xarici investisiyaların demək olar ki, əksəriyyətini həmin TMK-lar həyata keçirirlər. 
Bu korporasiyalar daha çox “əzici gücə” malik olurlar. Bunun da əsəs səbəbi odur ki, dünyada 
iri şirkətlər özündən daha iri şirkətlərlə əlaqəyə girərək, (TMŞ) çevrilirlər. Artıq dünyada belə 
şirkətlərin hədsiz dərəcədə artığı üçün onların ağırçəkili investorlar kimi ölkələrin maraqlarını 
cəlb etməkdədirlər. Hazırda dünyada birbaşa xarici investisiyaların 90%-i məhz belə TMŞ-ın 
payına düşür. Təbii ki, TMK-ın ölkələrə etdikləri investisiyaların pozitiv və neqativ tərəfləri də 
vardır. İlk olaraq pozitiv tərəflərini aşağıdakı amillər təşkil edir: (Foreing Direct Investment. 
OECD, November 1998) 
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Transmilli neft korporasiyaları və qlobal tendensiyalar 
TMK-dan söz düşəndə heç şübhəsiz ki, transmilli neft şirkətləri(TMNŞ) öncül yeri 

tutmaqda davam edirlər. Dünyada artıq transmilli neft şirkətləri artıq dövlət içində dövlət 
rolunu oynayırlar. Belə şirkətlər hətta zəif ölkələrdə hökumətlə razılaşdığı zaman  səhnədaxili 
fəaliyyət hesabına xalqın narazılıqlarını zərərsizləşdirə və bəzi hallarda isə isə belə 
narazılıqların meydana gəlməsi rolunuda da çıxış edə bilirlər. Yəni, xalqı hakim rejimlərin 
üzərinə qaldırmaq imkanlarında da olurlar. Və ya neft kontarkları maraqlarına uyğun olanda 
avtoritar rejimlərlə birləşərək xalqın etirazlarını boğmaq istəyində bulunurlar. Sanki, belə 
transmilli neft şirkətləri ölkə daxilində “oyun qaydalarını” müəyyənləşdirən subyektdirlər. Eyni 
zamanda TMNŞ-i daha çox o ölkələrdə çalışırlar ki, həmin ölkələrdə təbii ehtiyatlar çoxdur və 
quyular xeyli perspektivlidir. Amma bu kontarklarda təkcə qazanan ölkələr olmur, onlardan 
daha çox bəzən TMNK-ı olur. Çünki, bu “korrupsiya vergisi” onların fəaliyyətinə ciddi təsir 
göstərmir. Halbuki, həmin ölkənin demək olar ki, əksər makroiqtisadi indikatorları baxımından 
neqativ effektlidir. Hesablamalar göstərir ki, iqtisadiyyata bilavasitə təsir göstərən korrupsiya 
indeksində 1(bir) xallıq artım, birbaşa xarici kapital investisiyalarında ən azı 11%-lik (on bir) 
azalmasına səbəb olur.  

Xarici investorların  korrupsiya amili ilə yanaşı, mülkiyyət hüquqlarının hansı səviyyədə 
qorunmasıda mühüm rol oynayır. Belə ki, bir  neçə ölkədə aparılmış tədqiqatlar göstərib ki, 
mülkiyyət hüququ nə qədər az qorunursa, investisiyaların həcmi və iqtisadi artımın surəti  bir 
o qədər az olur. Əslində mülkiyyət hüquqları daha etibarlı qorunan sahibkarlara nisbətən 
mülkiyyət hüquqları daha etibarlı qorunan sahibkarlar, demək olar ki, gəlirlərinin 40 faizdən 
az hissəsini sərmayə qoyublar. (Johnson, McMillan and Woodruff, 2002) 

Ona görə, qlobal miqyasda TMNK-ı təkcə biznes qurumu kimi deyil, eyni zamanda öz 
ölkələrinin təmsilçiləri kimi çıxış edirlər. Çünki, təbii ehtiyatlardan əldə etdikləri mənffət 
neftinin pullarını öz ölkələrindəki bank hesablarına köçürürlər. Bu eyni zamanda həmin 
ölkənin fiskal və monetar baxımdan imkanlarını daha da genişləndirir. Beləliklə, TMNK-ı təbii 
ehtiyatlarla zəngin ölkələrdəki fəaliyyətdən əldə etdiklərini özlərinin iqtisadi imkanlarının 
genişlənməsinə və güclü dövlətlərinin daha da qüdrətlənməsinə gətirib çıxarır. Beləliklə, 
qlobal miqyasda baş verən dəyişikliklər qlobal ssenaristlərin istəyi ilə baş tutur. Bu zaman 
qlobal tendensiyalarda həmin ssenaridən fərqli formada təzahür etmir. Yəni, bu prosesdən 
güclülər daha da güclənərək çıxır, zəiflərin isə ən yaxşı halda dirçəlmək imkanları olur. Amma 
bütün TMK-ın maraqlarının reallaşması baxımından üstünlüklərinə baxmayaraq qloballaşma 
prosesinin özü olduqca vacibdir. Çünki, bu prosesdə geridə qalan dövlətlərin də bu 
prosesdən yaralanmaq imkanları olur. Sadəcə üstün mövqedə yenədə qlobal ssenaristlər 
çıxış edirlər. Amma bütün bunlara baxmayaraq qloballaşma prosesinin özünün pozitiv 
aspektləri vardır. Bu sırada güclü dövlətlərin və qurumların mövcud resurslarını birləşdirmək 
və mənfi tendensiyalara qarşı səfərbərlik gücünün ortaya qoyulmasıdır. Məhz belə neqativ 
tendensiyaları birgə səylər hesabına pozitivə çevirmək olar. Eyni zamanda bu prosesin 
özünün nəticələrindən az əhəmiyyətli olmayanı əməkdaşlıq istiqamətində intensivləşmənin 
baş verməsidir. Ən əsası bəşəri problemlərin həllinə və onlarla mübarizədə yolların tapılması 
gələcək təhlükələri önləmək imkanı yardır. Bu zaman preventiv tədbirlərin görülməsi və 
bununla bağlı hərtətəfli mübarizəni stimullaşdırmış olur. Ən əsası geridə qalmış ölkələrin belə 
mədəni dünyanın bir parçasına çevrilmək istəkləri yaranır.   
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UÇOT VƏ HESABATDA İNVESTİSİYALARIN TƏSNİFATI 
 

Namiq ORUCOV, 
Azərbaycan  Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı 

                                
Açar sözlər: investisiyar, təsnifat , aktivlər, maliyyə investisiyaları 
Ölkədə iqtisadiyyatın strateji inkişafının  prioritet istiqamətləri Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016–cı il 6 dekar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasınin milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə müəyyən edimişdir.  
Həmin sənəddə göstərilmiş istiqamətlər üzrə iqtisadiyyatın daha da inkişaf etdirilməsı, bir sıra 
sahələrdə onun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və ixrac potensialının artırılması müvafiq 
investisiya qoyuluşları tələb edir. 

 İqtisadi inkişafa yönəldilən İnvestisiyalar demək olar ki, bütün hallarda şirkətlər, 
firmalar, və digər sahibkarlıq subyektləri vasitəsilə reallaşır, ilkin olaraq onların uçot və 
hesabat obyektlərinə yaxud elementlərinə çevrilirlər. Həmin inves- tisiyaların vasitəsilə 
formalaşmış aktivlərin tərkibi, quruluşu, onların istifadəsi nəticəsində əldə edilmiş və maliyyə 
hesabatında əks etdirilmiş iqtisadi fayda göstəriciləri təhlil edilir və qiymətləndirilir. Şirkətlərin 
fəaliyyətinə maddi, qeyri- maddi və maliyyə resursları yönəltmiş investorlar hənin resursların 
hansı istiqamətlər üzrə sərf edilməsi, onların isifadəsindən olan nətiçlər barədə informasiyanı 
maliyyə uçotu və hesabatı vasitəsilə əldə edirlər. Potensial investorlar isə investisiya qərarları 
qəbul etməzdən öncə öz hədəflərində yaxud maraq dairəsində olan şirkətin fmaliyyə 
vəziyyətini, fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini, onun  pul yaratmaq qabiliyyətini təhlil edir və 
qiymətləndirir. Təhlil və qiymətləndirmənin, eləcə də onların nəticəsində qəbul edilən iqtisadi-
maliyyə qərarlarının obyektiv və etibarlı olması əhəmiyyətli dərəcədə  malyyə uçotu vasitəsilə 
formalaşdırılmış,  maliyyə hesabatında öz əksini tapmış və auditor rəyi ilə təsdiq edimiş 
informasiyanın  kəmiyyəti və keyfiyyəti ilə müəyyən edilir. İnformasiyanın, o cümlədən 
investisiyalar üzrə informasiyanın  kəmiyyəti və keyfiyyəti ilə bağlı nəzəri-metodoloji və 
prakterli xarakterli problemlər və məsələlər maliyyə  uşotu və hesabatını tənzimləyən müvafiq 
Beynəlxalq və Milli standartlar vasitəsilə tənzimlənir. Standartların tənzimlədiyi həmin  
mühüm məsələ- 

lərdən biri- maliyyə hesabatı elementlərinin, o cümlədən investisiyaların təsnifatıdır. 
İnvestisiyalar maliyyə hesabatının bütün elementləri (Aktivlər, Kapital, Öhdəliklər, 

Gəlirlər və Xəpclər)  ilə bağlı olduğu üçün onların uçot və hesabatda  təsnifatı bəzi hallarda 
mübahisəli məqamlara səbəb olur. Məsələn, investisiya məqsədləri üçün dövlətdən, yaxud 
digər təşkilatlardan əvəzsiz qaydada ya da subsidiya şəklində daxil olmuş maliyyə 
resurslarının kapital və ya gəlirlər yaxud da öhdəliklər kimi təsnifləşdirilə və uçota  alına 
biləcəyi  məsələsində iqtisadçı-mühasiblər arasında vahid  yanaşma müşahidə edilmir. Eynilə 
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müvafüq Beynəlxalq və Milli uçot- hesabat standartlarında da həmin məsələ barədə  biz 
birmənalı normativ təsbitlərə gəlmirik. Standartlar bu sahədə şirkətlərin  alternativ 
qaydalardan istifadə etməsinə imkan verir. Ancaq bu sahədə və digər sahələrdə mövcüd olan  
alternativlər şirkətlərin dərc olunan maliyyə hesabatlarındakı informasiyanın  müqayisəliliyinə 
xələl gətirir yaxud müxtəlif əlavə açıqlamaların aparılmasını tələb edir.  

Sual meydana çıxır - təsnifat nədir və onun aparılması hansı zəruriyyətdən yaranır?  
Qeyd etmək lazımdır ki, uçot və hesabat üzrə ədəbiyyatlarda, eləcə də onları tınzimləyən 
nomativ sənədlərdə, standartlarda ümümiyyətlə “təsnifat” zözünün hansı məna daşıdığı, 
onun daha çox  nəzəri, metodoloji yaxud praktiki çalarlara malik olduğu  barədə  açıqlamalara 
demək olar ki, rast gəlinmir  ya da təsnifata ciddi bir məsələ kimi yanaşılmır. Halbuki, elmi-
praktiki nöqteyi-nəzərdən əsaslandırılmış təsnifat   uçot və hesabatın beynəlxalq miqyasda 
harmonizasiyasının, müxtəlif seq- mentlər üzrə fəaliyyət göstərən şirkətlərin maliyyə 
vəziyyətinin, fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin müqayisəliliyinin təmin edilməsinin çox mühüm 
şərtlərindən biridir. Təsnifat olmadan kommersiya və qeyri- kommersiya   xarakterli 
təşkilatlarda  hesablar Planının tərkibi və quruluşunu formalaşdırmaq, maliyyə hesabatı 
formalarında  informasiyanı məzmun, forma və struktur baxımından yerləşdirmək mümkün 
olmazdı.  Uçot – hesabat sistemində aparılan təsnifat bir çox statistik (makroiqtisadi) 
göstəricilərin formalaşdırılması üçün də zəruri şərtdir.  

Beləliklə, uçot- hesabat sistemində təsnifat mahiyyət və forma, eləcə də səbəb-nəticə 
əlaqələri  baxımından   maliyyə hesabatı elementlərinin, onların tərkib hissələ- rinin 
mövcüdluğu və hərəkəti barədə müəyyən metod və üsullardan istifadə etməklə             

müxtəlif məqsədlər üçün tələb olunan informasiyanın qruplaşdırılması və sistemləş- 
dirilməsidir. Təsnifatın tərəfimizdən formulə edilmiş mahiyyəti və funksiyası, istənilən uçot- 
hesabat obyektinin, onun tərkib elementlərinin, o cümlədən investi-siyaların müxtəlif 
əlamətlər və müxtəlif məqsədlər üzrə bölgüsünü aparmağa imkan verir.  

  Şirkətlər çərçivəsində əsaslandırılmış investisiya qərarları qəbul etmək, həmçinin 
onların tərkibi və quruluşunun, onlara çəkilən xərclərdən alınan nəticələrin müxtəlif 
aspektlərdə səmərəliliyini müəyyən etmək və qiymətləndirmək üçün investisiyaları aşağıdakı 
müxtəlif əlamətlər üzrə təsnifləşdirmək məqsədəuyğundur: həyata keçirilməsi məqsədlərinə 
görə; istiqamətlərinə görə; innovativ xarakterinə görə; müddətlərinə görə; maliyyələşmə 
mənbəələrinə görə və s.  

Həyata keçirilməsi məqsədlərinə görə investisiyaları iki qrup üzrə təsnifləşdir- mək olar: 
a) birbaşa  əlavə mənfəət götürmək məqsədilə həhata keçirilən investisi- yalar; b)  bilavasitə 
mənfəət deyil digər şəkildə iqtisadi fayda əldə etmək məqsədilə həyata krçirilən investisiyalar. 

İstiqamətlərinə görə investisiyaları üç qrupa bölmək mümkündür: 
-maddi aktivləin (torpaq, tikili və avadanlıqların, investisiyalı mülkiyyət obyektlərinin)  

əldə edilməsinə/yaradılmasına investisiyalar; 
-qeyri-maddi aktivlərin (proqram məhsullarının, nou-hauların, yeni texnologiyaların, 

lisenziyaların, patentlərin və s. oxşar obyektlərin)    əldə edilmə- sinə/yaradılmasına 
investisiyalar; 

- maliyyə investisiyaları ( dividendlər və faizlər şəklində gəlir götürmək məqsədilə digər 
şirkətlərin, dövlətin investisiya qiymətli kağızlarının əldə edilməsinə, digər təşkilatların 
fəliyyətində pay şəklində iştiraka yönəldilən investisiyalar, həmçinin digər təşkilatlara və 
müəssisələrə verilmiş borclar, banklarda depozit hesablara yerləşdirilmiş pul vəsaitləri  və s.). 

Şirkətlər çərçivəsində həyata keçirilən investisiyaları innovativ xarakterinə görə iki 
istiqamət üzrə təsnifləşdirmək olar: 

-mövcud aktivlərin bərpasına  və genişləndirilməsinə yönəldilən investisiyalar. bu cür 
investisiyaları innovativ deyil, ekstensiv adlandırmaq düzgün olardı; 

-tədqiqatlara və işləmələrə yönəldilən investisiyalar yaxud innovativ investi- siyalar. Belə 
investisiyalara tamamilə yeni məhsul növlərinin, yeni texnologiyaların, yeni xidmət növlərinin 
yaradılması üçün tədqiqatların aparılmasına, işləmələrin həyata keçirilməsinə çəkilən xərcləri 
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aid etmək lazımdır. İnvestisiyaların bu növü sirkətlərin rəqabət qabiliyyətini saxlamağa, onun 
kapitalını artırmağa imkan verir. 

Müddətlərinə görə görə investisiyalar adətən qisamüddətli və uzunmüddətli 
ivestisiyalara ayrılır. Qısamüddətli investisiyalar bir qayda olaraqbir bir il müddətinə həyata 
keçirilir (məsələn, qısamüddətli depozitlər, qüsamüddətə verilmiş borclar, qısamüddətli 
qiymətli kağızların əldə edilməsinə çəkilən xərclər və s.). Uzunmüddətli investisiyalara bir 
ildən artıq müddətdə gəlir götürmək məqsədilə maddi, qeyri-maddi və maliyyə aktivlərinin 
əldə edilməsinə və ya yaradılmasına çəkilən xərcləri aid etmək lazımdır. 

Maliyyələşdirilmə mənbəələrinə görə investisiyaları açağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: 
-şirkətlərin xüsusi mənbəələri hesbına həyata keçirilən investisiyalar; Bunlara yığılmış 

amotizasiya ayırmaları üzrə vəsaitləri, hesabat ilinin və keçmiş illərin bölüşdürülməmiş 
mənfəətini və s. xüsusi mənbəələri aid etmək olar. Belə mənbəələr hesabına həyata keçirilən 
investisiyalar ilkin olaraq aktivlər-kapital kimi uçota alınmalıdır; 

-büdcədən ayrilmış məqsədli malyyələşmə vəsaitləri, dövlət subsidiyaları, dövlət 
yardımları və s. oxşar maliyyə resursları. Bu cür mənbəələr aktivlər- kapital, aktivlər-
gəlirlər/öhdəliklər şəklində əks etdirilməlidir; 

-borc vəsaitləri hesabına həyata keçirilən investisiyalar. Belə mənbəələrə yerli və xarici 
təşkilatlardan, banklardan və digər oxşar qurumlardan daxil olan maliyyə vəsaitlərini aid 
etmək olar və onlar uçot və hesabatda istisnasız olaraq aktivlər-öhdəliklər kimi əks 
etdirilməlidir.  

Yuxarıda verilmiş bütün təsnifat qrupları üzrə investisiyaların, onların maliyyələşmə 
mənbəələrinin uçotunu aparmaq  və hesabatını tərtib etmək müm- kündür və bunların həyata 
keçirilməsinin heç bir metodoloji və praktiki çətinliyi yoxdur.    
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Xülasə 
Məqalədə- uçot və hesabat sistemində investisiyalarin təsnifatının aparılmasının elmi- 

praktiki aspektləri açıqlanır, şirkətlərin investisiyalar üzrə maliyyə və idarəetmə qərarları qbul 
etməsində təsnifatın rolu və əhəmiyyəti əsaslandırılır. Maliyyə uçotu  və hesabatı 
çərçivəsində təsnifatın mahiyyətini, məqsəd və funksiyasını özündə əks etdirən tərifi formulə 
edilir. Məqalədə  həmçinin investisiyaların bir sıra konkret əlamətlər üzrə (həyata keçirilməsi 
məqsədlərinə görə; istiqamətlərinə görə; innovativ xarakterinə görə; müddətlərinə görə; 
maliyyələşmə mənbəələrinə görə) təsnifatının aparılması zəruriliyi əsaslandırlır və həmin 
əlamətlər üzrə investisiyalar barədə informasiyanın uçot və hesabatda əks etdirilməli olan 
tərkib elementləri göstərilir.  

Аннотация 
В статье раскрываются научно-практические аспекты осуществления 

классификации инвестиций, обосновывается ее роль и значение в принятии 
компаниями финансовых и управленческих решений по инвестициям. Формулируется 
определение, относительно сущности, целей и функций классификаций в рамках 
финансового учета и отчетности. В статье приводятся  также признаки классификации, 
по которым целесообразно вести бухгалтерский учет и составить финансовую 
отчетность по инвестициям. 
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    МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
 

Назакят МУСАЕВА, 
Азербайджанский Государственный Экономический  

Университет (UNEC) Кафедра «Бухгалтерский  
учет и аудит» Ст.преп. д.ф.по э.  

Нигяр АТАКИШИЕВА, 
д.ф.по э. 

 
Принцип – основное исходное положение какой-либо теории. В бухгалтерском 

учете принят ряд исходных положений, которые формируют общие подходы к учетной 
методологии, в том числе методологии собственного капитала. Они-то и составляют 
принципы бухгалтерского учета и под названием допущений и предположений 
(требований) официально закреплены в нормативных документах, в частности в 
национальном стандарте бухгалтерского учета № 1 «Представление финансовой 
отчетности».  

В этом стандарте предписаны следующие принципы или требования: 
непрерывная деятельность, метод начисления, последовательность предприятия, 
существенность, взаимный зачет, сопоставимость информации.5 

Однако в отечественной и зарубежной учетной литературе перечисляются и 
другие принципы (требования) – имущественная обособленность, полнота отражения 
бухгалтерской информации, своевременность отражения фактов хозяйственной жизни, 
приоритет содержания перед формой, осмотрительность и т.д. 

Рассмотрим эти принципы применительно к учету собственного капитала. 
Согласно принципу имущественной обособленности активы, капитал и 

обязательства предприятия существуют обособленно от активов, капитала и 
обязательств собственников этого предприятия. Иными словами, предприятие, в 
котором ведется бухгалтерский учет, юридически самостоятельно по отношению к 
своему собственнику, т.е. фирма как юридическое лицо суверенно по отношению к 
своему собственнику. Собственный капитал предприятия не есть собственность его 
хозяина, а собственность хозяина не есть собственный капитал предприятия. Из этого 
принципа следует, что с практической точки зрения расчетные счета собственника и 
фирмы должны быть разделены, и ответственность по обязательствам друг друга не 
должна пересекаться, а с теоретической – сумму уставного капитала можно 
рассматривать как долг предприятия собственнику. 

Финансовая отчетность, в том числе отчетность об изменениях в капитале, 
обычно составляется на основе допущения, что предприятие действует и будет 
действовать в обозримом будущем. Таким образом, предполагается, что предприятие 
не собирается и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении масштабов 
своей деятельности. Если такое намерение или необходимость существует, 
финансовая отчетность, в том числе отчетность по изменениям капитала, должна 
составляться на иной основе, которую необходимо раскрыть. 

Из этого же принципа следует, что если предприятие продается целиком, то ни 
ликвидационный, ни вступительный баланс не составляется. От смены собственника 
предприятие не становится другим, и при этом не изменяется величина собственного 
капитала. Меняя собственника предприятие должно полностью сохранить систему 
учета, в том числе учета капитала. 

 

5 Национальные Стандарты бухгалтерского учета. Баку, 2007, с. 11-12. 
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Схема 1. Классификация капитала 

 
В соответствии с методом начисления результаты операций по изменению 

собственного капитала (его увеличению и (или уменьшению) признаются по факту их 
совершения (а не в том случае, когда денежные средства или их эквиваленты 
получены или выплачены). Они отражаются в учетных записях и включаются в 
отчетность периодов, к которым относятся. Благодаря этому отчетность информирует 
пользователей не только о прошлых операциях, связанных с выплатой или получением 
денежных средств, но и обязательствах выплатить (например, в виде дивидендов 
учредителям или акционерам) деньги в будущем, и о ресурсах, представляющих 
денежные средства, которые будут получены в будущем. Принцип последовательности 

Признаки классификации 

По форме собственности 

Показатели классификации 

Капитал единоличного предприятия 

Капитал товарищества 

Капитал акционерного общества и т.п. 

Первоначально инвестиционный капитал 

Нераспределенная прибыль. 

Капитал, внесенный собственниками, 
акционерами и т.д. 

Капитал, формируемый как сумма 
превышения чистой прибыли над 

дивидендами 

Капитал безвозмездно поступивший 

Уставный капитал 

Добавочный капитал  

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Фонды специального назначения 

Правительственные субсидии и т.д. 

Средства целевого финансирования и 
целевых поступлений  

По исходной структуре 

По источникам 
формирования 

По составу 
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используется при разработке учетной политики. Принятая предприятием учетная 
политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому, 
т.е.однажды выбранные администрацией или собственниками, что гораздо более 
значимо, методологические приемы исчисления финансового положения и 
финансовых результатов должны последовательно применяться из года в год. Это 
связано с тем, что изменение учетной политики, в том числе политики по отношению к 
собственному капиталу, сделает бухгалтерские данные несопоставимыми и 
непригодными для анализа и применения управленческих решений. 

Суть требования полного отражения учетной информации сводится к тому, что 
учетная политика должна обеспечивать полноту отражения в бухгалтерском учете всех 
фактов хозяйственной жизни, в том числе фактов по формированию и использованию 
всех составных элементов собственного капитала. Достаточно добавить, что например, 
включение любого хозяйственного договора, например, договора о строительно-
монтажных работах за счет нераспределенной прибыли или фонда накопления 
предприятия, несомненно, является фактом хозяйственной жизни, но этот и подробные 
факты заключения договоров согласно действующим нормативным документам в 
бухгалтерском учете не фиксируются. Таким образом, под полнотой отражения 
информации следует понимать только учет тех факторов, которые согласно принятой 
бухгалтерской практике подлежат отражению, а принятая практика зависит от 
предприятий действующих документов. 

Своевременность отражения фактов хозяйственной жизни обусловлена тем, что 
между совершением (возникновением) фактов хозяйственной жизни и моментом его 
регистрации проходит определенное время (лаг).этот принцип требует, чтобы 
величина лага была по возможности разумно минимальной. От того, какой датой будет 
зарегистрирован факт хозяйственной жизни, зависит как этот факт повлияет на 
финансовые результаты, на изменение собственного капитала и, следовательно, на 
представление пользователей отчетности о финансовом и имущественном положении 
предприятия в тот или иной отчетный период. 

Требование приоритета содержания перед формой означает, что в бухгалтерском 
учете факты хозяйственной деятельности должны отражаться исходя не только из 
правовой формы, но и из экономического содержания фактов и условий 
хозяйствования. Отсюда следует, что бухгалтер вправе пренебречь предписаниями 
нормативных документов и поступить так, как он считает нужным в соответствии с 
экономическим содержанием конкретных фактов хозяйственной жизни. Отсюда 
возникает и необходимость в профессиональном суждении бухгалтера, т.е. умении 
самостоятельно находить истину и принимать решения независимо от каких-то 
внешних обстоятельств. 

Требование осмотрительности (в западной практике еще и консерватизма) 
означает большую готовность к учету потерь (расходов) и капитала, чем возможных 
доходов и активов, не допуская скрытых резервов. В западной практике одним из 
конкретных проявлений данного преобразования является так называемый 
асимметричный учет прибылей и убытков, т.е. прибыль (элемент капитала) отражается 
в учете только после совершения хозяйственных операций, а убыток может отражаться 
с момента возникновения предположения о его возможности. Для покрытия таких 
убытков предусматривается создание специальных резервов, например резервов по 
сомнительным долгам. 

В отечественной практике тоже предусмотрено образование резервов по 
сомнительным долгам. Они могут создаваться в течение финансового года 
(ежеквартально) на основе проведенной инвентаризации не погашенной  в 
установленный срок дебиторской  задолженности. В западной практике указанные 
резервы можно создавать в момент образования сомнительной задолженности. 
Принципиальное отличие порядка формирования резервов сомнительных долгов в 
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отечественной и зарубежной учетной практике позволяет сделать вывод о том, что 
требование осторожности не используется в полной мере в нашей учетной практике. 

В настоящее время осмотрительность в отечественной практике нужно 
использовать осторожно, поскольку и без этого требования многие предприятия и 
фирмы стремятся увеличить расходы с целью уменьшения в отчетности прибыли и 
соответственно налога на прибыль. С завершением перехода к рыночным отношениям, 
когда предприятия будут заинтересованы иметь в отчетности высокую рентабельность 
(обеспечивающую возможность получения кредитов, нормальные экономические 
отношения с другими предприятиями, выплату высоких дивидендов по акциям и 
продажу их по высоким ценам и т.п.), требование осторожности будет действовать в 
полной мере. 

Таким образом, рассмотренные принципы и требования бухгалтерского учета в 
целом и бухгалтерского учета собственного капитала в частности, представляют собой 
самые общие правила, которые должны быть учтены в процессе ведения учета 
отдельных элементов капитала. 

Основываясь на изложенные теоретические и общие методологические подходы 
в следующей главе магистерской диссертации рассмотрим действующую методику 
учета отдельных видов собственного капитала. 

 
 
 
 
İNVESTİSİYA RESURSLARI BAZARI VƏ ONUN TƏNZİMLƏNMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Nigar ƏLİSOY, 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının  
Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin 

 Kadr hazırlığı şöbəsinin müdir müavini,  
Azərbaycan Memarlıq və 

İnşaat Universitetinin magistrantı 
 
Azərbaycan  Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra, xüsusən də 1994-cü ildən 

başlayaraq ölkəyə xarici investisiyaların sürətli axını başlanıb. Əsası Ulu Öndər Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulan iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olan investisiya siyasətinin 
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində 
Respublikamıza yatırılan investisiyaların böyük iqtisadi səmərəsi olmuşdur. Hazırkı dövrə 
qədər Respublikamıza 199 milyard dollar investisiya yatırılmışdır. Onlardan 52,5%-i daxili 
investisiya, 47,5%-i isə xarici investisiya olmuşdur. Ümumilikdə yatırılan investisiyaların 64%-i 
qeyri-neft sektoru, 36%-i isə neft sektoruna aiddir. Qeyd olunmuşdur ki, daxili investisiyaların 
85,6%-i qeyri-neft sektoruna yönəldilmişdir. Bunun nəticəsində də ölkəmizdə minlərlə istehsal 
obyektləri və yüz minlərlə yeni iş yerləri yaradılmışdır. Təkcə son 5 ildə daxili və xarici 
investisiya qoyuluşları hesabına Respublikamızda 600 minə qədər yeni iş yerləri açılmış və 
onlardan 450 mindən çoxu daimi iş yerləridir. Yalnız 2014-cü ildə ölkəmizdə 230 sənaye 
müəssisəsi yaradılmış və 123 min yeni iş yerləri açılmışdır. 

Hazırda iqtisadçılar arasında “investisiya” iqtisadi kateqoriyasına dair müxtəlif 
yanaşmalar mövcuddur. Bu səbəbdən investisiya aid bir çox tərif var. Məsələn,             
P.Samuelsonun fikrincə, “investisiya - kapitalın yaranması və gələcəkdə gözlənilən istehlakın 
genişləndirilməsi naminə, hazırda gəlirin cari istehlaka xərclənməsindən imtina etmək 
deməkdir.” C.M. Keynsin fikrincə “İnvestisiya – firma tərəfindən kapital ehtiyatını 
artırılmasına, avadanlığın alınmasına, bina və qurğuların tikilməsinə sərf olunan vəsaitdir.” 
Rusiya bank ensiklopediyasında Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti 9 isə qeyd olunur ki, 
ölkə daxilində və xaricdə uzun müddətli kapital qoyuluşu – investisiya adlanır.  
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Azərbaycan Respublikasının “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Qanununa müvafiq olaraq, 
investisiyalar - gəlir götürmək məqsədi ilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növlərinə qoyulan 
maliyyə vəsaitləri, maddi və intellektual dəyərlərdir. Bu qanuna görə, investisiya vasitələrinə 
pul, məqsədli bank yatırımları, kreditlər, paylar, səhmlər, qiymətli kağızlar; daşınan və 
daşınmaz əmlak, elmi-praktiki və digər intellektual dəyərlər; bu və ya digər istehsal növü 
təşkili üçün lazım olan texniki sənəd şəklində tərtib edilmiş, patentləşdirilmiş texniki, texnoloji, 
kommersiya və digər biliklərin (“nou-hau”) məcmusu; torpaq, su və digər ehtiyatlardan bina, 
tikililər, avadanlıqdan istifadə hüququ və digər dəyərlər aiddir. İnvestisiya prosesi deyərkən 
milli kapitalın artırılmasına yönələn çox şaxəli fəaliyyət başa düşülür. Bu zaman dövlət, 
hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilən kapital qoyuluşu investisiya fəaliyyəti 
adlanır. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri kimi yeni yaradılan və modifikasiya olunan əsas 
fondlar, dövriyyə vəsaiti, torpaq və s. çıxış edirlər. 

İnvestisiya sferası – məhsulu investisiya şəkilində çıxış edən iqtisadiyyatın  sahələrinin 
məcmusudur və bura adı çəkilən sahələr daxildir:  

- əsaslı tikinti sahəsi;  
- innovasiya sahəsi;  
- maliyyə kapitalının dövr etdiyi sahə;  
- subyektlərin mülkiyyət hüququnu müəyyən edən sahə.  
İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri kimi investorlar (sifarişçilər), podratçılar, banklar, 

investisiya kompaniyaları, ölkə və xarici ölkə vətəndaşları çıxış edə bilərlər. İnvestisiya 
fəaliyyətinin formaları kimi dövlət investisiyaları, vətəndaşların investisiyaları, qeyri-dövlət 
müəssisələrinin investisiyaları, xarici və birgə investisiyalar çıxış edə bilər.  

Tipindən asılı olaraq real, maliyyə və intellektual investisiyalar fərqləndirilir. Real 
investisiyalar maddi və qeyri-maddi olur. Maddi investisiyalar kimi bina, avadanlıq, qurğulara, 
maddi-əşya ehtiyatlarına qoyulan vəsait nəzərdə tutulur. Maliyyə investisiyaları deyərkən isə 
qiymətli kağızlar (səhm, istiqraz və d.), məqsədli bank qoyuluşları, depozitlər və s. nəzərdə 
tutulur. İntellektual investisiyalar – cəmiyyətin yaradıcı potensialına, intellektual mülkiyyətə - 
müəllif, ixtira və patent hüququna əsaslanan investisiyalardır. İnvestisiya prosesində iştirak 
xarakterinə görə birbaşa, dolayı və portfel investisiyalar fərqləndirilir. Birbaşa investisiyalar 
dedikdə investor tərəfindən investisiya obyektinə bilavasitə qoyulan vəsait nəzərdə tutulur. 
Dolayı investisiyalar – vasitəçi köməyi ilə həyata keçirilən investisiya qoyuluşudur, məsələn, 
investisiya fondları vasitəsi ilə. Portfel investisiyaları – qiymətli kağızlara qoyulan kapital 
nəzərdə tutulur.  

Bu gün Azərbaycana nəinki güclü investisiya axını müşahidə edilir, həmçinin 
Azərbaycanın özü artıq kreditora çevrilir, onun müvafiq strukturları xarici investor kimi çıxış 
edir. Bu, Azərbaycan hökumətinin son illərdə həyata keçirdiyi uğurlu iqtisadi siyasətin məntiqi 
nəticəsidir. 
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AUDİTƏ İCTİMAİ ETİMADIN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ 
 

Nərmin ƏHMƏDLİ, 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar  

Palatasının koordinatoru 
 

UOT 657.6:658:005 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - auditin lazımi səviyyədə qiymətləndirilməsinin təhlili, auditə olan 
inamın gücləndirilməsi və bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübə də araşdırılmaqla tədqiqat 
aparmaq. 

Tədqiqatın metodologiyası - sistemli yanaşma, müqayisəli və statistik təhlil. 
Tədqiqatın nəticələri - yalnız auditorlar tərəfindən Beynəlxalq Audit Standartlarına və 

fundamental prinsiplərə riayət edilməsi, ictimai maraqlara uyğun gələn peşəkar auditor 
xidmətinin göstərilməsi şəraitində audit xidməti ictimai etimad qazana bilər. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri - auditin ölkə iqtisadiyyatı üçün nisbətən yeni bir 
infrastruktur sahə olması, göstərilən auditor xidmətlərinin keyfiyyətinin və çeşidinin yüksək 
olmaması, auditorların özlərinin peşəkarlıq səviyyəsinin qənaətbəxş olmaması, audit 
qanunvericiliyinin özündə müəyyən boşluqların mövcudluğu, digər tərəfdən isə auditin tətbiqi 
istiqamətində qanunlara əməl olunmaması ilə auditə ictimaiyyətin etimadının və ondan 
gözləntilərin hədsiz dərəcədə aşağı olması. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti - audit fəaliyyəti sahəsində peşə-ixtisas səviyyəsinin 
yüksəldilməsində, auditorun işinin nəticəsinin iqtisadi uğurların davalılığına təsirinin 
müəyyənləşdirilməsində və tədqiqində metodik vasitə kimi istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi 
istiqamətində auditin inkişafı və şəffaflığın artırılmasında yüksək nəticələri olan ölkələrin 
təcrübəsini də nəzərə alaraq, konkret məqsəd və vəzifələrin, Beynəlxalq Audit Standartları 
(bundan sonra - BAS) və Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə uyğun tələblərin, yüksək 
meyarların müəyyən olunub elmi cəhətdən əsaslandırılması aparılmışdır. 

Açar sözlər: ictimai etimad, auditor - ictimaiyyət, auditin keyfiyyəti, gözləntilərin 
doğrulmaması, müstəqillik. 

 
1.Giriş 
Auditə ictimai etimad (inam) dedikdə, maraqları bu və ya digər dərəcədə auditor 

fəaliyyəti ilə əhatə edilən tərəflərin, o cümlədən, sifarişçilərin, investorların, sahibkarların, 
mülkiyyətçilərin, dövlət orqanlarının və geniş ictimaiyyətin auditə nə səviyyədə inanmaları və 
ümidvar olmaları nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, ictimai əhəmiyyət kəsb edən auditor peşəsinə 
etimad auditorların ictimaiyyət qarşısında məsuliyyətlərini ehtiva edir. Məhz yuxarıda 
göstərilən maraqlı tərəflər auditorların obyektivliyinə və düzgünlüyünə əmin olmaqla, öz 
fəaliyyətlərini inamla qurmaq üçün auditorların təsdiqlədikləri rəy və mülahizələri əsas 
götürürlər. Ümumiyyətlə isə, auditorların işinin nəticəsi iqtisadi uğurların davamlığı və inkişaf 
tempinin yüksəldilməsi, büdcə xərclərinə nəzarət və maliyyə intizamının gücləndirilməsi, 
gəlirlərdən səmərəli istifadə edilməsi, vergi intizamının gücləndirilməsi, investisiyaların cəlb 
edilməsi, xarici bazarların imkanlarından istifadə edilməsi, sahibkarlığın inkişafı, iqtisadiyyatın 
dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası, iqtisadi cinayətkarlığa və korrupsiyaya qarşı 
mübarizə ilə birbaşa əlaqəlidir. Bu mənada vurğulamaq lazımdır ki, auditə çox geniş insan və 
təşkilatların inamı yönəlmişdir. Məhz bu amil kənar auditorun oynadığı ictimai rolun 
gücləndirilməsini ön plana çəkir. 

Bu deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, auditorun vəzifəsi ictimai maraqlara 
uyğun gələn peşəkar xidmətin göstərilməsidir. Yalnız belə bir şəraitdə göstərilən auditor 
xidməti cəmiyyətin və dövlətin iqtisadi mənafelərinə, əhalinin rifah halının yüksəldilməsinə 
xidmət edə bilər və cəmiyyət tərəfindən daha güclü etimad qazana bilərlər. 
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2.Auditə ictimai etimadın mahiyyəti və mövcud durum 
Qeyd etmək lazımdır ki, auditorlara ictimai etimad nəinki onların təkcə mövcud 

zamanda, eyni zamanda keçmişdə sifarişçilərlə ünsiyyətdə olduqları zaman göstərdikləri 
fəaliyyətlə müəyyən olunur. 

İctimaiyyət auditdən hər-hansı bir şübhəli, qeyri-dəqiq, etimadı və hörməti azalda 
biləcək hərəkətlərə yol verilməməsini tələb edir. 

 

 
 
Şəkil 1. İctimaiyyətin auditdən tələbi 
 
Mənbə: müəlliflər tərəfindən işlənib hazırlanmışdır  
Müasir şəraitdə dünyada auditin ən aktual problemlərindən biri kimi “Audit - ictimaiyyət” 

sistemində auditdən gözləntilərin doğrulmaması hesab edilir. Auditin inkişafına çox güclü 
mənfi təsir göstərən cəmiyyətin auditə olan “gözləntilərinin doğrulmaması” anlayışı 25 ildən 
çoxdur ki, Qərb ölkələrində işlənməkdədir [müəlliflər tərəfindən işlənib hazırlanmışdır]. 
Gözləntilərin doğrulmaması bir tərəfdən cəmiyyətin auditdən ummasının çoxluğu, digər 
tərəfdən isə auditin cəmiyyətdə rolunun qiymətləndirilməməsi və bu səbəbdən də auditin 
imkanlarından lazımınca istifadə edilməməsi kimi özünü biruzə verir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
birinci hal inkişaf etmiş Qərb sistemi üçün, ikinci isə digər inkişaf etməkdə olan, bazar 
iqtisadiyyatına yenicə keçmiş ölkələr üçün xarakterikdir. Belə ki, Qərb ölkələrində əgər audit 
bütün maliyyə problemlərinin həlli vasitəsi kimi qəbul edilirsə, digər ölkələrdə auditin rolu 
lazımınca dəyərləndirilmir. 

Auditə gözləntilərin doğrulmamasının azaldılması məqsədi ilə son onilliklərdə Qərbi 
Avropa, Şimali Amerika, Yaponiya və digər ölkələrdə auditin mahiyyəti və onun imkanlarının 
sərhədləri barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması istiqamətində müxtəlif səpkili işlər 
aparılmaqdadır ki, bu da öz növbəsində tərəflərin öhdəlik və məsuliyyətlərinin anlaşılmaması 
istiqamətində risklərin azaldılmasına müsbət təsir edir. Bu sahə ölkəmizdə bəzən Qərb 
ölkələrində olduğundan fərqlənməklə, auditə ictimaiyyətin etimadının və ondan gözləntilərin 
aşağı olması, audit sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin pozulması kimi hallara da təsadüf 
edilir. Bu isə auditin ölkə iqtisadiyyatı üçün nisbətən yeni bir infrastruktur sahə olması ilə izah 
olunur. Bu cür çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün göstərilən auditor xidmətlərinin 
keyfiyyətinin və çeşidinin yüksəldilməsi, auditorların özlərinin peşəkarlıq səviyyəsinin 
artırılması, audit, mühasibat uçotu və vergi qanunvericiliyinin özündə müəyyən boşluqların 
aradan qaldırılması, digər tərəfdən isə auditin tədbiqi istiqamətində təsərrüfat subyektləri 
tərəfindən qanunlara əməl olunmamasına nəzarətin gücləndirilməsi zəruridir. 

Son illərdə ölkəmizdə aparılmış sosioloji sorğunun nəticələrinə əsasən auditə ictimai 
etimadın yüksəldilməsi üçün ölkədə auditor xidmətinin əhəmiyyətinin lazımi səviyyədə 
qiymətləndirilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi, təsərrüfat subyektlərinin, 
səhmdarların, investorların və digər maraqlı tərəflərin auditə marağının artırılması, eyni 
zamanda auditə ictimai etimada mənfi təsir göstərən amillərin, auditor xidməti bazarında 
qeyri-sağlam mühitin aradan qaldırılması, auditorların müstəqilliyinin təmin edilməsi, habelə 

şübhəli
hərəkətə yol 
verməmək

qeyri-dəqiq 
hərəkətə yol 
verməmək

etimadı və hörməti 
azalda biləcək 
hərəkətə yol 
verməmək
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auditor xidmətinin dəyərinin tənzimlənməsi, təsərrüfat subyektində maliyyə şəffaflığının 
artırılması, korrupsiyaya şərait yaradan halların aradan qaldırılması kimi tədbirlərin həyata 
keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, auditə olan ictimai etimadın yüksəldilməsi onu tələb edir 
ki, auditin nəticəsi onun aparılmasına görə tələb olunan və yaxud verilən xidmət haqqının 
məbləğindən asılı olmamalıdır. Başqa sözlə, həmin məbləğ sövdələşmə nəticəsi kimi, və ya 
auditor rəyinin xarakteri ilə müəyyən oluna bilməz. Auditor xidmətinin ümumi həcmində bir 
sifarişçi tərəfindən ödənilmiş xidmət haqqının da çox yüksək olması auditin keyfiyyəti və 
ictimai etimadın səviyyəsi üçün risk daşıyıcısı kimi dəyərləndirilməlidir. 

3.Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi istiqamətləri 
Auditin inkişafında və şəffaflığın artırılmasında yüksək nəticələr qazanmış ölkələrin 

təcrübəsi göstərir ki, ictimai etimadın möhkəmləndirilməsi üçün ilk növbədə aşağıda 
göstərilən məqsədlərə nail olunmalıdır: 

 
 
Şəkil 1. İctimaiyyətin auditdən tələbi 
 
Mənbə: müəlliflər tərəfindən işlənib hazırlanmışdır 
 
Auditor xidmətinin yüksək keyfiyyətlə göstərilməsi maliyyə bazarlarının səmərəli 

fəaliyyət göstərməsi, maliyyə hesabatlarının tamlığının və səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün 
çox vacibdir. 

Auditor xidmətinin keyfiyyəti və auditor rəyinin düzgünlüyü həmin rəydən istifadə edən 
maraqlı tərəflərin auditə inamını artırmaqda mühim əhəmiyyət kəsb edir. Başqa sözlə, 
maraqlı tərəflərin auditə etimadının səviyyəsi xidmətin keyfiyyətinin əsas meyarı kimi qəbul 
edilir. Mühasibat uçotunun və hesabtlığın keyfiyyət meyarı kimi isə məlumatların maraqlı 
tərəflər üçün əhəmiyyətli olması ilə ölçülür. Yəni, auditin keyfiyyəti mühasibat uçotu və 
hesabatlıq sistemində formalaşan informasiyanın keyfiyyəti ilə birbaşa əlaqədardır. 

Beynəlxalq audit təcrübəsində ictimai maraqlara riayət edilməsi zərurəti və peşəkarlığa 
əməl edilməsi tələbi mühüm meyarlar kimi qəbul edilmişdir. O cümlədən, fəaliyyət 

Auditor xidmətinin yüksək 
meyarlara uyğunluğu

Auditorların Peşəkar Mühasiblərin 
Etikası Məcəlləsinə əməl edilməsi

Auditorların müstəqilliyinin təmin 
olunması

Xidmətin planlaşdırılmasında, 
göstərilməsində 

yekunlaşdırılmasında və 
sənədləşdirilməsində obyektivliyin 

təmin olunması

Auditor və onun təmsilçiləri 
tərəfindən düzgünlük prinsipinin 

qorunması

Xidmətin peşəkarlıqla göstərilməsi Sifarişçilərə və üçüncü şəxslərə 
münasibətdə məxfiliyin qorunması

Audit və onun nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi zamanı 

maraqların uzlaşması
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göstərərkən auditor tərəfindən Etika Məcəlləsinə riayət olunması tələb edilən davranış 
qaydalarını müəyyən etməklə ictimaiyyətin göstərilən auditor xidmətinin keyfiyyətinə inamının 
artırılmasına xidmət edir. 

Auditor öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən ümumi qəbul edilmiş mənəvi norma və 
qaydalara riayət etməli və bununla da maliyyə və vergi hesabatlarının bütün istifadəçilərinin 
ictimai maraqlarını rəhbər tutmalı, sifarişçilərinin qanuni və əhatəli maraqlarını müdafiə 
etməlidir. Başqa sözlə, Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi auditorlardan yüksək peşəkarlıq 
tələb etməklə qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və ictimai maraqların təmin 
olunması məqsədi güdür. Bu məqsədə nail olunması isə öz növbəsində dörd əsas tələbə 
riayət olunmasını zəruri edir [müəlliflər tərəfindən işlənib hazırlanmışdır]: 

1.Etibarlılıq. Bütövlükdə cəmiyyət etibarlı informasiyaya və informasiya sistemlərinə 
ehtiyac duyur. 

2.Peşəkarlıq. Audit edilən təşkilatlar, sahibkarlar və başqa maraqlı şəxslər audit 
sahəsində yüksək səviyyəli peşəkar mütəxəssislərə ehtiyac duyur. 

3.Xidmətin keyfiyyəti. Sifarişçilər yüksək audit keyfiyyəti standartlarına uyğun olan bütün 
xidmətlərin auditor tərəfindən təqdim edilməsinə inanmalıdırlar. 

4.Əminlik. Auditor xidməti istifadəçiləri əmin olmalıdırlar ki, onlara göstərilən xidmətlər 
tənzimləyici və Peşə Etikası normalarına uyğun göstərilir. 

 

 
Şəkil 3. Auditorların riayət etməli olduqları dörd əsas tələb 
 
Mənbə: müəlliflər tərəfindən işlənib hazırlanmışdır 
 
Eyni zamanda ictimai etimadın qazanılması üçün auditor bir sıra şərtlərə və 

fundamental prinsiplərə əməl etməlidir. 
Həmin fundamental prinsiplərə aşağıdakılar aiddir: 
 

Əminlik

Etibarlılıq

Peşəkarlıq

Xidmətin 
keyfiyyəti
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Şəkil 4. Auditorların riayət etməli olduqları dörd əsas tələb 
 
Mənbə: müəlliflər tərəfindən işlənib hazırlanmışdır 
 
Düzgünlük prinsipi bütün peşəkar mühasiblərin üzərinə peşəkar və işgüzar 

münasibətlərdə səmimi və dürüst olmaq öhdəliyi qoyur. Düzgünlük ədalətli qarşılıqlı 
münasibətləri və dürüstlüyü də nəzərdə tutur. 

Obyektivlik prinsipi bütün peşəkar mühasiblərin üzərinə qərəzlilik və ya üzgörənlik, 
mənafelərin toqquşması və ya başqa şəxslərin təsir göstərməsi səbəbindən öz peşəkar və ya 
işgüzar mülahizəsini təhlükəyə məruz qoymamaq öhdəliyi qoyur. 

Peşə davranışı prinsipi peşəkar mühasiblərin üzərinə müvafiq qanunvericiliyə və 
tənzimləyici qaydalara riayət etmək, habelə peşəni gözdən sala bilən hər hansı hərəkətlərdən 
çəkinmək öhdəliyi qoyur. 

Auditorlara etik tələblərin sırasında peşəkarlıq prinsipi mühim yer tutur. Peşəkarlıq 
dedikdə o başa düşülür ki, auditorlar yoxlamalarının gedişini planlaşdırmalı, köməkçilərin və 
asistentlərin fəaliyyətini diqqət mərkəzində saxlamalı, keyfiyyətə xüsusi önəm verməli, öz 
vəzifələrini səriştəli və imkanlarından maksimum istifadə etməklə fəaliyyət göstərməlidirlər. 
Bu isə öz növbəsində peşəkar xidmətlərin operativ, diqqətlə və dəqiqliklə yerinə yetirilməsini 
özündə ehtiva edir. 

Səriştəlilik təhsilin, təcrübənin və peşəkarlığın durmadan təkmilləşdirilməsi əsasında 
yarana bilir. Səriştəlilik auditorun elə biliyə və təcrübəyə malik olmasını nəzərdə tutur ki, 
onların əsasında auditor yüksək keyfiyyətli xidmət göstərməyə qadir olur. Auditor öz öhdəsinə 
götürdüyü vəzifələrin onun təhsilinə və təcrübəsinə uyğunluğuna məsuliyyət daşıyır. 
Auditorlar təkcə öz ixtisaslarına görə dərin biliyə malik olmamalı, həm də geniş iqtisadi 
təfəkkürə, dövlətin iqtisadi siyasətinə, qanunvericiliyə, sosial psixologiyaya və öz 
sifarişçilərinin sahə xüsusiyyətlərinə yaxından bələd olmalıdırlar. Bütün bunların əsasında 
auditor auditi aparılan təsərrüfat subyektinin gələcək inkişaf problemlərini görməli və onların 
həllinə öz töhvəsini verməlidirlər. 

Auditorlar yuxarıda göstərilənlərdən əlavə öz fəaliyyətləri zamanı yüksək peşəkar 
standartlara əsaslanmaqla öz işlərini səriştəli və qərəzsiz həyata keçirməlidirlər [müəlliflər 
tərəfindən işlənib hazırlanmışdır]: 

Peşəkar səriştəliliyi 2 müstəqil mərhələyə bölmək olar: 
I.Peşəkar səriştəliliyə çatmaq. Peşəkar səriştəliliyə nail olmaq üçün ilk növbədə ali təhsil 

almalı, sonradan xüsusi təhsil keçməklə, ixtisas üzrə fənnlərdən imtahan verilməsi və təbii ki, 
bunun üçün isə xüsusi tədrisin iştirakçısı olmaq, habelə praktik təcrübəyə yiyələnmək tələb 
olunur. 

II.Peşəkar səriştəliliyi lazımi səviyyədə saxlamaq. Peşəkar səriştəliliyi lazımi səviyyədə 
saxlamaq üçün isə aşağıdakılar tələb olunur: 

1) Auditor fəaliyyəti sahəsində baş verən dəyişiklikləri yaxından izləməli, maliyyə 

Düzgünlük Müstəqillik Obyektivlik

Peşəkar 
səriştəlilikMəxfilikPeşə 

davranışı
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hesabatlığı, audit və başqa qanunvericilik sənədlərinin və tələblərinin mahiyyəti barədə milli 
və beynəlxalq yenilikləri öyrənməlidir. 

2) Xidmət göstərərkən auditorlar Beynəlxalq Audit Standartları və Qaydalarına əməl 
etməli, nümunəvi audit proqramlarını öyrənməli və xidmətin keyfiyyətinə qoyulmuş tələblərə 
əməl etməlidirlər. 

3) Hər il Auditorlar Palatası Şurasının təsdiq etdiyi proqrama müvafiq olaraq, öz 
ixtisaslarını yüksəltməlidirlər. 

4) Beynəlxalq peşəkar tədris mərkəzləri və maliyyə qurumları tərəfindən təşkil edilən 
ixtisasartırma kurslarında öz peşə səviyyələrini yüksəltməlidirlər. 

 

 
 
 
Şəkil 4. Audit sənədlərinə daxil edilməlidir 
 
Mənbə: müəlliflər tərəfindən işlənib hazırlanmışdır 
Bu prinsiplərin hər birinin böyük əhəmiyyət kəsb etməsini vurğulamaqla bərabər 

müstəqillik prinsipi barədə də ətraflı bəhs etmək istərdik. 
Müstəqillik prinsipi - fikir müstəqilliyi və hərəkət müstəqilliyini özündə ehtiva edir. 
Auditorun müstəqilliyinin 2 cəhəti mövcuddur [müəlliflər tərəfindən işlənib 

hazırlanmışdır]: real və formal müstəqillik. Bu isə o deməkdir ki, auditor təkcə xidmət 
göstərərkən müstəqil olmamalı (real müstəqillik), həm də özünü ictimaiyyətin gözündə 
şübhəli etməyə səbəb ola biləcək halların və vəziyyətlərin yaranmasına imkan verməməlidir 
(formal müstəqillik). 

Auditorun müstəqilliyinin qorunması üçün beynəlxalq audit təcrübəsində bir sıra 
məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, Amerika Diplomlu İctimai Auditorlar 
İnstitutunun “Auditorun Müstəqilliyi” Standartının şərtində göstərildiyi kimi auditorun auditini 
apardığı iqtisadi subyektin işlərində hər hansı bir birbaşa maliyyə iştirakı (məsələn, 
Səhmlərinə malik olma) qadağan edilir [müəlliflər tərəfindən işlənib hazırlanmışdır]. Habelə, 
dolayısı iştiraka da (o cümlədən, qohumluq əlaqələrinə) yol verilməməlidir. Çünki, bu halın 
özü də auditor tərəfindən iqtisadi subyektin işlərinə obyektiv yanaşmanı və düzgün nəticələr 
çıxarılmanı şübhə altına qoyur ki, bu da auditorun, onun yaxın qohumlarının və 

Müvafiq etik normalara riayət edilməsi ilə bağlı müəyyən 
edilmiş problemlər və onların həlli qaydası

Audit tapşırığına tətbiq edilən müstəqillik tələblərinə 
riayət edilməsinə dair nəticələr və şirkətlə istənilən 

məsləhətləşmələrin bu nəticələri dəstəkləyən yekunları

Müştərilərlə qarşılıqlı münasibətlərin qurulması və 
saxlanılması, audit tapşırıqlarının qəbul edilməsi və 

yerinə yetirilməsi ilə bağlı yekun nəticələr

Audit tapşırığının yerinə yetirilməsi gedişində keçirilmiş 
məsləhətləşmələrin xarakteri və əhatə dairəsi, habelə 

onlarınəsasında çıxarılmış nəticələr
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köməkçilərinin müəssisənin fəaliyyətində mövcud olan maraqları ilə izah olunur. Eyni 
zamanda auditora auditi aparılan iqtisadi subyektdə rəhbər vəzifə tutmaq da qadağan edilir 
(Rəhbər vəzifə tutma müddəti auditin başlanması zamanından əvvəl, lakin audit yoxlaması 
dövrünü əhatə etdikdə belə). Həqiqətən də özünün iştirakı ilə qəbul olunmuş qərarların 
qiymətləndirilməsində obyektivliyin təmin edilməsi yüksək risklərlə bağlıdır. Ona görə də 
auditor əmək haqqı ödənilməyən şəxsi üzvlük halları istisna olmaqla, təşkilatlarda Direktorlar 
Şurasının üzvü, direktorun səlahiyyətli nümayəndəsi kimi çıxış edə bilməz. İdarəetmə 
xidmətləri göstərərkən auditor qərarların qəbul edilməsində iştirak etməməlidir. İdarəetmə 
qərarları yalnız məsləhət xarakteri daşımalıdırlar. 

Amerika standartlarına əsasən, hər hansı bir əmlakın himayədarı və ya 
sərəncamvericisi olan auditor müstəqil hesab edilə bilməz. Çünki, məhz belə hallarda 
auditorun auditi aparılan şirkətlərdən birbaşa və ya dolayısı mənfəətinin yaranması mümkün 
olur. 

Auditorun müstəqilliyinə təsir edən hallardan biri də onlara investorlar vasitəsilə edilən 
təsirlə yarana bilir. Əgər auditor investorun müştərisidirsə  və auditor investor müəssisədə 
maliyyə marağına malikdirsə onun müstəqilliyi ciddi şəkildə pozula bilər. Belə ki, bu halda da 
auditorun investor müəssisənin idarə edilməsində iştirakı kimi vəziyyət reallaşmış olur. 

Auditə ictimai etimadın yaranmasında auditorlar və onların təmsilçiləri tərəfindən 
sifarişçilərin məxfi informasiyalarının yayılmaması xüsusi önəm kəsb edir. Beynəlxalq audit 
praktikasında, audit standartlarında və auditin tənzimlənməsinə dair digər normativ hüquqi 
aktlarda sifarişçinin məxfi informasiyanın qorunmasında auditorların və onların təmsilçilərinin 
xüsusi məsuliyyət daşıdıqları, belə informasiyaların yalnız sifarişçinin xüsusi icazəsi ilə və ya 
məhkəmə araşdırmaları zamanı açıqlanmasının mümkünlüyü ehtiva olunmuşdur. Göstərilən 
hallar istisna olmaqla auditor yoxlaması zamanı əldə olunmuş məlumatlar üçüncü tərəfə nə 
yazılı, nə də şifahi qaydada açıqlana bilməz. 

Auditorun məsuliyyətinə onların təşkilatlarında çalışan, onların rəhbərliyi altında çalışan, 
habelə, məsləhət xidmətləri göstərən şəxslər tərəfindən də məxfiliyə əməl olunması zəruridir. 
Məxfilik təkcə əldə edilmiş informasiyanın açıqlanmasını yox, həm də həmin informasiyanın 
şəxsi və ya üçüncü şəxsin mənafelərinə uyğun istifadə olunmasını da istisna edir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, məxfiliyə əməl olunması öhdəliklərinə auditorlar sifarişçilərə 
göstərdikləri xidmətlə əlaqədar münasibətləri başa çatdıqdan sonra da qüvvədə qalmalıdır. 

 
4.Nəticə 
İctimai etimadın saxlanılması və gücləndirilməsi üçün auditorların hərəkəti hər bir 

şübhədən və iraddan kənar olmalıdır. Düzgünlüyə əməl edilməsi auditorlardan Auditor 
Standartlarının və etik normaların hərfinə və ruhuna əməl edilməsini nəzərdə tutur. 

Düzgünlük həmçinin, auditorlardan müstəqillik və obyektivlik prinsiplərinə riayət 
olunmasını, peşəkar rəftar standartlarına sözsüz əməl edilməsini və qəbul edilmiş qərarların 
ictimai maraqlar nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilməsini təmin edir. Bütün bunlar onu 
nəzərdə tutur ki, peşəkar fəaliyyəti zamanı auditor açıq və düzgün hərəkət etməlidir. 

Auditorlara auditi aparılan təşkilatlarda auditin əlavə xidmət və ya məsləhətlər 
göstərilməsi həvalə edildiyi hallarda maraqlar toqquşmasının yaranmamasına dair tədbirlər 
həyata keçirilməlidir. Auditorlar əmin olmalıdırlar ki, bu növ məsləhətlər və ya xidmətlər 
idarəetmə funksiyalara və ya auditi aparılan təşkilatların rəhbərliyinin səlahiyyətlərinə daxil 
olan istiqamətlərə aid deyildir. 

Eyni zamanda, auditorlar onların müstəqilliyinə və düzgünlüyünə təsir edən amillər kimi 
hər hansı hədiyyə və minnətdarlıqlardan uzaq durmalıdırlar. Auditorlar auditi aparılan 
təşkilatların rəhbərliyi və əməkdaşları ilə ünsiyyətlərdən uzaq durmalıdırlar ki, bu hallar 
onların müstəqil fəaliyyət göstərməsinə və adlarının hallanmasına, gözdən salınmasına 
səbəb olmasın. Eyni zamanda auditorlar öz rəsmi statuslarından şəxsi mənafeləri naminə 
istifadə etməməli, beləliklə, korrupsiya və ya onların obyektlərinə və müstəqilliklərinə şübhə 
yaranmasına imkan verməməlidirlər. 
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Auditorlar maraqlar toqquşmasına səbəb ola biləcək halları əvvəlcədən duymalı və 
nəzərə almalıdırlar ki, hətta inzibati cəzalarla sonlana biləcək etik konflikt hallarına yol 
verilməsin. 
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Ахмедлы Нармин Аббас гызы, 

Палата Аудиторов Азербайджанской Республики 
Укрепления общественного доверия к аудиту 

Аннотация 
Цель исследования - анализ на должном уровне оценки аудита, усиление 

доверия к аудиту и проведения анализа международного опыта в этом направлении 
Методология исследования - системный подход, сравнительный и 

статистический анализ 
Результаты исследования соблюдения - аудиторами Международных 

Стандартов Аудита и фундаментальных принципов, общественные интересы в 
соответствии с профессиональной аудиторской службы в оказании аудиторских услуг 
может добиться общественного доверия 

Ограничения исследования - аудит относительно новая инфраструктурная 
сфера для экономики страны, отсутствие высоких услуг и ассортимента оказанных 
аудиторских услуг, отсутствие удовлетворительного уровня профессионализма 
аудиторов, определенных пробелов аудиторского законодательства в себе наличие, а 
с другой стороны применение законов с несоблюдением в области аудита невероятно 
низкий доверия общественности к аудиту и ожидания от него. 

Практическая значимость исследования - может быть использован на 
повышении профессионального уровня в сфере аудиторской деятельности, как 
методические средства в результат влияния определении экономических успехов и в 
исследовании устойчивости работы аудитора. 

Оригинальность и научная новизна исследования - в направлении 
укрепления общественного доверия к аудиту учитывая опыт стран с высокими 
результатами аудита и в повышении прозрачности, конкретные цели и задачи,  
соответствующие требование МСА и КЕПБ и высокие критерии были определены и 
были проведены определенные научное обоснование. 

Ключевые слова: общественное доверие, аудитор - сообщество, качество 
аудита, неосуществление ожидании, независимость 

 
Narmin Akhmedli Abbas, 

Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic 
Strengthening of public trust to audit 

Abstract 
Purpose - the analysis up to standard audit estimates, strengthening of trust to audit 

and carrying out the analysis of the international experience in this direction 
Design/methodology - system approach, comparative and statistic analysis 
Findings - observance by auditors of International Standards of Audit and the 

fundamental principles, public concerns according to professional auditing service in 
rendering auditor services can achieve public trust 
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Research limitations - audit rather new infrastructure sphere for national economy, 
lack of high services and the range of the rendered auditor services, lack of satisfactory level 
of professionalism of auditors, certain gaps of the audit legislation in availability, and on the 
other hand application of laws with non-compliance in audit area incredibly low trust of the 
public to auditing and expectations from it 

Practical implications - it can be used on increase in professional level in the field of 
auditor activity as methodical means in result of influence determination of economic 
achievements and in a research of stability of work of the auditor 

Originality/value - in the direction of strengthening of public trust to audit considering 
experience of the countries with good results of audit and an increase in transparency, the 
specific purposes and tasks corresponding the requirement of ISA and CEPA and high 
criteria were defined and carried out defined scientific justification. 

Key words: public trust, auditor - community, quality of audit, expectation failure, 
independence. 

JEL Classification Codes: D73, H83, M40 
 
 
 

BİZNESİN İNKİŞAFINDA İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİNİN  
ROLUNUN ARTIRILMASI 

Niyazi HƏSƏNOV, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad  

Unversitetinin (UNEC) dosenti, i.ü.f.d. 
 

UOT: 
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Respublikasında köklü və sistemli islahatların həyata 

keçrilməsi və iqtisadi sabitliyin təmin olunması  son illər aparılan islahatların təhlili 
aparılmışdır. Bütün aparılan islahatların  səmərəlili nəticəsi olaraq, istehsalın  artmı, 
qiymətlərin müasir dövürdə sabitləşməsi, kiçik  investisiya fəallığının ümumi fonunda inkişaf  
meyarlarınin təhlili aparılmışdır. Birinci növbədə, əvvəlki illərlə müqayisədə inflyasiyanın 
səviyyəsinin azalmasının, istehlak bazarında daimi artımın pozitiv səbəbləri, ölkənin 
vətəndaşlarının maliyyə vəsaitlərinin  yığıması  meyllərini xeyli artırması məsələlərinin müasir 
səviyyəsi təhlil edilmişdir. İllərlə  baş verən müsbət meyillər Azərbaycan Respublikasında  
iqtisadi sabitlik  istiqamətində  düzgün iqtisadi siyasətin olduğunu iqtisadi sübutlarla 
göstərilmişdir.  Bu aparılan  islahatlara əsasən pul-kredit siyasəti vasitəs ilə həyata keçirilən 
proseslər, iqtisadiyyatın əsasən real sektorundakı struktur islahatlarla  paralel olaraq getməsi, 
səmərəliliyi   sabitliyi və inkişafın təmin edilməsinin əsas istiqamətlərindən  biri kimi ölkəyə iri 
həcmli investisiyaların cəlb olunmasının vacib element kimi məqalədə sübut edilmişdir. 

Açar sözlər: investisiya layihələri, daxili amillər, xarici amillər, investisiya strategiyası. 
 
1. İnvestisiya layihələrinin biznesin inkişafına təsirinin elmi-nəzəri əsasları 
İnvestisiya layihələrinin biznesin inkişafındakı rolunun artırılmasını  müəyyənləşdirərkən 

daxili və xarici amillərin qeyri - sabitliyini və Azərbaycan Respublika iqtisadiyyatının hələ o 
qədər də möhkəm  olmadığını nəzərə almaq lazımdır. Qoyulacaq investisiyanın  təhlükəlilik 
dərəcəsinin  yüksək şəkildə aparılması  sahibkar tərəfindən başa düşülməsi o qədər də  çətin 
məsələ deyil. [1.səh.97.] 

Biznesin inkişafında  investisiya layihələrinin rolunun  artırılması  iqtisadiyyata tətbiq 
edilən  investisiya strategiyası əsasında qoyulan investisiyaların maksimum təhlükəsizliyini 
təmin etmək, ayrılıqda konkret investisiya layihələrinin strateji cəhətdən tam səmərəliliyini 
müəyyənləşdirərək, onun məqsədyönlü və səmərəli  idarə edilməsini təmin etmək lazımdır. 
[2.səh.131.] 
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 İnvestisiya layihələrinin biznesin inkişafında rolu konkret məsələlərlə  bağlı olub, 
investisiya strategiyasının dəqiq və mükəmməl müəyyən edilməsini qarşıya bir vəzifə kimi 
qoyur. Biz investisiya layihələrinin biznesin inkişafında rolunun  səmərəli artırılması  yollarını  
müəyyən etməklə yanaşı,  investisiya layihələrinin müxtəlif xarakterli olmasını qeyd etməliyik. 
Strateji baxımdan bu bir tərəfdən onu əhatə edən mühütdə və  bəzi hallarda  isə investisiya 
layihəsinin  alt sistem kimi də təqdim oluna bilər. Digər tərəfdən isə, çox istiqamətli kompleks 
kimi, alt sistemlərə inteqrasiya etmiş bağlılıq formasında da təqdim edilə bilər. Bu zaman 
eyniləşdirilmiş  yaxud layihələşdirilmiş şəkildə,  texniki vasitələr  hesabına araşdırıla və təhlil 
edilə bilər. Bura əsasən, əvəzetmə, ekologiya, sosial, maliyyə, iqtisadi və s. məsələlər 
daxildir. Bu məqamlarda bura əsas istiqamətlər aid edilə bilər, investisiya strategiyalarının  
formalaşması zamanı və ya onu modernləşdirilən zamanında və bu əsasda bütün 
informasiyalar material daşıyıcısı kimi investisiya layihələrinin biznes-planı formasında çıxış 
etdiyi zaman.  Bütün prseslər kimi biznes – planların  hazırlanması özü müəyyən qanunlara 
uyğun olur və müxtəlif istiqamətli olur. Biz istənilən mütərəqqi investisiya strategiyasını 
formalaşdırarkən və ya onu modernləşdirilməsi dövründə mütləq  investisiya layihəsinin xarici 
mühitinün təsiri altında olmasını hökmən nəzərə almalıdır. İnvestisiya layihəsi analiz   
etdildikcə və onun dəyişmə meyilləri və tendensiyasıyaları biz açıq formada  müşahidə edə 
bilərik. [6.səh.98.] 

İnvestisiyatda gedən innovativ prosesi gerçəkləşdirilməsi zaman ən başlıca məsələ 
əlbətdə düşünülmüş və əsaslandırılmış real gerçəkliyi özündə təcəssüm edən   investisiya 
siyasəti əsas götrülür. [3.səh.174.] 

İnvestisiya qoyuluşlarının Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına uyğun və düzgün 
olduqda aşağıdakı məsələlərin  nəzərə alınması düzgün şəkil alması  hesab edilir: 

 - ölkəyə daxil olan investisiyanın bir hissəsi adi neft artmasından tutmuş neft-mədən 
avadanlıqlarının 500-dən çox növünün və tipinin istehsalının iri maşınqayırma zavodlarında 
həyata keçirilməsinə istiqamətlənə bilər. Bununla yanaşı onlar həm yeni neft-qaz 
yataqlarının, həm də mövcud yataqların bərpasında geniş istifadə edilməsinə şərait yaradar; 

 - xarici investisiyalar əsasında bazarda çıxarılan bütün xammalların Azərbaycan 
Respublikası ərazisində emal olunmasına səy göstərilməlidir.  Əmtəəlik məhsulun satışı üçün 
lazım olan obyektlərin yaxud emal zavodlarının Azərbaycanın ərazisində inşa edilərək 
tikilməsinə çalışılmalıdır. Bu həm mövcud əmək ehtiyatlarını istehsala səmərəli cəlb etməyə 
imkan verər, həm də Azərbaycandan çoxlu sayda peşəkar mütəxəssis  axınının qarşısını 
almağa kömək edə bilər; 

- xarici şirkətlər ilə imzalanmış müqavilələrdə ayrıca nəzərdə tutulan vəsaitlər hesabına 
respublikamızda sosial-infrastruktur obyektlərinin (yaşayış evlərinin, uşaq bağçalarının, yol 
çəkilişinin, tibb və təhsil ocaqlarının və s.) sayının çoxalması, əsasən mühüm və önəmli 
tədbirlərdən olmalıdır; 

- nisbətən kiçik maşınqayırma müəssisələri xarici investisiya hesabına, müxtəlif 
idarəetmə formalarından istifadə etməklə  başqa sənaye sahələri üçün (yüngül, yeyinti, yerli 
sənaye, kənd təsərrüfatı və s.) maşın və avadanlıqlar istehsal edə bilər. Bu üzrə 
ixtisaslaşaraq inkişaf etdirilməlidir  ki onlar neft-qaz avadanlıqları istehsal edə bilsinlər; 

 - xarici investisiyalar  ilə  xalq  istehlakı mallarının istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlar, 
kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirməsinə  və onu inkişaf 
etdirilməsinə  ehtiyac duyulduğunda bu istiqamətlərə xsusi diqqət yetrilməlidir; 

 - ekologiyanin sənaye tullantılarından qorunması məqsədi ilə müvafiq qurğuların 
yaradılması, istehkamların tikilməsi və yerli sərmayələr əsasında   xarici investisiyanın cəlb 
edilməsinə geniş yer verilməlidir. Xəzərin təbii-bioloji sərvətindən tam istifadə etməklə 
Azərbaycanda  turizm kurort məkanlarının sayını artırmağa nail olunmalıdır. 

Bütün bu sadalananlar elmi cəhətdən əsaslandırılmış investisiya əsasında biznes-
planlar vasitəsi ilə həyata keçirilməsi vacib məsələdir və qoyulmuş investisiyaların biz 
nəticəsini əsas sosial - iqtisadi göstəricilərin indekslərində görmək olar. Buradan görürük ki, 
üumi daxili məhsul 2010-cu ildə 105.0%, 2011-ci ildə  100.0%,  2012-ci ildə  102.2%, 2013-cü 
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ildə 102.2%, 2014-cü ildə 102.8%, 2015-ci ildə isə 101.1% təşkil etmişdir. Əlbətdə bu 
nailiyyətlərə imza atmaq çox çətin olardı əgər düzgün investisiya siyasəti olmasaydı. Bunu 
dünya təcrübəsi də sübut edir. Biznesin inkişafında investisiya layihələrinin rolunun 
artırılmasında investisiyaların vəziyyətinin müəyyən edilməsi, investisiya layihələrinin qiymət-
lərinin fərqinin müəyyən edilməsi, əsas kapital qoyuluşunun və amortizasiya ayırmalarının 
fərqinin müəyyən edilməsini əsas faktor kimi tələb edilir. 

2. İnvestisiya layihələrinin biznesin inkişafında rolunun müasir problemləri 
Tədqiqat işinin əsas məqsədi investisiya layihələri əsasında  biznesin inkişafında 

rolunun  təhlili prosesidir. Bütün verilmiş investisiya layihələrinin meyarlarından istifadə 
edərək biznesin inkişafı üçün maliyyə alətlərinin, onların qiymətləndirmə üsullarının və inves-
tisiya portfelinin formalaşması strategiyasının yaxşı hazırlanmasının vacibliyinin əsasını 
investisiya menecmenti təşkil etdiyini unutmaq olmaz. 

İnvestisiya layihələrinin daxilində olan risklərinin qiyməti və bu layihə risklərinin idarə 
edilməsi önəmli məsələdir. Biz bununla gəlirli layihənin həyata keçirilməsini və ondan 
istifadəyə olan münasib konsepsiya riski əsasən birləşmə kompleksi üsulundan sonra 
yaranır. Qiymət riski dedik də, bu təhlil üsulunun davamlı şəkildə aparılan yekunu ola bilər. 
[4.səh.154.] 

Bu bizə mümkün miqyasların aşkara çıxarılmasının nəticəsində risk amilinin göstə-
rilməsi və minimumlaşdırmasına gətirib çıxarar. Hazırda təsdiq olunub ki, biznesin inkişafı 
üçün investisiya layihəsinin riskli qiymətinin özünün çox aspektli tədqiqat üzərində qurulması 
vacibdir. Biznesin inkişafı üçün investisiya layihəsinin hesablanmasına daxil edilmiş əsasən 
texnika - texnoloji, ticarət, ictimai, ekoloji, institusional, maliyyə, iqtisadi baxımdan  onun 
qarşılıqlı əlaqələrinin və onun xarici mühitinin aşkara çıxarılması məqsədi ilə həyata keçrilir. 
[5.səh.85.] 

Biznesdə investorların hər biri fərdi, pərakəndə və institusional investorlar olaraq 
fərqlənirlər. Burada ilkin mərhələdə öz vəsaitlərini biznesə investisiya kimi qoyan fiziki şəxsi  
adlandırılir. Növbəti mərhələ sığorta kompaniyaları, depozit instututları və ya banklar, əmanət 
və kredit asossasiyaları ola bilər. Bura eyni zamanda  investisiya kompaniyaları və müxtəlif 
fondlarda daxil edilə bilər. Belə qeyd olunur ki əvvəllər ABŞ-ın maliyyə bazarlarında xüsusən 
fərdi investorlar üstün yer tuturdularsa, hazırda  isə institutsional investorlar üstünlük təşkil 
edir. Bu baxımdan onlar maliyyə bazarlarının institusionallaşmasına şərait yaradırlar. Belə 
pozitiv proseslər digər inkişaf etmiş ölkələrdə də baş verir. 

Biz çalışmalıyıq ki, burada əsas diqqəti institutsional investorların layihələr əsasında 
portfellərinin idarə olunmasına daha çox fikir verək. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, investisya 
layihələrinin menecmentinin prinsipləri fərdi investorlar tərəfindən də tətbiq oluna bilər. 

 Gəlirli investisiya layihənin təhlili əsasında işə statistik cəhətdən deyil, tələbə uyğun 
olan mümkün və lazımı təsiri göstərə bilmək cəhətdən təhlilini aparaq. Bununla bağlı 
metodologiyanın öyrənilməsinə yönəldilmiş, əvvəlcədən işdə təsdiq edilən 
«müvazinətləşdirməyə münasib risk» məsələlərinə nəzər yetirək.     

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, riskləri idarə olunması özünə layihənin təklif və 
tədbirlərinə əsaslanmaq üçün işlənib və həyata keçirilməsini daxil edir. Əmələ gələn risk 
dərəcəsi uyğun  son dərəcəyə qədər istiqamətləndirilir . 

İndi isə riskin nəzəriyyəsi  səbəbləri, amilləri,  və risk dərəcəsi amillərinə diqqət yetirək. 
Riskin səbəbinin yaranması ele məsələlərdən əmələ gəlir ki, onlar  potensial mənfi haldır və 
belə hallar layihənin həyata keçirilməsində nəzərə alınmalıdır. Bunların bəzisini qabaqcadan 
qalan hissəsini isə əvvəlcədən görmək lazımdır.  

 Bizim apardığımız araşdırmamda, biznesin inkişafı üçün tərtib edilən bütün layihələrdə 
mövcud oln risklərinin təhlili və aparılan işlər lazımi modellərin qurulması çox zəhmət və 
vəsait tələb edir. Bu da əsasən   analitikləri  işə keyfiyyətli metodlar tətbiq edilməsini vadar 
edir. Bu səbəbdən indi investisiya layihələrinin tərkibində olan risklərinin tədqiqatında güc 
ağırlığının mərkəzinin müəyyən edilməsi lazımdır. Çətin modellərlə təyin edilən risk 
amillərinin daha dəqiq təsvirinə və onların idarə olunma  üsuluna doğru getməyə imkan verir.  
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 Biznesin inkişafı üçün investisiya layihəsinin həyata keçirilməsi şərtləri barəsində 
məlumatın tam olmaması vacibdir. Bu halda onun istismarına görə təcrübədə xoşagəlməz 
hadisələrin yarana bilməsi əsasən layihəni riskli şəkildə idarə etməyə vadar edir. Biznesin 
inkişafı üçün investisiya layihəsinin həyata keçirilməsi prosesinin aparılması önəmli 
məsələdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu işin nəticələri investisiya layihəsinin  bütün iştirak-
çıları tərəfindən istifadə oluna bilər. Bura əsasən daxildir, sifarişçi yəni investor, layihələr olan 
şirkətlər, podratçılar, banklar, sığorta kompaniyaları, rəhbərliyin bütün idarə etmə mərhələləri  
və s.  

Məsələn, mümkün qiymətlərin köməyi ilə planlaşdırılmış investisiya layihə məqsədindən 
və onunla əlaqədar layihənin həyata keçirilməsi üçün nəticələrin kəmiyyətindən istifadə 
etməklə. Yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, kənarlaşma daima risk dərəcə göstəricilərini 
tapmaq üçün bəzi göstəricilərdən istifadə olunur. Bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, qiymət 
göstəricilərinin seçilməsi özündə çox yönümlü çətin bir məqsəd daşıyır. Yəni təkcə qiymət 
göstəricisinin mənasının tapılması ilə deyil ,həmçinin  qiymətin alınması metodunun təsviri ilə 
də bu məsələnin həlli mümkündür. 

Biznesin inkişafı üçün investisiya layihələrinin tərkibində olan  risklərin idarə olunması 
prosesi, həm investisiya qərarının səmərəliliyinin qaldırmaq deməkdir. Risklərin  idarə 
edilməsi ilə əlaqədar bütün üsulların əsas icraçısı rolu layihə menecerinin üzərinə düşür. Bu 
məsələlərdə onun səmərəli iştirakı  olan icraçı komandadan çox asılıdır. [5.səh.169.] 

Qərb ölkələrində investisiya  layihələrinin  idarə olunması  peşəkar menecerlər 
institutundan istifadə olunur. Burada əsas məqsəd layihənin idarə olunması əsasən idarə 
edənlərin çiyinlərinə düşən inzibati yükün ağırlığının azaldılması məqsədini daşıyır. Bu 
zaman menecerin üzərinə düşən yükün  müasir vasitələrlə planlaşdırılması sahəsində 
layihənin  idarə olunması  üsullarından istifadə edilməsi məsələsidir. Buraya qrafiklərin 
işlənməsindən, işin yerinə yetirilməsi gedişinin nəzarətindən və cürbəcür hesabların 
qurulması bura daxildir. Bunların hamısı investisiya layihəsini həyata keçirən  menecer 
qrupunun və bütün iştirakçıların qarşılıqlı köməyindən istifadə etməkdir. Belə məqamlarda 
idarəçilik qərarını qəbul edən şəxslərə, vaxtında qısa məlumatı çatdırmaqla, layihə və onların 
auditi arxasınca nəzarəti asandlaşdırmaq imkanı yaradır. 

3. Biznesin perespektiv inkişafında investisiya layihələrinin 
rolunun artırılması 

Ölkəmiz yeraltı və yerüstü sərvətlərinə görə zəngin, oxumaq-yazmaq nisbəti yüksək, 
istiqamətini qərbə çevirmiş inkişaf səyi göstərən bir respublikadır. Müstəqilliyini qazandıqdan 
sonra əksər dünya ölkələri ilə dərhal hər sahədə protokollar və razılaşmalar imzalamışdır. 

Bu gündə daxil olmaqla imzalanan razılaşmalara bir mənalı olaraq əhəmiyyət 
qazandırıldığı deyilə bilməz. Yenidən dirçəlmə işləri, birgə infrastruktur əskiklikləri, hüquqi 
boşluqlar, məhkəmə qərarlarının tətbiq olunmasının gecikməsi, dövlətdə davamlılıq 
qanununa uyğun gəlilməmə, qeyri-təkmil rəqabət, bəzi BMT ölkələriylə edilən sərbəst ticarət 
razılaşmaları Azərbaycanla və digər ölkələr arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin  istənilən 
səviyyəyə çıxmasınıamaneəatörədir.  

2013-cü il Türkiyə və Azərbaycan arasında enerji əlaqələrində əsas məqamlar 
“Şahdəniz-2” üzrə yekun investisiya müqaviləsinin imzalanması və TANAP-da bu ölkənin 
payının 30 faizə çatdırılması oldu. Artımdan öncə Türkiyənin layihədə payı 20 faiz idi. 
“Şahdəniz-2” -yə gəlincə, yatağın işlənməsinin ikinci mərhələsi çərçivəsində ildə 16 milyard 
m3 qaz hasil etmək planlaşdırılır ki, bunun da 6 milyard m3-i Türkiyəyə, 10 milyard m3-i isə 
Avropaya tədarük ediləcək. 2013-cü il dekabrın 17-də Bakıda Albaniyanın, Bolqarıstanın, 
Gürcüstanın, Xorvatiyanın, Monteneqronun, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş 
Krallığının, İtaliyanın, Türkiyənin, Avropa İttifaqının, ABŞ-ın dövlət, hökumət rəhbərlərinin və 
digər yüksək vəzifəli şəxslərin iştirakı ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı 
“Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının işlənilməsi layihəsinin ikinci mərhələsi üzrə yekun 
investisiya qərarı, “Azərbaycan Respublikası, Albaniya Respublikası, Xorvatiya Respublikası 
və Monteneqro arasında Cənub-Şərqi Avropada “Cənub Qaz Dəhlizi” -nin həyata keçirilməsi 
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sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu”, həmçinin Dövlət Neft Şirkəti ilə 
“Şahdəniz” üzrə Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi üzrə əməliyyat konsorsiumunun operatoru olan 
BP şirkəti arasında “Şahdəniz-2” üzrə yekun investisiya qərarı imzalandı. Yekun investisiya 
qərarına əsasən, Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi boyunca Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 
genişləndirilməsi, Türkiyə ərazisindən keçən Trans-Anadolu Qaz Boru Kəmərinin və 
Yunanıstan, Albaniya ərazisindən keçərək İtaliyaya uzanan Trans-Adriatik Boru Kəmərinin 
tikintisi ilə bağlı planlar reallaşacaq. Bu layihələr eyni zamanda Azərbaycan qazını 
Bolqarıstana ötürəcək infrastruktur, Avropaya yeni bir “Cənub Qaz Dəhlizi” açacaq. “Cənub 
Qaz Dəhlizi” layihəsinin həyata keçirilməsi həmçinin Avropa üçün də yeni coğrafi reallıqlar, 
əməkdaşlığa və inkişafa yeni imkanlar vəd edir. 

Bu il yanvarın 14-də Türkiyənin “Rəsmi qəzet”-ində Trans-Anadolu təbii qaz boru 
kəmərinin tikintisi ilə bağlı Türkiyənin Baş Naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təlimatı dərc edilib. 
Təlimatda Türkiyə və Azərbaycan hökumətləri arasında Trans-Anadolu təbii qaz boru 
kəmərinin inşasına dair sazişin, eləcə də Türkiyə hökuməti ilə “Trans Anatolian Gas Pipeline” 
şirkəti arasında ev sahibi hökuməti sazişinin 2012-ci il iyunun 26-da imzalandığı, həmin 
sazişlərin 19 mart 2013-cü il tarixində ratifikasiya edildiyi bildirilir. Sənəddə həmçinin 
Türkiyənin aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən TANAP layihəsində tərəfdaş olan BOTAŞ 
şirkətinə lazımi dəstəyin göstərilməsi haqqında təlimat verilir və TANAP layihəsinin çox böyük 
əhəmiyyətə malik olduğu və bu layihə çərçivəsində Türkiyənin dövlət və özəl strukturları 
tərəfindən bütün işlərin vaxtında və sürətlə yerinə yetirilməsi zərurəti vurğulanır. [8.] 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Türkiyədəki törəmə qurumu olan “SOCAR-Turkey” 
şirkəti İzmir şəhərinin Əliağa vilayətində yerləşən “Star” neft emalı zavodunun tikintisi 
layihəsində iştirak payını artırır. 

Artıq Türkiyənin “Turcas Grupu”-na məxsus “Turcas Rafineri Yatırımları”-nın törəmə 
qurumu olan “Turcas Petrol” şirkətinin bu layihədəki payının alınması ilə bağlı danışıqlara 
başlanılıb. Belə ki, “Turcas Grupu” “Star” neft emalı zavodunda sahib olduğu 18.5%-nin 
13.5%-ni Azərbaycan şirkətinə satacaq. Türkiyə şirkətinin rəsmi açıqlamasında bildirilir ki, 
satışın nəticələri iki şirkət arasında bağlanacaq razılaşmadan sonra məlum olacaq. İlkin 
məlumata görə, satış baş tutarsa, Türkiyə şirkətinin törəmə şirkətdə qalan payı 5 %-ə 
düşəcək. Qeyd edək ki, “SOCAR Turkey” İzmirin Əliağa vilayətində tikilməkdə olan “Star” neft 
emalı zavodunda ildə 10 milyon ton neft məhsulları istehsal edəcək. Hazırda “Rafineri 
Holding A.Ş.” neft emalı zavodunun səhmlərinin 41.5%-nə sahibdir, 18.5 % səhm “Turcas 
Grupa”, 40 %-i isə ARDNŞ-nə  məxsusdur.   

“SOCAR Turkey” in sahib olduğu “Petkim Holding”in “Petlim Limançılıq” (“Petlim”) 
şirkətindəki iştirak payını satacağı ilə bağlı məlumat verilib. “SOCAR Turkey” şirkətinin 
rəhbəri Kənan Yavuz satılacaq pay nisbətinin 25 % ətrafında ola biləcəyini qeyd edib. Bu 
satış üçün şirkət “Goldman Sachs” (ABŞ) investisiya şirkəti ilə danışıqlara başlayıb. “Petlim” -
in satışından əldə ediləcək gəliri ARDNŞ “Star” neft emalı zavodunda səhm payını artırmaq 
üçün istifadə etməyi planlaşdırır. [7.] 

Türkiyə son on ildə türk dövlətləri ilə olan ticarət dövriyyəsini beşqat artıraraq 10,5 
milyard dollara çatdırıb. Türkiyədən keçən ildə ən çox mal Azərbaycana ixrac edilib. İdxalda 
isə Qazaxıstan birinci yerdədir. Türkiyə 2015-ci ildə Azərbaycan ilə ticarət dövriyyəsini 8 
milyard dollara çatdırmağı planlaşdırır. Xatırladaq ki, Azərbaycan 2012-ci ildə də ən çox idxalı 
Türkiyədən həyata keçirib. 

Azərbaycan iqtisadiyyatında enerji sektoru mühərrik rolunu oynayır və ölkəyə daxil olan 
xarici investisiyaların böyük bir qismi həmin sahəyə yatırılmaqla yanaşı, ölkə ixracatının 
əhəmiyyətli hissəsi yenə də enerji sektorunun payına düşür.  İqtisadiyyatda tək bir sektorun 
həddən artıq böyük paya malik olmasının gətirə biləcəyi risklərin fərqində olan Azərbaycan 
hökuməti ölkə iqtisadiyyatında neft və təbii qaz sektorundan asılılığın azaldılması və enerji 
sektoru xaricində digər sektorların inkişaf etdirilərək iqtisadi infrastrukturun diversifikasiyasına 
üstünlük verir və bu məqsədlə konkret tədbirlər həyata keçirir. Təbii ki, indiyədək Azərbaycan 
ilə Türkiyə arasında mövcud investisiya və ticarət əlaqələrinin əsasında da enerji sektoru 
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lokomotiv rolunu oynamışdır. Artıq ikitərəfli iqtisadi münasibətlərimizdə  çeşidləmənin zamanı 
çatmışdır. Bu baxımdan, xüsusilə Türkiyənin qeyri-neft sektorunun inkişafı təcrübəsi və 
imkanları ölkəmiz üçün faydalı ola bilər. Belə ki, kənd təsərrüfatı, qida emalı, tikinti, kimya 
sənayesi, yüngül sənaye, turizm, alternativ enerji, informasiya və kommunikasiya 
texnologiyaları, nəqliyyat və logistika kimi qeyri-neft sektorlarında birgə səylərin artırılması, 
qarşılıqlı investisiya və ticarət fəaliyyətlərinin təşviqi iqtisadi əlaqələrimizi daha dayanıqlı 
etmiş olar. Eyni zamanda, son illər qlobal iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq, həm Azərbaycan, 
həm də Türkiyə möhkəm təməllər üzərində qurulmuş iqtisadiyyatları sayəsində müsbət 
inkişaf tempini qoruyub saxlaya bilmişlər. Bu öz növbəsində, ölkələrimiz arasında mövcud 
ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığımızın daha da gücləndirilməsinə, qarşılıqlı ticarət və 
investisiyaların artırılmasına stimul verməklə yanaşı, Azərbaycan-Türkiyə işbirliyi 
çərçivəsində üçüncü ölkələrə investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi üçün imkanlar 
yaradır. 

Nəticə: 
- Azərbaycan iqtisadiyyatının real sektorunun tələb olunan investisiya layihələri ilə təmin 

edilməsi iqtisadiyyatın sabitliyi və onun stabil inkişafı üçün strateji şərtdir;  
- Yerli və xarici investorlar üçün daha müsbət investisiya iqliminin yaradılması vacibdir; 
- Ümumilikdə investisiya layihələrinin müəyyən edilməsi metodologiyasının 

formalaşması tətbiqi məsələlərin həlli üçün qeyri-ənənəvi yanaşmalar olmalı və təcrübələrin 
planlaşdırılması qeyri-dəqiq məntiq nəzəriyyəsinə əsaslana bilər;   

- İnvestisiya layihələrinin qimətləndirilməsi meyarları, çətin iqtisadi sistemin deyil, 
həmçinin düzgün qərarların qəbulu üçün layihə risklərinin, layihə ekspertizasının həm 
başlanğıcda öyrənilməsi, həm də idarəetmə mərhələsində hərtərəfli, kompleks öyrənilməsi 
vacibdir;  

- İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi meyarları da xarici mühitlə qarşılıqlı təsirdə 
olduğunu yaddan çıxarmaq olmaz;   

- Layihənin uçot mexanizminin əsas əlaməti keyfiyyətli nəticələrin dəyərinin ölçülməsi və 
kəmiyyətcə hesablanmış göstəricilərin təhlilidir. 
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Резюме 
 В статье анализируется  фундаментальные  и системные  реформы которые 

были реализованы в Азербайджанской Республике и экономической стабильности 
реформ последних лет. Все реформы, эффективные результаты, как увеличить объем 
производства, стабилизации цен в современном мире, небольшие критерии оценки 
были проанализированы на фоне инвестиционной деятельности. Прежде всего, 
снижение уровня инфляции по сравнению с предыдущими годами, постоянное 
увеличение потребительского рынка, увиличение ставки граждан страны были 
проанализированы вопросы финансирования значимые тенденции. В течение многих 
лет проанолизированны, позитивные тенденции и экономической стабильности 
Азербайджанской Республики. 

Ключвые слово: инвестиционные проекты, внутренние факторы, внешние 
факторы,  инвестиционная стратегия. 
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Enhancing the role of business development, based on investment projects 
UDC: 

Summary 
The article analyzes the fundamental and systemic reforms that have been 

implemented in the Republic of Azerbaijan and the economic stability of reforms in recent 
years. All reforms, effective results, how to increase production, stabilize prices in the modern 
world, small evaluation criteria were analyzed against the backdrop of investment activity. 
First of all, the reduction in the level of inflation in comparison with previous years, the 
constant increase in the consumer market, the staggering of the rates of citizens of the 
country, the financing issues of significant trends were analyzed. For many years, the 
positive tendencies and economic stability of the Republic of Azerbaijan have been anolized. 

Key words: investment projects, internal factors, external factors, investment strategy. 
 
 

 
KORPORATİV İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ MARAQLI   

TƏRƏFLƏR VƏ KORPORATİV VƏTƏNDAŞLIQ 
 

  Ramil QULİYEV, 
                Azərbaycan Texniki Universitetinin 
               "Sənayenin iqtisadiyyatı və menecment" 

                    kafedrasının dosenti, i.ü.f.d.  
         
      Xülasə 
Məqalədə kompaniyaların fəaliyyətində maraqlı tərəflərin rolu, korporativ sosial 

məsuliyyətin maraqlı tərəflərinin matrisi, korporasiyanın steykholder (maraqlı tərəflər) sistemi, 
maraqlı tərəflərin prinsipləri, maraqlı tərəflərin (steykholderlərin) əsas qruplarının 
maraqlarının xarakteristikası təhlili edilmişdir. 

Maraqlı tərəflərin konsepsiyası, maraqlı tərəflərin təxmini siyahısı, korporasiyanın 
steykholderlərdən gözləntiləri, steykholderlərin korporasiyadan tələbləri,korporativ 
vətəndaşlıq konsepsiyası da müəllif tərəfindən məqalədə araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: maraqlı tərəflər, kompaniya, korporasiya, korporativ sosial 
məsuliyyət, korporativ vətəndaşlıq, mülkiyyətçilər, səhmdarlar, cəmiyyət. 
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      Giriş 
XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq steykholderlərin konsepsiyası və ya maraqlı 

tərəflər (stakeholders conception), korporativ vətəndaşlıq konsepsiyaları və korporativ 
davamlılıq inkişaf etməyə başladılar. (Maraqlı tərəflər termini qərbdən keçib, ingilis 
dilindən tərcümədə stakeholder) 

Bu konsepsiyalar içərisində əsas yeri maraqlı tərəflərin konsepsiyası və ya 
steykholderlər tutur. Bu konsepsiyanın yaradıcısı Vircinya universitetinin professoru 
E.Frimendir. 

E.Frimenə görə kompaniyanın maraqlı tərəfləri firma tərəfindən qərarların qəbul 
edilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərən və ya bu qərarların təsiri altında olan istənilən 
şəxslər, qruplar və ya təşkilatlardır. 

Müasir təşkilatlarda, müəssisələrdə, firmalarda maraqlı tərəflərin təxmini siyahısı 
aşağıdakılardır: 

-mülkiyyətçilər; 
-istehlakçılar; 
-istehlakçıların hüquqlarının qorunması qrupları; 
-rəqiblər; 
-kütləvi informasiya vasitələri; 
-işçilər; 
-maraq qrupları; 
-ətraf mühitin müdafiəçiləri; 
-təminatçılar; 
-hökumət təşkilatları; 
-yerli icmaların təşkilatları. [8] 
Kompaniyaların fəaliyyətində maraqlı tərəflərin (steykholderlərin) rolu. 
Praktikada maraqlı tərəflərin (steyholderlərin) sayının artımına və müxtəlifliyinə 

mövcud konsepsiya mövqeyindən baxılması zəruri oldu. Burada maraqlı tərəflər ideyası 
kompaniyanın (korporasiyanın) məsuliyyət daşıdığı sosial istiqaməti konkretləşdirməyə 
imkan yaratdı.  Xüsusən də korporativ sosial məsuliyyət (KSM) nəzəriyyəçiləri sosial 
məsuliyyətin təcəssümü üçün yeni ideya əldə etdilər. A.Keroll KSM-i aşağıda verilmiş 
matrisin köməyi ilə təhlil təklif etdi. 

 
 
Maraqlı tərəflər 

KSM səviyyəsi 

İqtisa
 

Hüquqi 
 

Eti
 

 

Filantropik  
 

Mülkiyyətçilik     
İstehlakçılar     
İşçilər     
Yerli icmalar     
Rəqiblər     
Təminatçılar     
  Aktivist qruplar      
  Bütün cəmiyyət     
   Digərləri     

 
Cədvəl 1. Korporativ sosial məsuliyyətin maraqlı tərəflərinin (steykholder) 

matrisi. 
Korporativ sosial məsuliyyət strateji kimi, həm də təsiredici xarakter daşıya bilər.  

Cəmiyyət həyatında korporasiyaların iştirakı ilə iki istiqamət üzrə ayrılan modeli 
M.Porter və M.Kreymen yaradıb. Əgər strateji istiqamətə uzaqgörənlik, uzunmüddətli 
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perspektivlər, sosial investisiyalar, firmaların rəqabət mövqeyinin yaxşılaşdırılması xasdırsa, 
təsiredici istiqamət isə praktika, sosial xərcləri əhatə etməyə və qısamüddətli perspektivdə 
firmanın nüfuzunu dəstəkləməyə istiqamətlənmişdir.[2] 

Bəzi mənbələrdə steykholderləri daxili və xarici mənbələrə ayırırlar: 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 1. Korporasiyanın steykholder sistemi. 
Korporativ sosial məsuliyyət sahəsində böyük alim, Toronto universitetinin menecment 

fakultəsində korporativ sosial fəaliyyət və etika mərkəzinin yaradıcısı və birinci direktoru 
M.Klarkson maraqlı tərəfləri (steykholder) iki qrupa ayırır: 

Birinci və Ikinci. 
Birinciyə o, təşkilat üçün daha vacib olan maraqlı tərəfləri: səhmdarlar və investorları, 

işçiləri, istehlakçıları, təminatçıları, hakimiyyət və yerli icmaları, infrastruktur və bazarları 
yaradanları aid edib. 

Ikincidə, maraqlı tərəflərin bilavasitə təşkilat (müəssisə, firma) ilə qarşılıqlı fəaliyyəti 
cəlbedici görülmür və onun həyata keçirilməsi zəruri sayılmır. Məsələn, onlara kütləvi 
informasiya vasitələri və maraqlı qrupları aid edilir.[3] 

Maraqlı tərəflərin (steykholderlərin) prinsipləri. 
 Bu təsnifatlardan əlavə, M.Klarkson maraqlı tərəflərin idarəetmə prinsiplərini işləyib 

hazırladı. Bu prinsiplər M. Klarkson prinsipləri adını aldı və mahiyyət etibarı ilə bütün 
prinsiplərin, proseslərin və korporativ fəaliyyətin nəticələrinin rasional idarəetmə qaydalarını 
saxlamalıdır. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) Menecerlər bütün maraqlı tərəfləri tanımalıdırlar və fəal surətdə öz qayğılarını 
göstərməlidirlər. Uyğun olaraq, qərarların qəbulunda və əməliyyatları həyata keçirərkən 
onların maraqlarını diqqətə almaq lazımdır; 

2)  Menecerlər maraqlı tərəflərin fikirlərini dinləməlidirlər və meydana çıxan problemləri 
və əməkdaşlıq imkanlarını, eləcə də korporasiyalarla əlaqə zamanı onların daşıdığı riskləri 
açıq şəkildə müzakirə etməlidirlər; 

3) Menecerlər prosesləri və davranış modellərini maraqlı tərəflərin maraqları və 
imkanlarına uyğun şəkildə adaptasiya etməlidirlər; 

4) Menecerlər maraqlı tərəflərə təsir edən öz fəaliyyətlərinin qarşılıqlı asılılığını və 
onların nəticələrini tanımalıdırlar, korporasiyaların fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq maraqlı 
tərəflər arasında faydaların düzgün bölüşdürülməsinə çalışmalıdırlar; 

5) Menecerlər korporasiyaların fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq risklərin və zərərlərin 
minimuma endirilməsi üçün dövlət və eləcə də özəl təşkilatlarla əməkdaşlıq etməlidirlər; 

6)  Menecerlər insanın hüquqlarını təhlükə altına alan fəaliyyətdən tam şəkildə imtina 

Korporasiya  

Maraqlı tərəflər (steykholderlər) 

Xarici steykholderlər Daxili steykholderlər 
Korporativ auditoriya 

− İşçilər 
− Menecerlər 
− Səhmdarlar 

− Təminatçılar 
− Müştərilər  
− Həmkarlar 
− Investorlar 
− Dövlət və 

bələdiyyə  
orqanları 

− Yerli 
icmalar 

  
  

Müxtəlif 
maraqlı 

tərəflərin 
maraqlarının  

i  
 

296 
 



etməlidirlər 
7)   Menecerlər potensial münaqişələrdən xəbərdar olmalıdırlar: 
-korporativ maraqlı tərəflər kimi onların rolu; 
-digər maraqlı tərəflər qarşısında onların hüquqi və mənəvi  məsuliyyəti.[9] 
R.Friman isə məsuliyyət sahəsində steykholderləri 10 prinsipə ayırır: 
1. Maraqlı tərəflərin (steykholderlərin) maraqlarının daimi izlənməsi. 

Steykholderlərlə qarşılıqlı əlaqənin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, dəyər yaradılması 
prosesi bir fəaliyyətdir. Kompaniyalar öz səhmdarlarına gəlir gətirməlidirlər, dövlət, 
kreditorlar, banklar qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməlidirlər. 

2.  Bu maraqlı tərəflərin real, çətin adamlar adları ilə, sifətləri ilə, dəyəri ilə 
tanınmasıdır. İşçilər kompaniyada işləməyə daha da həvəslənirlər. Firma öz növbəsində 
onların dəyərini anlamalıdır. 

3. Bir neçə qrup steykholderləri eyni zamanda razı salan həllin axtarışı. 
Kompaniyanın menecerləri steykholderlərin maraqlarını balanslaşdırmağa 
çalışmalıdırlar.  Məsələn onlayn auksion olan “ebay” steykholderlər qrupunun 
gözləntilərinə və araşdırmalarına cavab vermək üçün öz interfeysini və biznes 
proseslərini daim yeniləyir. Kompaniyanın işinin mahiyyəti çoxlu sayda alıcı və 
satıcıların tələbatlarını ödəməkdir. Səhmdarlara yüksək gəlir gətirdi, səhmlərin bazar 
qiyməti 1999-cu ildən 2006-cı ilə qədər 400% artdı. 

4. Maraqlı tərəflər ilə intensiv qarşılıqlı fəaliyyətə cəlb etmə. Müxtəlif metodlarla 
müştərilərlə, təşkilatçılarla, rəsmilərlə və səhmdarlarla, eləcə də müxtəlif cəmiyyətlərlə, 
kütləvi informasiya vasitələri ilə danışıqların aparılması mütləq zəruridir. 

5. Könüllülük fəlsəfəsi - maraqlı tərəflər ilə qarşılıqlı münasibətləri idarə idarə 
etmək arzusu. Burada menecerlərin əsas işi idarəetmə proseslərini steykholderlər üçün 
daha məsuliyyətli və könüllü etməsidir. Əgər bu prosesə dövlət müdaxiləsi varsa deməli 
menecer öz vəzifəsini yerinə yetirə bilməyib. 

6.  Marketinq yanaşmasının ümumiləşdirilməsi - kompaniya steykholderlərin 
seqmentasiyası üçün marketinq üsullarından istifadə edərək, steykholderlərin 
tələbatlarının anlamağa istiqamətlənmiş səylərini artırmalıdır. 

7. Uzun müddət ərzində bir maraqlı tərəfin marağını digərlərinin marağından üstün 
tutmamaq konsepsiyası alıcılara və  işçilərə, ümumi halda öz steykholderlərinə xidmət 
edir.  

8. Birinci və ikinci steykholderlər ilə danışıqların aparılması. Əgər qrup və ya fərd 
kompaniyaya təsir edə bilərsə, onda bir sıra qarşılıqlı fəaliyyət və strateji düşüncə 
zəruridir. 

9. Maraqlı tərəflər ilə əlaqələrin optimallaşdırılması məqsədilə biznes proseslərin 
daim dəyişilməsi. Maraqlı  tərəflər (steykholder) ilə qarşılıqlı əlaqəni həmişə yüksəltmək 
olar. 

10. Maraqlı tərəflərin verdiyi vədlərin yerinə yetirilməsi. 
Xarici ədəbiyyatlarda çox vaxt əsas yeddi maraqlı tərəfləri şərtləri ilə ayırd edirlər. 

Bu say kompaniyanın xüsusiyyətlərindən asılı olaraq genişlənə bilər.  Maraqlı tərəflərin 
(steykholderlərin) əsas qruplarının maraqlarının xarakteristikası aşağıdakı cədvəl 2-də 
verilmişdir.[7] 

Maraqlı tərəflər (steykholderlər) ilə səmərəli qarşılıqlı əlaqələr aşağıdakıları əks 
etdirir: 

Korporasiyanın 
steykholderlərdən gözləntiləri 

Steykholderlərin korporasiyadan tələbləri Steykholderlər 

Səhmdar kapitalın formalaşması Dividentlərin artması, səhmlərin qiymətinin qalx-
ması, kompaniyanın dəyərinin artması 

Səhmdarlar 

Əlverişli investisiya mühitinin 
yaradılması, təbii resurslardan 
istifadəyə qarşı maneələrin 
olmaması 

Korporasiyanın fəaliyyətinin ölkə qanunve-
riciliyinə uyğunlaşması, əhalinin məşğulluğunun 
təmin olunması,  

Hakimiyyət  
orqanları 
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Satış bazarını genişləndirmək, 
müştəri loyallığını artırmaq 

 Tələbin geniş çeşiddə keyfiyyətli mallar və 
xidmətlər ilə münasib qiymətlərlə ödəniməsi 

Istehlakçılar  

Yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin 
mövcudluğu 

İş yerlərinin yaradılması, ətraf mühitə qarşı 
diqqət, yerli ictimai həyata dəstək 

Regionların  
əhalisi 

Münasib qiymətlərə keyfiyyətli 
əmtəə və xidmətlərlə təchizatı 
həyata keçirmək 

Sifarişlərin stabilliyi, vaxtında və razılaşmaya 
uyğun ödənişin edilməsi, satışdan sonrakı xid-
mət 

Təchizatçılar və biznes 
tərəfdaşları 

Vaxtında və tam həcmdə vəzifə 
borclarının yerinə yetirilməsi 

Vaxtı-vaxtında əməyin ödənilməsi, əlverişli əmək 
və istirahət şəraitinin yaradılması 

Əməkdaşlar  

Maliyyə resurslarının mövcudlu-
ğu, pul vasitələri ilə uzun-
müddətli təmin edilməsi 

Risk səviyyəsinin məqbul səviyyədə gəlirlilik 
səviyyəsi ilə qarşılıqlı münasibəti, onların in-
vestisiya portfelinin balanslaşdırılması 

İnvestorlar,  
kreditorlar  

Sosial proqramların reallaş-
dırılmasında iştirak 

Sosial əhəmiyyətli aksiyaların keçirilməsində 
ictimai fəaliyyətə dətək 

Qeyri-kommersiya  
təşkilatları, həmkarlar 

 Cədvəl 2. Maraqlı tərəflərin (steykholderlərin)  əsas qruplarının maraqlarının 
xarakteristikası.  

Ümumiyyətlə, kompaniyalar (şirkətlər, firmalar, müəssisələr) gəlir yaratmalıdırlar, əks 
halda onlar öz məqsədlərinə çata bilməzlər. Eyni zamanda onlar gəlirlərini maraqlı tərəflərlə 
fəal qarşılıqlı fəaliyyət olmadan yarada bilməzlər. Maraqlı tərəflərin gözləntiləri hər zaman 
dəyişir, buna görə də onlarla əlaqələr qurmaq daim çətinləşir.  

Ona görə də maraqlı tərəflər (steykholderlər) ilə əlaqələri idarə etmək üçün, korporasiya 
onlarla münasibəti dialoq formasında qurmalıdır: 

- kompaniyanın şəffaflığının artırılması və müvafiq olaraq ona qarşı inam; 
- risk və nüfuzu daha səmərəli idarə etmək; 
- yaxşı əmək kadrlarını cəlb etmək: 
- sosial problemlərin həlli üçün resursların səmərəli şəkildə bölüşdürülməsi; 
- kompaniyanın davamlı inkişafına nail olmaq; 
- yüksək mənəvi prinsiplərə riayət edərək, kompaniya daxilində qarşılıqlı əlaqələri 

möhkəmləndirmək və bunun hesabına işin səmərəliliyini yüksəltmək; 
- kompaniyanın imicini və nüfuzunu yaxşılaşdırmaq.[1] 
Korporativ vətəndaşlıq 
Korporativ vətəndaşlıq konsepsiyası təşkilatda vətəndaş hüquq və vəzifələrinin 

mövcudluğuna xüsusi diqqət ayırır, eləcə də onların fəaliyyətini uyğun şəxslərin hüquq və 
vəzifələri ilə əlaqələndirir.  Bu ideyanın aktuallığı onunla bağlıdır ki, çox dövlətlər cəmiyyətin 
sosial problemlərini kompleks səmərəli şəkildə həll etmək bacarığında deyillər və belə bir 
şəraitdə sosial problemlərdə biznesin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artır.  Düzdür qeyd etmək 
lazımdır ki, biznes əksər hallarda öhdəliklərə və biznesin sosial fəaliyyəti planında cəmiyyətin 
ayırd edilməmiş gözləntilərinə neqativ baxır. 

A.Keroll "korporativ vətəndaşlıq" terminindən istifadə edərək yazır ki, onun dörd üzü var: 
iqtisadi, hüquqi, etik və filantropik. Beləliklə onun şərhinə əsasən korporativ vətəndaşlıq 
korporativ sosial məsuliyyətə uyğundur.  

Yaxın, lakin əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən yanaşmanı I.Maiqnan və O.Ferrel verib: 
"korporativ vətəndaşlıq - bu kompaniyanın iqtisadi, hüquqi və filantropik məsuliyyətə 
uyğunluq səviyyəsidir ki, onlara da maraqlı tərəfləri həvalə edirlər". 

"Korporativ vətəndaşlıq" mövzusunda ədəbiyyat siyahısının əhəmiyyətli dərəcədə və 
sürətlə artmasına baxmayaraq, nə elmi, nə də ki, biznes-cəmiyyətdə onun ayırd edilməsi və 
qiymətləndirilməsi üçün dəqiq və hamı tərəfindən qəbul olunan meyarlar formalaşmayıb. 

Ümumi mənada korporativ vətəndaşlıq - səmərəli və davamlı inkişafı təmin etmək 
məqsədilə, şəxsi nüfuzunun məsuliyyətli "vətəndaş" kimi yüksəldilməsi və bu inkişafın 
tamhüquqlu iştirakçısı kimi ictimaiyyətlə qarşılıqlı fəaliyyətdə olan biznes strategiyasıdır. Bu 
yanaşma çərçivəsində biznes təkcə bazarın deyil, həm də ictimaiyyətlə münasibətlərin əsas 
iştirakçısı kimi baxılır. Korporasiyaların özlərindən başqa korporativ vətəndaşlıq sisteminin 
qurulmasında əsas rolu dövlət institutları, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar oynayır.  Korporativ 
əlaqələrin yaxın iştirakçısı kimi yerli icmalar və vətəndaş assosasiyaları, istehlakçılar, 
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investorlar, səhmdarlar və təchizatçılar(xarici steykholderlər), eləcə də muzdlu heyət və  
menecment (daxili steykholderlər) çıxış edirlər. 

Korporariv vətəndaşlıq yeni yaranmış konsepsiyadır, inkişaf xüsusiyyətlərində 
meydana gəlmiş və davam edən dəyişikliklər informasiya cəmiyyəti şəraitində baş verir. 
Burada vacib məsələ inkişafın sürətlənməsi, "vaxtın sıxlığı" və məsafələrin 
"mümkünlülüyü", innovasiya və kommunikasiyadır.[6] 

Boston kollecində fəaliyyət göstərən, araşdırma mərkəzi hesab edir ki, korporativ 
vətəndaşlıq "biznes strategiyası kompaniyanın əsasını təşkil edir və onun cəmiyyətin 
dəyərləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətini formalaşdırır.” 

Bu fəaliyyətlər dörd əsas istiqamət üzrə mərkəzləşmişlər: 
- sahibkarlıq fəaliyyətinin neqativ təsirlərinin minimumlaşdırılması və onun 

steykholderləri üçün korporativ qərarlar. Burada əsas məsələ: iş fəaliyyətində etik 
prinsiplərinə riayət olunması, korrupsiya ilə mübarizəyə dəstək və insan hüquqlarının 
qorunması, ətraf mühitə dəyən zərərə qarşı,  müəssisələrdə istehsal zəncirinin bütün 
həlqələrində standartlara və sosial normalara  riayət olunması məqsədilə təchizatçıların 
fəaliyyəti üzərində nəzarət, heyətə məsuliyyətli yanaşma, obyektiv marketinq 
informasiyasının çatdırılması, təhlükəsiz və keyfiyyətli əmtəə və xidmətlərin istehsalı; 

- səhmdarların maraqlarına uyğun şəkildə, investisiya resursları ilə sosial və 
iqtisadi rifahı zənginləşdirməklə mənfəətin artırılması. Sosial problemlərin həllinə kömək 
nəzərdə tutulur (təhsil sferasında, məşğulluq və gənclərin asudə vaxtının təşkili, 
səhiyyə, əmək resurslarının inkişafı və s.), stabil məşğulluğun olması, eləcə də sosial 
əhəmiyyətli məhsulların istehsalı. 

-  şəffaf hesabatların və əsas steykholderlərlə ilə məsuliyyətli qarşılıqlı fəaliyyətin 
təmin edilməsi. Bu məqsədlə maraqlı tərəfləri idarəetməyə cəlb etmək üçün xüsusi 
qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmi yaradılır, sosial hesabatlar dərc olunur, davranış kodeksi 
işlənib hazırlanır. 

- yüksək maliyyə nəticələrinin əldə olunmasına yardım etmək; səhmdarların 
mənfəətlə təmin olunmasına kompaniyanın cəmiyyət qarşısında yaranmış öhdəliyi kimi 
baxmaq lazımdır.[5] 

Bu zaman qeyd olunur ki, kompaniya tərəfindən idarə olunan dəyərlər belə bir 
fəaliyyətin həyata keçirilməsində əsas aktivdir. Mərkəzin analitiklərinin fikrincə korporativ 
vətəndaşlıq  üç istiqamətdə  reallaşır: "ictimai əhəmiyyətli əmtəə və xidmətlərin 
istehsalında", "kompaniyaya mənfəət gətirməkdə" və "korporativ idarəetmənin bütün 
səviyyələrində korporativ vətəndaşlığın tətbiqi prinsiplərinə istiqamətlənmiş məsuliyyətli 
sahibkarlıq təcrübəsində". 

Bu mövzu xüsusən ABŞ-da baş verən korporativ qalmaqallardan sonra aktual 
oldu. Bu qalmaqallar sosial məsuliyyətli nüfuzlu olan "korporativ vətəndaşlara", 
kompaniyalara təsir etdi. Ancaq belə şərh korporativ sosial məsuliyyət və korporativ 
vətəndaşlıq arasındakı fərqi aşkara çıxartmır. Əlbəttə ki, bu korporativ vətəndaşlıq 
problemini, sosial məsuliyyətli biznesin seçimində böyük ümidlər verən bəyanatlara 
gətirib çıxartmır. Həm də iş dünyasının böyük hissəsi ənənəvi olaraq korporativ sosial 
məsuliyyət fəlsəfəsinin daha dar çərçivədə anlamını tərcih edirlər, bu formuladakı kimi: 
KV (KSM) = iqtisadi səmərəlilik + vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi + korporativ 
filantropiya + şəffaf hesabat. 

Korporativ vətəndaşlıq davamlı inkişaf haqqında müzakirələrdə əsas mövzulardan 
biridir.  Mübahisələrin mərkəzində praktikaya və korporativ sosial məsuliyyət stan-
dartlarına istiqamətlənmiş sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi problemləri dayanır.[4] 

      Nəticə  
 Maraqlı tərəflərin (steykholderlərin) konsepsiyasından istifadə korporasiyalara 

rəqabət üstünlüyü qazanmağa imkan verir, belə ki, menecment tərəfindən görülən 
tədbirlər korporasiyanın nüfuzunun qaldırılmasına, əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə və 
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s. xidmət edir. 
 Korporasiya dünya siyasətinin əsas subyekti kimi çıxış edir və korporativ vətəndaşlıq 

modeli həm də qlobal problemlərin həllində korporativ iştirakın prioritetlərini müəyyənləşdirir. 
Korporativ vətəndaşlıq modelini başa düşmək üçün dəyər-yönümlü, sintez və institusional 
yanaşmalardan istifadə etmək lazımdır. Birinci yanaşma iqtisadi dividentlərin alınması 
çərçivəsindən çıxış edərək, korporativ davranışın motivasiyasını əks etdirir. Ikinci yanaşma 
iştirakçılar üçün prioritetləri və onlarla qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmini aşkar edir. Üçüncü 
yanaşma isə korporasiyanın özünü müasir cəmiyyətin institutu kimi aşkar edir 

Korporativ vətəndaşlıq – inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsində birlikdə iştirak 
üçün onun digər sosial institutlar ilə sistemli qarşılıqlı fəaliyyətə daxil olmasına yönəldilmiş 
kompaniyanın ictimai məsuliyyətli davranış modelidir. Bu modeli reallaşdıraraq kompaniya 
inkişaf edir və iqtisadi fəaliyyət sferasında sosial məsuliyyətli proqramlar həyata keçirir. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

Рена АББАСОВА, 
Азербайджанского Государственного  

Экономического Университета (UNEC),  
доцент кафедры “Управление бизнесом”  

                                                                       
Инновационная стратегия − способ достижения целей организации, 

направленных на изменение продукта, услуги, технологии, структуры и т.д. Обычно она 
начинается с вопросов: В чем состоит наш бизнес? Каким он должен быть? Текущий 
бизнес предполагает сохранение существующего производства, продукции, рынков, 
каналов сбыта, технологий и процессов. Поэтому первая цель такого бизнеса − 
оптимизация и модернизация того, что уже делается. Главная предпосылка 
инновационной стратегии − все существующее стареет: текущая продукция, 
технология, рынки и каналы распределения идут не вверх, а под уклон. Поэтому 
основа инновационной стратегии − плановая и систематическая ликвидация 
стареющего и умирающего. Девиз традиционного предприятия − «Больше и лучше»; 
инновационного − «Новое и иное». Модернизация всего существующего также сложна 
и требует больших инвестиций, как и создание нового. Поэтому предприятие, 
реализующее инновационные стратегии, не тратит ни времени, ни сил на защиту 
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вчерашнего дня. Только «систематическая  ликвидация» вчерашнего может 
высвободить ресурсы и особенно самый скудный − способных людей для работы над 
новым. Неготовность к этому − крупнейшее препятствие инновациям.  

Административные функции в управлении предприятиями, особенно крупными, 
долго превалировали над управлением инновациями. Под инновацией понимали 
совершенствование, повышение эффективности того, что уже делалось. Долгое  время 
инновация требует только усилий и инвестиций и не дает результатов.  

В рамках общей стратегии развития фирма может реализовать различные виды 
инновационных стратегий, которые создают дополнительные проблемы в управлении 
организацией: повышается уровень неопределенности результата по срокам, 
затратам, качеству и эффективности, что заставляет развивать функцию управления 
инновационными рисками; повышаются инвестиционные риски проектов, особенно 
средне- и долгосрочных, к которым относятся инновационные проекты, за счет новизны 
решаемых проблем; усиливается поток изменений в организации, обусловленный 
инновационной реструктуризацией, его необходимо сочетать со стабильно 
протекающими производственными процессами и с учетом существующих технологий, 
организационной структуры, продуктов, спроса и жизненных циклов продуктов; 
усиливаются противоречия в руководстве в связи с различием интересов и подходов 
к управлению у менеджеров, что обуславливает потребность в дополнительном 
времени на принятие согласованных решений во всех областях деятельности 
организации. 

При развитии инновации по инициативе производителя предприятие 
сосредоточивает свои усилия на наблюдении и анализе рынка, выборе целевой 
группы, изучении ее потребностей, претензий и заявок на новую продукцию, 
разработке идей, пользующихся спросом и проверке их в лабораторных и рыночных 
условиях. Интерес к инновации у потребителя возникает благодаря финансовым 
стимулам и формированию с помощью информационных систем благоприятного 
представления о преимуществах самой инновации и ее использования. Если 
инициатором инновации выступает потребитель, то он развивает идею о желаемом 
продукте или об улучшении существующего продукта, ищет подходящего 
производителя и обращается к нему со своим предложением. Изготовитель выбирает 
идеи, которые обещают наибольший успех, конкретизирует их и реализует на практике.  
Специализация на определенной технологии, формирование доверия к фирме на 
основе многолетнего сотрудничества стимулируют выбор предприятия, способного 
осуществить данную инновацию. Производство развивается успешнее, если оно 
ориентируется на желания потребителя, а не на собственные новации. Покупатель 
знает свои потребности лучше всех. Риск неудачи и затраты на инновацию будут ниже, 
т.к. устраняются расходы на поиск идей, целевых групп и рынков сбыта продукта. 
Однако подобная кооперация может привести к продолжительному приоритету 
покупателя и зависимости производителя от покупателя, а если последний найдет 
собственное решение, то и к падению спроса на продукт предприятия-изготовителя. 
Идеальной является стратегия, сочетающая как внутреннюю, так и внешнюю 
инициативу.  

Технологическое лидерство предприятия в инновационном развитии требует от 
него больших затрат на проведение изменений, что в первую очередь обусловлено 
большой вероятностью ошибочных решений и отсутствием практического опыта. В 
случае успеха предприятию гарантирована дополнительная монопольная прибыль при 
отсутствии конкуренции. Технологическое следование в результате копирования опыта 
пионеров и позднего старта, когда рынок и спрос на продукт уже созданы, позволяет 
минимизировать издержки и риски, но формируется в условиях жесткой конкуренции и 
поэтому ее потенциал ограничен. 
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Собственные разработки или использование чужой инновации. В первом случае 
предприятие самостоятельно проводит прикладные исследования и опытно-
конструкторские работы. Это предполагает наличие хорошей исследовательской и 
конструкторской базы. Во втором − оно приобретает патент или лицензию на право 
использования чужой разработки.  

Количественными критериями выбора инновационной стратегии предприятия 
служат инновационный климат, имеющийся производственный, исследовательский и 
изобретательский потенциал, возможности маркетинга, финансовые ресурсы, затраты 
на инновацию и ее прибыльность. Решающий фактор успеха − время. Не абсолютное 
время на инновацию, а относительное преимущество в сравнении с конкурентом: 
характерная для данного предприятия потребность во времени для превращения 
новшества в инновацию. «Своевременная» возможность появления продукции на 
рынке или «своевременная» готовность к внедрению новых технологий в итоге 
определяет успех инновации. 

В условиях динамичного окружения предприятия для достижения успеха должны 
применяться такие инновационные стратегии или их комбинации, которые в 
наибольшей степени отвечают конкретной ситуации. Для этого необходимо адекватно 
оценить место предприятия в отрасли и на рынке, четко представлять, насколько 
научно-производственные, технологические, финансовые, кадровые и 
организационные ресурсы соответствуют текущим  и будущим потребностям, что 
можно предпринять для достижения такого соответствия с минимумом затрат. Поэтому 
первой задачей менеджеров, занимающихся инновациями, является идентификация 
организации и выбор соответствующего поведения в инновационной области. 

Стратегическое управление инновациями является составной частью 
инновационного менеджмента и решает вопросы планирования и реализации 
инновационных проектов, рассчитанных на значительный качественный скачок в 
предпринимательстве, производстве или социальной среде предприятия. В широком 
смысле стратегическое управление на предприятии имеет дело с процессом 
предвидения глобальных изменений в экономической ситуации, поиском и 
реализацией крупномасштабных решений, обеспечивающих его выживание и 
устойчивое развитие за счет выявленных будущих факторов успеха.  

По своей сущности любые стратегические меры, принимаемые предприятием, 
носят инновационный характер, поскольку они так или иначе основаны на 
нововведениях в его экономическом, производственном или сбытовом потенциалах. 
Стратегия нововведений (инновационная политика) предполагает объединение целей 
технической политики и политики капиталовложений и направлена на внедрение новых 
технологий и видов продукции. Она предусматривает выбор определенных объектов 
исследований, с помощью которых предприятие в первую очередь осуществляет 
систематический поиск новых технологических возможностей. В этом смысле 
стратегическое управление инновациями ориентируется на достижение будущих 
результатов непосредственно через инновационный процесс (стадия исследований, 
ввод инноваций в производственное использование, ввод нового продукта в рыночную 
среду). Стратегическое управление инновациями затрагивает как концептуально-
предпринимательские, так и организационно-процедурные аспекты стратегического 
развития предприятия и, следовательно, реализует свою функцию через подсистемы 
общего и функционального менеджмента.  

В рамках функционального менеджмента разрабатываются и реализуются 
частные (функциональные) стратегические задачи, связанные с инновациями в 
отдельных сферах деятельности на ИП (маркетинг, сбыт, производство, кадры, 
финансы, информационная база и др.).  

Стратегия в общем виде — это поиск наиболее результативных вариантов 
ввода в действие ресурсов (капитала, рабочей силы) в соответствии с главными 
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целями предприятия и с учетом ситуации на рынке как в настоящий момент, так и 
ожидаемой в будущем. Стратегия предполагает разработку обоснованных мер и 
планов (программ, проектов) достижения намеченных целей, в которых должны быть 
учтены научно-технический и производственный потенциалы предприятия и его 
рыночно-сбытовые возможности. Стратегические цели отражают генеральную линию 
развития ИП. Они призваны с учетом условий внешней среды и достигнутого 
потенциала материализовать принципы и намерения, которые заложены в философии, 
предпринимательской политике и стратегическом облике (миссии) ИП. По предмету 
цели они находят отражение в совокупности планируемых продуктово-рыночных 
комбинаций и показателях, характеризующих желаемое развитие ИП и необходимые 
для этого ресурсы. Стратегическая цель в конечном счете ориентирована на решение 
той или иной проблемы, или задачи, связанной с рынком или с принципиальным 
вопросом выживаемости ИП. Они характеризуют количественную или качественную 
сторону ожидаемого результата.  

К количественным целям относятся: рыночные (оборот, рост, доля рынка); 
экономические (прибыль, рентабельность); финансовые (структура капитала, 
ликвидность).  

К качественным относятся: стандарт качества продукции; независимость ИП; 
стратегический облик ИП (миссия); инновационное поведение; сервисное 
обслуживание клиентов; уровень управления фирмой; политическое и общественное 
влияния.  

Стратегическое управление инновациями означает значительно более широкое 
понятие, чем перспективное планирование крупномасштабных новшеств, оно включает 
ситуационный анализ и прогноз влияния всего диапазона производственных и 
предпринимательских факторов успеха, в том числе внешних (продукты, рынки, 
поставщики, патенты и лицензии) и внутренних (новые технологии, финансирование, 
мощности, сотрудники, технический уровень); потенциал сферы НИОКР; систему 
управления; ее организационные формы; этику и культуру предпринимательства 
(философия и предпринимательская политика).  

Выработка инновационных стратегий на предприятии входит в прерогативу 
высших эшелонов управления и основана на решении следующего комплекса задач: 
разработка стратегических целей; оценка возможностей и ресурсов ИП для их 
реализации; анализ тенденций в маркетинговой деятельности и в научно-технической 
сфере; определение инновационных стратегий с выбором альтернатив; подготовка 
детальных оперативных планов, программ, проектов и бюджетов; оценка деятельности 
ИП (отдельного стратегического звена) на основе определенных критериев с учетом 
установленных целей и планов. 

 Ведущим фактором роста в условиях инновационной экономики является научно-
технический прогресс и внедрение новых технологий, развитие которых привело к 
тому, что сегодня во всем мире экономический рост хозяйствующих субъектов 
определяется той долей продукции и оборудования, которые содержат прогрессивные 
знания и современные решения. Иными словами, знания становятся непосредственной 
и производительной силой, становясь все более доступными и 
узкоспециализированными. Успех бизнеса все в большей степени обусловлен 
обновлением технологий, освоением новых рыночных ниш и организационными 
нововведениями. Следовательно, мировой рынок все более ориентируется на 
наукоемкий, инновационный сектор, и конкурентоспособность опирается на 
инновационную активность бизнеса. 

Становление в Азербайджане инновационного рынка, обеспечивающего 
необходимый стране экономический рост, должно поддерживаться 
квалифицированным научно-техническим и технологическим внутрипроизводственным 
менеджментом. Задача обеспечения эффективного управления инновациями делает 
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востребованными и соответствующих специалистов – инновационных менеджеров 
новой формации. Им необходимо не только обладать научными и инженерными 
знаниями, умениями применять отечественный и зарубежный опыт в области 
управления инновациями, они должны суметь выполнить грамотное технико-
экономическое обоснование коммерческой эффективности инновационного проекта, 
дать достоверную оценку его технико-технологической реализации, возможным 
рискам. 

Зачастую именно управленческие инновации, направленные на 
совершенствование инновационной деятельностью предприятий, обеспечивают 
управление экономическим ростом организации и качеством такого роста. 
Определяющее значение управленческих инноваций, под которыми понимаются 
умения менеджмента всех уровней активно управлять потоком ресурсов для 
формирования их новых ценных комбинаций и создавать тем  самым возможности 
присвоения предпринимательских выгод, особенно важны для повышения 
конкурентоспособности отечественных предприятий в инновационной экономике.  

В ближайшем будущем именно усилиями внутрипроизводственного менеджмента 
отечественных предприятий станет в большинстве случаев определяться 
эффективность их деятельности. Основным источником экономического роста в стране 
станут внутренние по отношению к предприятию факторы, обусловленные действиями 
менеджмента и персонала предприятия, т.е. развитием человеческого потенциала. 
Именно в организационных способностях менеджмента предприятия по обеспечению 
уникальности его бизнес-модели по сравнению с конкурентами и кроется залог 
долгосрочного процветания организаций в условиях инновационной экономики. 

               
                                        Abbasova R.Ə., 

 dos. (UNEC) 
İnnovasiyali  strateji  idarəetmə 

                                                             Xülasə 
İnnovasiyaları strateji idarəetmə innovasiya menecmentinin tərkib hissəsidir və 

sahibkarlıqda, istehsalatda və ya müəssisənin sosial sferasında əhəmiyyətli keyfiyyət 
sıçrayışlarına hesablanmış innovasiya layihələrinin planlaşdırılrnası və realizə edilməsi 
məsələlərini həll edir. Müəssisədə strateji idarəetmə geniş mənada iqtisadi situasiyada qlobal 
dəyişiklikləri qabaqcadan görmək, aşkar olunmuş gələcək uğur amilləri hesabına yaşamasını 
və inkişaf etməsini təmin edən irimiqyaslı qərarların axtarışı və realizəsi prosesi ilə məşğul 
olmaqdır. 

Açar sözlər: strateji idarəetmə, innovasiya menecmenti, innovasiya lahiyələri, davamlı 
inkişaf, irimiqyaslı qərarlar 

                     
Innovative strategic management 

Annotation 
Strategic management of innovations is a part of strategic management and it solves 

the issues related to the planning and realization of innovation projects which calculated for 
the significant quality fluctuations in entrepreneurship, industry or in the social sphere of 
enterprise. Strategic management in the enterprise in a broad sense, is to foresee global 
changes in the economic situation, and to engage in the process of search and realization of 
large-scale decisions which ensure the existence and development of the enterprise at the 
expense of revealed future success factors. 

Keywords: strategic management, innovation management, innovation projects, 
sustainable development, large-scale decisions 
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Rəna QAFAROVA, 

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 
doktorantı 

 
Beynəlxalq ticarətin artan mürəkkəbliyi, sürəti və həcmi, bundan əlavə son dövrdəki 

texnoloji nailiyyətlər sayəsində qlobal ticarət təcrübələrinin kəskin dəyişməsi, eyni zamanda 
digər sahələrdə gedən inkişaf prosesləri dövlət institutlarını bir çox çağırışlara cavab verməyə 
tələb etməkdədir. Belə ki, gömrük xidmətinin timsalında ənənəvi olan fiskal siyasətin həyata 
keçirilməsi ilə yanaşı təhlükəsizliyin təmin olunması, ticarətin asanlaşdırılması, vətəndaşların 
sağlamlığının qorunması, şəffaflığın təmin edilməsi və sair yenilənmiş çağırışlarla 
qarşılanmasını müşahidə edə bilərik. 

Bununla əlaqədar olaraq, yeni çağırışlara cavab vermək məqsədilə gömrük 
orqanlarında effektiv menecment və biznes proseslərin idarə edilməsi üzrə müasir alətlərin 
tətbiq edilməsi ehtiyacı yaranmışdır. 

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, effektiv, strateji yönlənmiş, ticarətin asanlaşdırılmasına 
töhfə verən gömrük nəzarətinin formalaşması müasir informasiya texnologiyaları sistemlərinin 
tətbiqi ilə risklərin təşkilati idarə olunması, fərqli dərəcəli riskli əməliyyatlara seçimli yanaşma 
göstərilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Beləliklə, Azərbaycan gömrük xidməti dünya 
ölkələrinin gömrük orqanlarında olduğu kimi, risklərin idarə olunması prinsiplərinə intizamlı və 
strukturlaşdırılmış yanaşma tətbiq etməkdədir. 

Bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması ilə əlaqədar əksər təsərrüfat subyektləri xarici 
iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olur. İxrac-idxal əməliyyatlarının auditi zamanı bu və ya digər malın 
respublikanın ərazisinə gətirilməsinin və ya respublikanın ərazisindən çıxarılmasının 
qanunauyğunluğu mütləq yoxlanılmalıdır. Bunun üçün auditor təsərrüfat subyektinin təsis 
sənədlərini öyrənməlidir. 

Ticarət müəssisəsində bütün ixrac-idxal əməliyyatları kontraktlar əsasında tərtib 
edilməlidir. Həmin kontraktlarda aşağıdakı bölmələr mütləq göstərilir: kontraktın predmeti; 
ödəmə şərti; malın qablaşdırılması və markalanması; iddiaların şərtləri; cərimə sanksiyaları 
və zərərin ödənilməsi qaydası; sığorta; arbitraj; kontraktın digər şərtləri; tərəflərin 
xarakteristikası və ünvanları.  

Audit prosesində ixracat məhsullarının istehsalı və satışı üzrə əməliyyatları yoxlayarkən 
nəzərə almaq lazımdır ki, həmin məhsul 204 (40) saylı "Hazır məhsul" hesabının "İxracat 
məhsulları" subhesabında uçota almır. Bunun üçün auditor həmin subhesab üzrə yazılışları 
diqqətlə nəzərdən keçirir. Satış qiyməti kontrakt üzrə müəyyən edilir. 

İxrac əməliyyatlarını yoxlayarkən aşağıdakı informasiyalardan istifadə olunur: 
kontraktlar; gömrük bəyannamələri; spesifıkasiyalar, dublikatlar və ya dəmiryolu yük 
daşımaları qəbzləri əlavə olunmaqla malgöndərənlərin hesab fakturaları, malların limana və 
ya anbara daxil olmasını təsdiq edən qəbul aktları; xarici alıcıların hesabları; malların 
çatışmazlığı, artıq gəlmə və ya korlanmasını əks etdirən kommersiya və digər aktlar; xarici 
ekspeditorların qəbul aktları. 
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Audit yoxlamasını aparan auditor nəzərə almalıdır ki, ixracat mallarının satışı uçotda ya 
malın xarici alıcılara yüklənmə anı üzrə, ya da vəsait satıcının hesabına daxil olduqda əks 
etdirilir. Satışın uçotunun ikinci üsulundan istifadə zamanı auditor vəsaitlərin vaxtında daxil 
olmadığı hallarda büdcə ilə hesablaşmaların vaxtında həyata keçirilməsini yoxlamalıdır. Belə 
ki, ixracat məhsullarının yüklənməsindən sonra onun dəyəri 60 gün ərzində daxil olmazsa 
müəssisə satılmış məhsullara görə büdcə ilə hesablaşmanı aparmalıdır.  

İxrac əməliyyatlarına nəzarətdə auditor ixrac əməliyyatlarının nəticələrinin müəyyən 
edilməsinin düzgünlüyünü yoxlamalıdır. Həmin nəticə kontrakt qiyməti ilə hesablanan pul 
gəliri ilə onun tam maya dəyəri, satış üzrə kommersiya xərcləri və büdcəyə ödəmələrin fərqi 
kimi müəyyən edilir.  

Nəzarəti həyata keçirən auditor kommersiya xərclərinin bölüşdürülməsinin 
düzgünlüyünə xüsusi diqqət verməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, birbaşa kommersiya 
xərcləri satılmış həmin məhsul üzrə xərclərə, dolayı kommersiya xərcləri isə malların 
dəyərinə proporsional bölüşdürülür. 

Auditor ölkələr, kontraktlar, fırmalar, mallar üzrə ixracat mallarının satışını analitik uçotu 
məlumatlarını diqqətlə öyrənməlidir. İdxal üzrə əməliyyatları yoxlayarkən daxil olan 
qiymətlilərin alış dəyərinin müəyyən edilməsinin düzgünlüyünü yoxlamalıdır. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, idxal mallarının qiyməti onların kontraktda nəzərdə tutulan dəyəri və gömrük 
rəsmiləşdirilməsi amma Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın kursuna əsasən (idxalat 
üzrə gömrük yük bəyannaməsində göstərilir) gömrük ödəmələri, nəqliyyat və onların alınması 
və daşınması üzrə digər xərclər nəzərə alınmaqla formalaşır. Əsas məsələlərdən biri idxal 
mallarının yenidən qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanmasıdır. Əgər xarici 
malgöndərənlərə olan borc ödənilməmişdirsə, və ya malların daxil olma tarixi ilə müqayisədə 
onların ödənilməsi anında Mərkəzi Bankın kursu dəyişilərsə, auditor yenidən 
qiymətləndirmənin vaxtında aparılmasını yoxlayır. Bunun üçün auditor faktiki qiymət artımını 
və ya azalmanı yuxarıda qeyd olunan müddətlərlə üzləşdirir. 

Bundan başqa auditor əmtəə tədavülü əməliyyatları zamanı kurs fərqlərinin, eyni 
zamanda həmin əməliyyatlar üzrə kommersiya xərclərinin mühasibat uçotunda əks 
etdirilməsinin düzgünlüyünü yoxlamalıdır. 

Ticarət təşkilatlarının fəaliyyətinin auditi zamanı auditor ixrac-idxal əməliyyatlarının 
auditi zamanı xarici valyuta ilə əməliyyatlara xüsusi diqqət verilir. Auditor valyuta əməliyyatı 
üzrə pul gəlirinin təsərrüfat subyektini valyuta hesabına köçürülməsinin düzgünlüyünü 
yoxlayır. Daxil olan məbləğ vəsaitlərin valyuta hesabına daxil olması tarixinə Mərkəzi 
Bankının kursuna görə müəyyən edilir. 

Təhlillər daha sadə axtarışlardan daha dərin araşdırmaları əhatə edə bilər və özündə 
avtomatlaşdırılmış analiz və idxal-ixrac tendensiyaları, ümumi iz və xüsusiyyətlər, 
aşkarlanmış qanunvericilik pozuntuları və digər məlumatlar kimi ticarət əsaslı araşdırma və 
müqayisəni ehtiva edə bilər. Təhlillərin dəstəyi ilə gömrük orqanı əməkdaşları riskli hal 
ehtimalını və onun potensial nəticələrini və həcmini müəyyənləşdirir. Risklərin idarə edilməsi 
təhlilləri onların strateji, operativ və taktiki təbiətlərinə görə ayırır və müvafiq təhlil növünə 
görə qısamüddətli və uzunmüddətli qərarların alınmasına imkan yaradır. 
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modelləşdirilməsinin imkanlarından istifadə daha çox effekt verə bilər. Qeyd etmək lazımdır 
ki, XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq sözügedən modelləşmə “SOMFAR PROPSİN”, “ALT 
İNVEST” və s. bu kimi idarəetmə sistemlərinin yaranmasından sonra meydana gəlmiş və 
onun əsas ana xəttini planlaşdırma və optimallaşdırma təşkil etmişdir. Respublikamızın 
timsalında investisiya risklərinin idarə olunması üçün iki əsas hadisəni mütləq diqqətdə 
saxlamaq lazımdır. Bunlardan biri makroiqtisadi səviyyədə baş verən hadisələr və bu 
hadisələrin tezlik dövrü, ikincisi isə qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklər (mülki 
qanunvericilik, mülkiyyət hüquqları və  s. dəyişikliklər).  

Qeyd olunanların fonunda iqtisadi və digər dəyişkliklər onu deməyə əsas verir ki, 
investisiya layihəsində riskin idarə olunması təkcə təhlil metodologiyasına deyil, həmçinin 
onun əhəmiyyətinə də ciddi surətdə təsir göstərir. Beləliklə Azərbaycanda neft sənayesinə 
tətbiq olunan investisya layihələrində riskin idarə edilməsi prosesində imitasiya modelləşməsi 
aşağıdakı elementləri özündə birləşdirməlidir: 

I.   layihənin reallaşması prosesində pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə əlaqədar dəqiq 
statistik məlumatın olmaması (respublikada bazar iqtisadiyyatının mövcud vəziyyətini dəqiq 
araşdırmağa imkan verən statstik təhlil metodunda seçimin faktiki olaraq aşağı olması); 

- bazar iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklərin strukturunun sabit olmaması və 
nəticədə onların konkret olaraq hər hansısa statistik metodlarla işlənməsinin mümkün 
olmaması; 

- digər təsərrüfatçılıq şərtləri üçün toplanmış məlumatların ekstrapalyasiyası 
imkanının olmaması; 

- toplanmış informasiyaların xüsusi formada yüksək dəyərə malik olması. 
II.   real iqtisadi göstəricilərlə ifadə olun bilinməyən makroiqtisadi və s. göstəricilər: 
- cari qiymətlərlə layhənin tərkibi planlaşdırıldığı zaman gələcək dövrlərdə baş verən 

inflyasiyanın səviyyəsinin layihə elementlərində nəzərə alınmaması; 
- layihədə qeyri-mühit kimi xarakterizə olunan vergi sisteminin nəzərə alına 

bilinməməsi (xüsusən də, layihənin planlaşdırılması arealı kifayət qədər əhatəlidirsə), vergi 
tariflərinin determinasya edilməmiş dəyişənlər kimi nəzərə alınması;  

- iqtsadiyyatda qarşılıqlı borc probleminin mövcudluğu və bunların həcmi və dövriyyə 
müddətinin determinasya edilməmiş dəyişənlər kimi nəzərə alınması; 

-  modelə kapitalın zamanla dəyişən və qeyri-sabit dəyərlərinin nəzərə alınması 
məqsədilə, hesablama tədbirlərindən asılı olan diskontetmə tarifinin determinasiya edilməmiş 
dəyişən kimi daxil edilməsi.  

Hazırda makroiqtisadi vəziyyətin qeyri-sabitliyi ilə əlaqədar yaranan risklərin 
hesablanması üzrə universal metodika təklif edən yanaşma yoxdur. Lakin, xarici risklərin 
qiymətləndirilməsi modelinin formalaşdırılması zamanı bir sıra prnsipləri nəzərə almaq olar. 
Onlara aiddir: xarici mühitin determinasiya edilmiş dəyişənlər kimi onların dəyişilməsinin 
müxtəlif istiqamətlərinə baxmaqla; ətraf mühitin diskret paylama qanunu ilə təsadüfü 
kəmiyyətlər kimi baxılan, determinasiya edilmiş kəmiyyətlər kimi nəzərə alınması; mümkün 
dinamik dəyişənlərin nəzərə alınması makrodəyişənlərin müvəqqəti sıralar şəkilində modelə 
daxil edilməsi.   

Risk amili iqtisadiyyatın neft sənayesində özünəməxsus spesifik formada təzahür edir. 
Neftin axtarışı və kəşfiyyatından sonuncu istehlakçıya qədər, bütün mərhələlərdə risk 
daşıyıcıları həyacanda saxlayır. Lakin bütün bu mərhələlərdə ümid və məyusluğu məhz 
kəşfiyyat quyularının testləri həll edir. Kəşfiyyat qazmasının nəticələri proqnozlara yaxın 
olduqda sonrakı mərhələlərin davam etdirilməsi şansı yaranır. Məhz bundan sonra sahəyə 
növbəti investisiya axını mülayimlik tapır. 

Qeyd olundu ki, investisiya layihələrinin reallaşmasında risk amili mütləq surətdə nəzərə 
alınmalı və sahədə maliyyə vəsaitlərinin xərclənməsi və onların gəlirlilik səviyyəsi maksimum 
həddə tutulmalıdır. Bir çox mütəxəssislərin bu məsələ ilə bağlı ortaq fikiri vardır ki. Risk 
məsələsi mütləq surətdən parçalanmalı və onun vura biləcəyi fəsadlar minimuma 
endirilməlidir. Belə bir vəziyyətdə vençur kapitalının əhəmiyyəti ön plana çıxır. Hesab olunur 
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ki, iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi neft sənayesinə yönəldilən investisiya 
layihələrində riskin minimuma endirilməsi üçün mütləq surətdə vençur kaptalının tətbiqinə 
şərait yaradılmalıdır. Burada bir məqamı diqqətdə saxlamaq lazımdır ki, beynəlxalq təcrübə 
artıq sübut etmişdir ki, vençur kapitalının çətiri altında toplanmış olan ölkələr bu sahədə daha 
səmərəli nəticələr əldə etmişlər. Respublikamızda vençur kapitalının neft sənayesinə geniş 
tətbiq üçün mütləq surətdə qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklər edilməlidir.  
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Xülasə 

Məqalədə son illərdə iqtisadi sistemimizdə baş verən dəyişikliklərə toxunulur. Bu 
dəyişikliklər ölkəmizdə innovasiyaların sürətləndirilməsi yolunda qarşıya çıxan vəzifələrlə və 
bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə mane olan amillərlə sıx bağlıdır. Müəllif məqalədə bu 
məsələləri araşdırarkən ölkəmizin müəssisələrində innovasiya prosеslərinin həyata 
kеçirilməsi zamanı əmtəə uğursuzluqlarının baş vеrməməsi üçün diqqəti dünya təcrübəsində 
tətbiq olunan Amеrika və Yapon innovasiya modеllərinin bir sıra səciyyəvi хüsusiyyətlərinə 
yönəltmişdir. 

Açar sözlər: innovasiya, yeni texnologiyalar, emal sənayesi, innovasiya cəmiyyəti, 
keyfiyyət. 

Məlumdur ki, son illər dünyada qlobal iqtisadi mühitin təşəkkülü prosesi baş verir və 
dünya iqtisadiyyatının postsənaye dövrü yeni - innovasiya dövrü ilə əvəz olunur. Ölkəmiz də 
xammalyönümlü iqtisadiyyatdan innovasiyayönümlü iqtisadiyyata keçidi prioritet istiqamət 
kimi elan etmişdir. Düzdür, bizdə hələ də aydın innovasiya strategiyası, mexanizmləri möv-
cud deyildir və yeniliklərə vəsait ayırmaları da çox aşağıdır. Bununla belə, son nəticədə, 
məhz innovasiya və investisiyaların səviyyəsi istehsal qüvvələrinin inkişaf səviyyəsini 
müəyyən edirlər ki, bu da öz növbəsində texnoloji proseslərdə ETT-nin nailiyyətlərini əks 
etdirir. Məhz bu, sənaye (istehsal edən) və postsənaye (emal edən) texnologiyaları ayırmağa 
imkan verir. 

Azərbaycanda hasilat sənayesini qiymətləndirsək yüksək rəqabətqabiliyyətliliyin və 
aşağı innovasiyalılığın şahidi olarıq. Bu sahənin məhsullarının innovasiyalı məhsullara aid 
edilə bilməməsinə baxmayaraq, sahədə bu tipli məhsullara, o cümlədən yeni texnologiyalara 
və innovasiya avadanlıqlarına təlabat böyükdür. Emal sənayesində isə, əksinə məhsul daha 
az rəqabətqabiliyyətli olsa da, əsasən innovasiyalara istiqamətlənmişdir. Lakin burada 
innovasiyaların istiqamətlənməsində ardıcıllıq müşahidə olunmur. İqtisadi artım şəraitində 
məlum olmuşdur ki, investisiyaların idarə edilməsi sənayedə restrukturizasiyanın dinamik 
prosesləri ilə uyğunlaşdırılmamışdır, vəsaitlərin bölüşdürülməsində isə qeyri-bərabər meyllər 
mövcuddur, ardıcıllıq və məqsədyönlülük yoxdur. Buna görə də, biz hələ emal sənayesinin 
inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına nail ola bilməmişik. Bu sahədə investisiyalara 
sərf olunan vəsaitlərin səmərəliliyi çox aşağıdır. Texnoloji innovasiyaların böyük hissəsi 
avadanlığın əvəzlənməsinə və heyətin təmin olunmasına yönəldilir. Tədqiqat və araşdırmaları 
həyata keçirən, yeni texnologiyaları əldə edən müəssisələr azlıq təşkil edir. Lakin, məlumdur 
ki, rəqabətqabiliyyətli emal sənayesi XXI əsrin əvvəlində inkişaf etmiş ölkələrin ÜDM-də 
payının 20 faizə qədər azalmasına baxmayaraq iqtisadiyyatın digər sahələrinin 
modernləşdirilməsi innovasiya proseslərindəki nailiyyətlərin tətbiqi əsasında baş tuta bilər (1). 
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İnnovasiya prosesi yeni növ məhsulun mənimsənilməsi və buraxılan məhsulun mo-
dernləşdirilməsini, yeni maşın, avadanlıq və materialların istehsalata tətbiqini, yeni texnologi-
yalardan və məhsulun istehsalı üsullarından istifadə edilməsini, habelə istehsalın təşkilinin və 
mütərəqqi idarəetmə metodlarının vasitə və qaydalarının tətbiqini nəzərdə tutur. 

İnnovasiya prosesi müxtəlif yollarla həyata keçirilə bilər. Hər bir konkret halda daha 
səmərəli yolun seçilməsi texnologiyanın xarakteri, son məhsul bazarı, firmanın potensialı, iq-
tisadi iqlim, rəhbərliyin səriştəlilik dərəcəsi kimi şərt və amillərdən asılıdır. İnnovasiyaların 
mahiyyəti həmişə eksperimental olmuş və olaraq da qalır. İnnovasiya prosesi daxili ziddiyyət-
lərlə dolu bir proses olub, iki əsas istiqamətə ayrılır. Birinci istiqamətin mahiyyəti ondan iba-
rətdir ki, innovasiya öz inkişafında (həyat tsiklində) ideyadan tətbiqə qədər hərəkət etməklə 
formasını dəyişir. İstənilən digər proses kimi, innovasiyanın da formalaşması amillər çoxluğu-
nun mürəkkəb qarşılıqlı təsiri ilə şərtlənir. İkinci istiqamət Azərbaycan üçün də son dərəcə ak-
tual olan innovasiyadan sahibkarlığa hərəkətdir.  

İnnovasiya fəaliyyəti üçün daha əlvеrişli mühit kimi innovasiya cəmiyyəti çıхış еdir. 
Onun aşağıdakı fərqləndirici хüsusiyyətləri vardır:  

• yaхşı təşkil еdilmiş və maliyyələşdirilmiş təhsil və еlm;  
• şəхsiyyətin, qrupun və təşkilatın yaradıcılıq potеnsialına istiqamətlənmə;  
• biliklərin yayılmasında və yaradılmasında inkişaf еtmiş infrastruktur (2). 
Azərbaycanın orta və sənaye müəssisələrində yenilik səviyyəsinə görə innovasiya 

məhsulu beynəlxalq statistik hesabatlarda olduğu kimi aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 1) əhə-
miyyətli dəyişikliklərə məruz qalmış və ya yeni tətbiq olunmuş məhsul; 2) təkmilləşdirməyə 
məruz qalmış məhsul. Təhlil göstərir ki, Azərbaycanın orta və iri sənaye müəssisələrində 
əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmış və ya yeni tətbiq olunmuş məhsulun həcmi 2015-ci 
ildə 2996,0 min manat təşkil etmişdir ki, bunların da hamısı emal sənayesinin, o cümlədən 
821,8 min manat maşın və avadanlıqlardan başqa hazır metal məmulatlarının istehsalının, 
823 min manat maşın və avadanlıqların istehsalının, 54,9 min manat mebel istehsalının, 686 
min manat isə maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmirinin payına düşür (Bax: cədvəl 
1). 

Cədvəl 16 
Yenilik səviyyəsinə və iqtisadi fəaliyyət növlərinə görə innovasiya məhsulunun 

həcmi (min manatla) 
İqtisadi fəaliyyət növləri İllər üzrə 2008-2015-ci 

illərdə cəmi 2008 2010 2012 2015 
Sənaye - cəmi 6 842 730.9 4 384 5347 17303,9 
Mədənçıxarma sənayesi 4 566 - - 2351 6917 
Emal sənayesi 2 276 730.9 4 384 2996 10386,9 
O cümlədən  
maşın və avadanlıqlardan başqa hazır 
metal məmulatlarının istehsalı 

- - 1752.6 821.8 2574,4 

kompüter və digər elektron 
avadanlıqların istehsalı 

738.0 211.1 221.7 231.4 1402,2 

elektrik avadanlıqlarının istehsalı - 177.9 114 378.9 670,8 
maşın və avadanlıqların istehsalı 1495 110.6 962 823 3390,6 
mebellərin istehsalı - - 22.7 54.9 77,6 
maşın və avadanlıqların quraşdırılması 
və təmiri 

43.0 231.3 1311 686 2271,3 

 

6 Cədvəl Azərbaycan sənayesi, statistik məlumatlar, “Səda” nəşriyyatı, 2003, səh.122-123.-ün göstəriciləri 
əsasında hazırlanmışdır. 
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsininin məlumatlarından göründüyü 
kimi, əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmış və ya yeni tətbiq olunmuş məhsulların həcmində 
maşın və avadanlıqlardan başqa hazır metal məmulatlarının istehsalı sahəsi əhəmiyyətli yer 
tutur. Statistik məlumatlara görə, ölkənin emal sənayesi müəssisələrində təkmilləşdirilmiş 
məhsulların həcmi 2010-cu ildə 2029 min. manat təşkil etmişdir ki, bunların da hamısı emal 
sənayesinin, o cümlədən 1717 min manat toxuculuq sənayesinin, 311,4 min manat isə kimya 
sənayesinin payına düşmüşdür (Bax: cədvəl 2).  

Azərbaycanda yеni tехnologiyaların tətbiqi sahəsində bazar iqtisadi sistеminin rеs-
publikamızın qarşısında qoyduğu tələblərdən biri də innovasiyalı inkişafa uyğunlaşmadır. Bu 
istiqamətdə yеni tехnologiyaların tətbiqi rеspublikamızın mövcud olduğu imkanlara əsaslan-
maqla dünya təcrübəsində mövcud olan yеni inkişaf mеyllərindən gеri qalmamalıdır. Tədqi-
qatlarda bеlə inkişafın bazarın tələbatına uyğun yеni əmtəələrin (хidmətlərin) istеhsalı və 
satışı vasitəsi ilə həyata kеçirlməsi mümkünlüyü göstərilir. Yеni əmtəə və хidmətlərin istеhsalı 
isə, yеni əmtəə idеyalarının toplanması, sеçilməsi, iqtisadi təhlillərin aparılması, onun fiziki 
olaraq istеhsalı, bazar şəraitində sınaqların təşkili və kommеrsiya məqsədilə satışının təşkili 
mərhələlərini özündə birləşdirən uzun və çətin bir prosеsin məntiqi nəticəsidir (3). 

Təcrübə göstərir ki, kеyfiyyətli məhsul istеhsal еdən müəssisələr bazarda rəqabət 
üstünlüyünə malik olurlar. İnnovasiyanın kеyfiyyətliliyi də rəqabət bazarı mехanizminin 
formalaşmasında və üstünlüyün əldə olunmasında mühüm rola malikdir. Məlum 
olduğu kimi, bazar mехanizminin formaları olan tələb, təklif, qiymət və rəqabət yеni 
əmtəələrin rеallaşdırılmasında və istеhlakçı auditoriyası qazanmasında müəssisələrlə 
öz təsirini göstərir. 

Qеyd еtmək vacibdir ki, istеhsal amilləri vasitəsilə bazara təsir, bazar konyukturuna 
uyğun olaraq bu və ya digər katеqoriyaların dəyərinin dəyişməsi və yеni məhsullara olan ma-
rağın artıb-azalmasından asılıdır. Müəssisələr istеhsal amilləri vasitəsilə yеni məhsul 
istehsalına çəkilən хərcləri aşağı salaraq, istеhlakçıların tələbinə cavab vеrən məhsul istеhsal 
еdir və bazar qiymətinə təsir göstərərək, son nəticədə rəqabət üstünlüyü qazanmış olurlar 
(4). 

Cədvəl 27 
Təkmilləşdirməyə məruz qalmış innovasiya məhsulunun həcmi (milyon manatla) 

İqtisadi fəaliyyət növləri İllər üzrə 2009-2015-ci illərdə cəmi 
2009 2011 2013 2015 

Sənaye - cəmi 399.4 1 715 68.8 2 029 4212.2 
Mədənçıxarma sənayesi - - - - - 
Emal sənayesi 399.4 1 715 68.8 2 029 4212.2 
O cümlədən  
toxuculuq sənayesi - - - 1717.6 1717,6 
kimya sənayesi - - - 311.4 311,4 
metallurgiya sənayesi -  - - - 
maşın və avadanlıqlardan başqa 
hazır metal məmulatlarının isteh-
salı 

- - - - - 

kompüter və digər elektron ava-
danlıqların istehsalı 

 231.6 50.0 - 281.6 

elektrik avadanlıqlarının istehsalı - - 18.8 - 18.8 
maşın və avadanlıqların istehsalı 399.4 1483.4 - - 1882.8 
mebellərin istehsalı - - - - - 
maşın və avadanlıqların quraşdı-
rılması və təmiri 

- - - - - 

Rеspublikamızın müəssisələrində innovasiya prosеsləri həyata kеçirilərkən əmtəə 
uğursuzluqlarının baş vеrməməsi üçün  dünya təcrübəsində tətbiq olunan Amеrika və Yapon 
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innovasiya modеllərinin həmin ölkələrdə tətbiqinin bir sıra səciyyəvi хüsusiyyətlərinə diqqət 
yеtirək.  

Mütəхəssislər Amеrika firmalarında yеni məmulatın tətbiqi ilə əlaqədar olaraq ortaya 
çıхan uğursuzluqlar nəticəsində səmərəliliyin əldə olunmamasını onunla izah еdirlər ki, yеni 
əmtəələrin əksəriyyəti təlabatdan dеyil, yеni tədqiqatların nəticəsindən yaranır. Amеrika fir-
maları əvvəlcə yеni məhsulu yaradır, sonra isə onun təbliğatı ilə məşğul olurlar. Buna görə 
də, istеhsal еdilmiş yеni məhsul çoх vaхt istеhlakçıları özünə cəlb еdə bilmir. Amеrika 
firmalarında işlənilən yеni idеyaların yalnız 15%-i özünü doğruldur, bunlar əsasında bazara 
buraхılan yеni məmulatların isə 62%-i müvəffəqiyyət qazanır (5).  

Yaponiyada isə Amеrika firmalarından fərqli olaraq səmərəliliyin əldə olunmasını onunla 
izah еdirlər ki, innovasiya prosеsinə başlamazdan əvvəl bazarda markеtinq tədqiqatları 
aparılaraq istеhlakçıların təlabatı öyrənilir və buraхılacaq yеni əmtəə özlərində mövcud olan 
istеhsal tехnologiyaları vasitəsilə həyata kеçirilir. Ona görə də Yaponiyada bir yеni məmulatın 
müvəffəqiyyəti üçün 12 idеya üzərində tam iş gеdir və istеhsal olunan hər dörd yеni məh-
suldan yalnız biri istеhlakçılar tərəfindən qəbul olunur. Bununla bеlə, Yaponiyada innovasiya 
fəaliyyəti ilə müvəffəqiyyətlə məşğul olan firmalarda aparılan sorğuların nəticəsinə müvafiq 
olaraq, yaranan fərdi idеyalardan 33%-i tехniki işlənmə mərhələsinədək çatır, onlardan 47%-i 
kommеrsiya işlənməsi və satışın proqnozlaşdırılması mərhələsinədək, bundan isə 56%-i 
nümunə şəkilində hazırlanaraq kütləvi istеhsal olunur və bazara buraхılır. 

Amеrika və Yapon innovasiya modеllərinin səmərəliliyinə nəzər saldıqda aydın olur ki, 
Yaponiya ilə müqayisədə Amеrika öz təbii rеsurs еhtiyyatları və bazara çıхma imkanları ilə 
daha zəngindir. Bu ölkədə innovasiyanın tətbiqində idarəçilik innovasiyasına və bazarın 
tədqiqinə məhsul istеhsalından sonra diqqət yеtirilir. Yəni əvvəlcə məhsul istеhsal olunur, 
sonra istеhsal olunmuş məhsul haqqında istеhlakçılar məlumatlandırılır. 

Yaponiyada isə əksinə, təbii rеsurslar az olduğundan innovasiyanı yaradan kimi çıхış 
еdir. Təbii rеsursların məhdudluğu şəraitində ölkə, ilk növbədə, idarəеtmə innovasiyasından 
istifadə еdərək markеtinq tədqiqatları ilə bazarı öyrənir, daha sonra istеhlakçıların təlabatına 
uyğun məhsul istеhsalını həyata kеçirirlər. İnnovasiyanın imkanlarından bеlə tam istifadə bu 
modеlin səmərəliliyi ilə təsbit edilir. Lakin onu da qеyd еtməliyik ki, Amеrika və Yapon mo-
dеlləri həmin ölkələrin təbii хüsusiyyətlərinə də əsaslanır. Məlumdur ki, rеspublikamız bazar 
iqtisadi modеlinə əsaslanaraq iqtisadiyyatını inkişaf еtdirir. Bu inkişaf, müəssisələrdə yеni 
tехnikanın və mütərəqqi tехnoloji prosеslərin, habelə yеni idarəçilik üsullarının tətbiqinə, 
maddi-еnеrji, əmək və maliyyə еhtiyatlarının qənaət olunmasına və məhsulun kеyfiyyətinin 
yaхşılaşdırılmasına yönəldiyindən, bu modеllərdən istifadənin ölkəmiz üçün iqtisadi səmərəli-
liyi mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Bu modеllərin hansının ölkəmiz üçün daha səmərəli olması-
na gəlincə, fikrimzcə, Yapon modеlinin tətbiqi rеspublikamızın təbii хüsusiyyətlərini nəzərə 
almaqla daha cox səmərə verə bilər. 

Bеləliklə, Amеrika və Yapon firmalarında innovasiya prosеsinin tətbiqinə nəzər saldıqda 
bеlə qənaətə gəlmək olur ki, Azərbaycanın müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin səmərəli 
həyata kеçirilməsi aşaıdakı əsas vəzifələrin həllini təmin еtməlidir: 

1) mövcud bazarın imkanlarının tədqiq еdilməsini; 
2) cari innovasiya layihələrinə  istеhsal хərclərinin uyğunlaşdırılmasını; 
3) konkrеt bazar tələbatına uyğun əmtəə və хidmətlərin istеhsalı və bunun da nəticə-

sində yüksək səmərəliliyin əldə еdilməsini.  
Kəskin rəqabət mübarizəsi şəraitində müəssisələrin iqtisadi inkişaf şərtlərindən biri də 

məhsul kеyfiyyətinin еlmi əsaslarla sistеmli şəkildə idarə еdilməsinə nail olmaqdır. Bu müasir 
dünya bazarının səciyyəvi əlamətlərindən və onun istеhsalçılar qarşısında qoyduğu tələblər-
dən biridir. Bu tələblərin ödənilməsi üçün müəssisələr məhsulun kеyfiyyətinə təsir еdə bilən 
həm istеhsaldaхili və həm də хarici amilləri daim diqqətlə izləməli, məhsulun kеyfiyyətinin 
idarə еdilməsinə mütəmadi olaraq səy göstərməlidirlər (6) 

Kеyfiyyətin idarə еdilməsi məhsulun layihələndirilməsi, istеhsalı və istеhlakı (istismarı) 
mərhələsində zəruri kеyfiyyət хassələrini müəyyən еtmək, ona təminat vеrmək, onu qoruyub 
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saхlamaq məqsədi ilə mövcud şəraiti mütəmadi izləmək və onlara təsir göstərməkdir. 
Kеyfiyyətin idarə еdilməsində son məqsəd az məsrəflə və səmərəli yolla məhsulun istismar 
və istеhlak хassələrini istеhlakçıların tələbi səviyyəsinə qaldırmaqla yüksək gəlir əldə 
еtməkdir. 

İnnovasiya məhsulunun kеyfiyyətinin idarə еdilməsinin vacib ünsürlərindən biri də 
standartlaşdırmadır. Bu məhsul kеyfiyyətinin idarə olunması məqsədi ilə, «yaradıcılıq norma-
sı» üzrə fəaliyyətdir və onun nəticəsi ən səmərəli normaların toplanması və onların normativ 
sənədlərdə təlimat, standart və s.-də tətbiq еtməkdir. Standart özü isə kütləvi istifadə üçün 
nəzərdə tutulmuş məhsulların kеyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dair normativ sənəd olmaqla 
maraqlı tərəflərin razılıı əsasında işlənib hazırlanır və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq 
olunur (7). Məhsul kеyfiyyətinin idarə еdilməsi mехanizminin tərkib hissələrindən biri kimi 
innovasiya məhsullarının sеrtifikasiyasını qeyd edə bilərik. Sеrtifikasiya məhsul kеyfiyyətinin 
idarə еdilməsində standartlaşdırmanın davamıdır - standartlarda öz əksini tapmış tələbin 
sınaqdan kеçirilməsidir. Məhsulların sеrtifikasiya еdilməsində məqsəd standartların onlar 
(məhsullar) qarşısında qoyduğu tələblərə cavab vеrə bildiklərini sınaq yolu ilə yoхlamaq və 
təsdiq еtməkdir. 

Kеyfiyyətin idarə еdilməsi ilə əlaqədar qеyd еtdiyimiz bütün tədbirlər müəssisə və təş-
kilatların müasir dünya bazarında rəqabətə davam gətirməsinə və kеyfiyyətli məhsul (хidmət-
lərin) istеhsalına şərait yaradır. Bu da bazar iqtisadiyyatı şərtlərinə dünya bazarında rəqabətə 
davamlı məhsulların və хidmətlərin təqdim еdilməsinə imkan yaradır. 

Apardığımız araşdırmalardan bеlə qənaətə gəlirik ki, rеspublikamızın iqtisadi inkişaf 
stratеgiyası tехnoloji inkişafda baş vеrən dəyişikliklərin ölkə daхilində fəaliyyət göstərən sə-
nayе müəssisələrinə tətbiq olunmasına istiqamətləndiyindən, Azərbaycanda yеni 
tехnologiyaların tətbiqi sahələrində innovasiya fəaliyyətinə təsir еdən amillərin əhəmiyyətini 
aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar.  

Birincisi, rеspublikamız yеni iqtisadi sisitеmə kеçdiyi üçün müəssisələrə innovasiyaların 
tətbiqi artıq onların istеhsal еtdikləri məhsullara bazar təlabatının dəyişməsi ilə müəyyən 
еdilməlidir; 

İkincisi, ölkəmiz dünya iqtisadiyyatına intеqrasiya еtdiyi üçün onun ərazisində fəaliyyət 
göstərən müəssisələr tехnoloji inkişafda baş vеrmiş nailiyyətlərdən ya istifadə еtməli, ya 
özlərində yaratmalı və ya da olanları təkmilləşdirməlidirlər; 

Üçüncüsü, еlmin naliyyətlərinin tətbiqi zərurətini və istеhlakçıların bazar təlabatını, 
müəssisələrin bu təlabatı ödəmək siyasəti sürətləndirməlidir; 

Dördüncüsü, dünyanın yеni inkişaf mеyllərinə uyğun innovasiya əsasında inkişaf еdən 
ölkələrin müəssisələrinin təcrübəsinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, rеspublikamızın ərazisində 
fəaliyyət göstərən müəssisələr bu inkişafdan kənarda qalmamalıdırlar. 
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Резюме 
В статье рассматривается вопросы связанные с последними изменениями в 

нашей экономической системе. Эти изменения тесно связаны с основными целями, 
возникающими во время ускорения инноваций и с факторами мешающим этим 
преобразованиям в экономике страны. Во время исследования этих вопросов для 
устранения товарных несоответствий, автор обращает свой взгляд на ключевые 
особенности американских и японских инновационных моделей.  

Ключевые слова: инновация, новые технологии, обрабатывающая 
промышленность, инновационное общество, качество. 

 
Muradov Rashad Shakhbaz 

Towards the innovative society :perspectives and challenges 
Summary 

The last changes connected with the questions of our economic system are scrutinized 
in the article. These changes are closely connected with the main purposes, appearing 
during the speedup innovation and with factors disturbing these transformations in economy 
of the country. During the research of these questions for eliminating goods discrepancies, 
the author pays attention to the key particularities of American and Japanese innovative 
models.  

The key words: innovation, new technologies, processing industry, innovative society, 
quality. 

 
 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Севиндж РАГИМОВА, 

кандидат юридический наук 
 

Объективные потребности общественной жизни, связанные с необходимостью 
реформирования экономической, социальной, политической и других сфер 
жизнедеятельности Азербайджанской Республики, вызвали острую потребность 
переосмысления многих проблем финансового права. Одними из важнейших среди них 
являются вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности. 
Переход от административно-командной системы к рыночным отношениям, свободное 
развитие всех форм собственности, законодательные коллизии при правовом 
регулировании предпринимательской деятельности, а также ряд других факторов 
требуют постоянного усовершенствования действующего законодательства. 
Необходимость подробного и всестороннего учета факторов, которые влияют на 
правовое регулирование предпринимательской деятельности, а также пути 
усовершенствования этих процессов в новых условиях могут быть установлены только 
с помощью исследования содержания соответствующих общественных связей, 
особенностей их правового регулирования. В условиях осуществляемых коренных 
структурных преобразований остро возникает задача четкого определения понятий, 
содержания, структуры и особенностей правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Анализ экономического содержания 
предпринимательской деятельности, выявление и уточнение особенностей в этой 
сфере будут оказывать содействие усовершенствованию правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Разделение всего массива регулированных 
финансовым правом и другими отраслями права отношений в сфере 
предпринимательской деятельности позволить лучше, детальнее и четче осознать 
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особенности отдельных групп таких отношений, определить точки воздействия 
государства на эти отношения, определить направления и методы их 
усовершенствования. 

Волевой характер предпринимательской деятельности, во-первых, объективно 
вытекает из самих рыночных отношений, где взаимодействуют товаропроизводители 
как собственники товаров. Во-вторых, он предполагает самостоятельность субъектов, 
выступающих носителями субъективных прав и юридических обязанностей, лиц, 
обладающих правосубъектностью. В-третьих, самостоятельность субъектов в 
предпринимательской деятельности относится к их субъективному праву, а не 
обязанности, и это не исключает возможности субъектов предпринимательской 
деятельности действовать сообща, где действия отдельных лиц выступали бы как 
составляющие части функционирования единого коллектива, единого субъекта.  

Риск может выражаться в определенных материальных потерях, упущенной 
выгоде, предполагать имущественную ответственность. Как деятельность, 
ориентированная на получение прибыли от реализации товаров, работ, услуг‚ 
предпринимательство объективно сопряжено с неопределенностью результатов 
хозяйствования. Это и означает неизбежность риска — угрозу потерь времени, 
ресурсов или доходов, вероятность банкротства. Предпринимательский риск имеет 
объективную основу из-за неопределенности воздействия внешней среды по 
отношению к предпринимателю. Внешняя среда функционирования включает в себя 
объективные политические, экономические, социальные и другие условия, в рамках 
которых осуществляется данная деятельность. 

Объективно обусловленной, внутренне присущей деятельности предпринимателя 
целью является получение прибыли. Ее абсолютная величина, норма прибыли, 
уровень рентабельности — важнейшие показатели предпринимательской 
деятельности. В конкретно складывающейся ситуации получение прибыли, как 
внутренний мотив хозяйственной деятельности, может трансформироваться в попытки 
расширения рынков сбыта своей продукции, максимизацию объема продаж в пределах 
освоенной ниши рынка, осуществление экономического или технического роста, 
различные социальные цели (например, сохранение рабочих мест). 

Предпринимательская деятельность представляет собой действия субъектов, 
зарегистрированных в особом порядке, что определяет их правовой статус и наделяет 
их правами и обязанностями, создающими предпосылки для занятия 
предпринимательством. Предпринимательская деятельность, ориентированная на 
получение прибыли, опосредована использованием определенных материальных 
объектов, осуществлением специфической деятельности (использование имущества, 
выполнение работ, оказание услуг). 

Анализ экономических и правовых исследований привел нас к выводу о том, что 
существуют две группы методов государственного регулирования экономической 
деятельности: прямые (административные) и косвенные (экономические). Государство 
осуществляет экономические функции главным образом на основе косвенных методов. 
Важно также учитывать, что существуют и такие сферы деятельности, где 
административные методы достаточно эффективны, а их применение не просто 
желательно, а необходимо. 

Анализ правовой системы Азербайджанской Республики показал, что в ней, как и 
в большинстве правовых систем современных государств, традиционно принято 
выделять публичные и частные отрасли права. Нормы публичного права носят строго 
принудительный характер, а в связи с этим и права, предоставляемые отдельным 
лицам органами государственной власти, носят характер обязанностей; нормы же 
частного права по общему правилу имеют характер не принудительный, а 
субсидиарный, их применение к отдельным отношениям может быть устранено, 
ослаблено или заменено частными определениями сторон. 
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Правовое регулирование общественных отношений предполагает участие в этом 
нескольких отраслей права, воздействующих на однородные группы общественных 
отношений и использующих при этом адекватные методы регулирования. Являясь 
основным методом финансового права, императивный метод регулирования, 
характерный для отраслей публичного права, отражает при этом природу финансово-
правового регулирования. 

Теория права выделяет два базовых метода правового регулирования 
социальных отношений: централизованный и децентрализованный. Первый из них 
опирается на отношения власти, подчинения, субординации и используется для 
регулирования наиболее значимых с позиций реализации государственного интереса 
отношений. В данном случае государство преимущественно четко и однозначно 
закрепляет определенные правила поведения субъектов в правовых актах, не 
оставляя возможности самостоятельного выбора поведения участников отношений. 
Управление при этом осуществляется специальными субъектами, наделенными 
властными полномочиями. Децентрализованный или автономный метод регулирования 
гарантирует возможность относительной самостоятельности, равноправия субъектов, 
свободного выбора ими своего поведения, при условии согласования и координации 
интересов. 

Рассмотрение особенностей отношений в сфере предпринимательской 
деятельности показало, что при регулировании деятельности субъектов 
предпринимательства императивный метод, как метод властных предписаний, 
осуществляется преимущественно (а подчас, и исключительно) путем воздействия 
через нормы-запреты и нормы-обязывания. 

При определении обязанностей и прав налогоплательщиков важнейшей задачей 
является решение проблемы определенной корреспонденции, увязки трех систем: 
системы прав налоговых органов, системы обязанностей налогоплательщиков, 
системы налоговых правонарушений. 

Одной из главных проблем, выяснение которой является необходимым условием 
анализа финансово-правового регулирования предпринимательской деятельности, 
было определение понятия предпринимательской деятельности и анализ способов его 
регулирования. 

Важным при этом является определение соотношения разных методов 
государственного воздействия на осуществление предпринимательской деятельности 
и выяснения, каким образом предпринимательство функционирует на основе 
законодательно закрепленных механизмов. Существуют две группы методов 
государственного регулирования: прямые (административные) и косвенные 
(экономические). Административные методы представляют собой комплекс 
обязательных для исполнения требований и распоряжений государства по отношению 
к субъектам экономической деятельности. Применение данных методов основывается 
на исключительном положении государства как властвующего субъекта, наделенного 
полномочиями по управлению определенными сферами общественной жизни. 
Реализуется он через властные веления государства, безусловные обязательные 
предписания. Косвенные же методы предполагают воздействие государства на 
экономические интересы товаропроизводителей, создание таких рамок их 
деятельности, в которых она может быть выгодной и невыгодной. В данном случае 
императивные веления заменяются индикативными предписаниями, оставляющими за 
субъектами право выбора, корректирующими их поведение, не имеющими 
обязательного безусловного характера. 

Государство осуществляет экономические функции главным образом на основе 
косвенных методов. В этом они принципиально отличаются от стран с 
централизованно управляемой экономикой, где господствуют административные 
методы воздействия. Существуют и такие сферы деятельности, где административные 
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методы достаточно эффективны, а их применение не просто желательно, а 
необходимо. Это контроль над монопольными рынками; обеспечение экологической 
безопасности общества и сохранения невоспроизводимых природных ресурсов; 
разработка ряда важных общенациональных стандартов, направленных на сохранение 
здоровья, безопасных условий жизни и труда, контроль за их соблюдением; 
определение и поддержание минимально необходимых параметров жизни людей 
(гарантированный минимум заработной платы, социальные выплаты и пособия); 
защита национальных интересов страны в системе международных связей. Следует 
признать обоснованность административных методов для регулирования этих сфер 
экономической жизни государства. 

Одной из сфер такого регулирования является сфера налоговых отношений 
субъектов предпринимательской деятельности. Законодательное регулирование 
влияния налогообложения на предпринимательскую деятельность на уровне 
установления основных концептуальных подходов предполагает отражение двух 
моментов, формирующих базовые подходы к видовой детализации налоговой 
обязанности субъектов предпринимательской деятельности. С одной стороны, это 
закрепление основных понятий (таких как налог, сбор, пошлина). С другой стороны — 
установление закрытых перечней платежей налогового характера. Стоит заметить, что 
необходимым является закрепление в Налоговом кодексе понятия сбора. 

Исследование комплекса проблем, связанных с правовым регулированием 
денежного обращения при осуществлении предпринимательской деятельности, 
позволяет говорить о необходимости переосмысления места института денежного 
обращения в системе финансового права. 

Стоит заметить, что финансово-правовое регулирование предпринимательской 
деятельности было бы неполным, да и вряд ли возможным вообще без осуществления 
финансового контроля за деятельностью предпринимателей. Финансовый контроль как 
элемент управления имеет несколько аспектов: во-первых, это контроль за 
финансовой и хозяйственной деятельностью хозяйствующих субъектов; во-вторых, это 
регламентированная нормами права деятельность государственных, муниципальных, 
общественных и иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и 
точности финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов 
в соответствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности их 
использования; в-третьих, это важнейшее средство обеспечения законности в 
финансовой деятельности. Государственный финансовый контроль осуществляется 
уполномоченными на проведение контролируемых действий органами государства — 
органами общей компетенции и органами, специально наделенными компетенцией в 
сфере финансового контроля. Наряду с государственным финансовым контролем 
особое место занимает аудиторский финансовый контроль, который представляет 
собой деятельность независимых аудиторов и аудиторских организаций по проверке 
четкости и достоверности в ведении бухгалтерского учета, бухгалтерской и 
финансовой отчетности хозяйствующих субъектов, занимающихся производством и 
реализацией товаров, оказанием услуг и выполнением работ. 
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Xülasə 

Məqalədə korrupsiyanın mahiyyəti və iqtisadi xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmiş,  anti-
korrupsiya siyasətinin dəyərləri, məqsəd və vəzifələri müəyyən edilmiş, Azərbaycan 
Respublikasının anti-korrupsiya siyasətinin əsas prioritetləri və prinsipləri göstərilmişdir. 
Məqalədə həmçinin dövlətin anti-korrupsiya siyasətinin kəmiyyət hədəfləri və nəzarəti üzrə 
əsas göstəricilər müəyyən edilmiş, anti-korrupsiya siyasətində qərar seçiminin əsas 
prinsipləri və dövlət idarəetməsi alətlərinə müəllif yanaşması verilmişdir. 

Açar sözlər: korrupsiya, anti-korrupsiya siyasəti, qərar seçimi, dövlət idarəetməsi 
alətləri. 

Организационно-правовые вопросы формирования политики  
государствапо борьбе с коррупцией 

Резюме 
В статье рассмотрены сущность и экономические характеристики коррупции, были 

определены ценности, цели и задачи антикоррупционной политики, показаны основные 
приоритеты и принципы борьбы с коррупцией Азербайджанской Республики. В статье 
также определены количественные  целевые ориентиры и ключевые показатели 
антикоррупционной политики государства, даны основные принципы выбора решений в 
антикоррупционной политике и авторский подход к государственным управленческим 
инструментам.  

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, выбор решений, 
инструменты государственного управления. 

 
Giriş 

Korrupsiya ilə mübarizə dünyanın əksər demokratik ölkələrinin və beynəlxalq 
təşkilatlarının fəaliyyətində aparıcı sahələrdən birinə çevrilmişdir.  Korrupsiya özünün siyasi, 
sosial, hüquqi, inzibati, mənəvi, iqtisadi mahiyyətinə görə ayrı-ayrı ölkələrin, dövlətlərin daxili 
işi olmaqdan çıxmışdır. Korrupsiya təkcə ona görə təhlükəli deyil ki, o, ayrı-ayrı şəxslərin və 
ya qrupların dövlət hakimiyyətindən  və vəzifə səlahiyyətlərindən qanunsuz istifadə edərək 
varlanmasına, cəmiyyətə və ya dövlət həyatına ədalətsizlik gətirilməsinə şərait yaradır. Həm 
də ona görə təhlükəlidir ki, o, dövlətin içində başlayıb dövlətin özünə qarşı çevrilir, onun əsas 
sütunlarını sarsıdır, insan hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırır, maddi resursların 
bölünməsi mexanizmini təhrif edir, dövlət ehtiyacları üçün mal və xidmətlərin qiymətini 
qaldırır, bazar rəqabətini məhv edir. O, investisiyalara, ölkənin iqtisadi yüksəlişinə və 
inkişafına dağıdıcı təsir göstərir. 

Ayrı-ayrı dövlətlər korrupsiyanın dağıdıcı mahiyyətini, iqtisadi zərərini və cinayət 
olmasını başa düşdükcə, ona qarşı mübarizə də güclənəcəkdir. Bu baxımdan korrupsiya ilə 
mübarizə siyasəti təkcə effektli, vicdanlı və təsirli idarəetmə sisteminin yaradılması ilə aparıla 
bilməz. Burada bir çox amillərdən, o cümlədən təşkilati-hüquqi amillərdən istifadə olunması 
aktual xarakter daşıyır. 

1. Korrupsiyanın mahiyyəti və iqtisadi xüsusiyyətləri 
Korrupsiyanın təbiətinin qavranılması, onun daxili dərinlik strukturunun, əmələ gəlməsi 

səbəblərinin və şərtlərinin öyrənilməsi dövlətin elmi cəhətdən əsaslandırılmış antikorrupsiya 
siyasətinin səmərəli aparılmasına kömək edəcəkdir. Dövlət səviyyəsində antikorrupsiya 
siyasətinin hədəfləri ölkə, region, ayrıca götürülmüş təşkilat və ya müəssisə səviyyəsində 
korrupsiyanın daimi monitorinqi aparılmaqla tamamlanmalı və düzəliş aparılmalıdır [1, s.2]. 

Çox vaxt “korrupsiya” termini iqtisadi fenomen kimi nəzərdən keçirilir. Amerika alimləri 
S.Rouz-Akkerman, P.Mauro, İ.Şixati və başqaları korrupsiyanın mahiyyətini və bu hadisənin 
dünya iqtisadi sisteminə fəlakətli təsirini açmışlar[2, s.2]. 

Korrupsiya fəaliyyəti kölgə iqtisadiyyatının əsas növlərindən biri sayılır[3, s.21].Onun 
iqtisadi səbəbləri, hər şeydən əvvəl, dövlət qulluqçularının aşağı əmək haqqına, eləcə də 
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onların firma və vətəndaşların fəaliyyətinə yüksək təsir etmək səlahiyyətinə malik olmasıdır[ 
3, s.36]. 

Korrupsiya iqtisadi azadlığı, rəqabəti və vətəndaşların və biznesin milli resurslara 
əlçatarlığını məhdudlaşdırır. Korrupsiyanın iqtisadi xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bu, 
məmurlarla korrupsiya münasibətlərinə daxil olunmuş biznes subyektlərinin rəqabət 
mübarizəsində üstünlüklərin təmin edilməsinin qeyri-iqtisadi formasıdır. Bundan əlavə, 
korrupsiya plutokratik inkişaf forması üçün korrupsionerlərə kapitalın ilkin yığımını və iqtisadi 
əsaslarının möhkəmləndirilməsini təmin edərək hakimiyyəti mülkiyyətə və kapitala konversiya 
edir. Beləliklə, korrupsiyalı idarəetmə modeli korrupsionerlər – məmurlar və korrupterlər – 
biznes subyektləri, kölgə iqtisadiyyatı agentləri üçün şəxsi faydaların (hüquqi qadağaları 
pozmaqla) maksimumlaşdırılmasını təmin edir; digər tərəfdən, dövlət və bütövlükdə cəmiyyət 
üçün resursların və iqtisadi nemətlərin istifadə səmərəliliyinin minimumlaşdırılmasına, milli 
sərvətin və ya ictimai rifah səviyyəsinin mütləq və ya nisbi azalmasına gətirib çıxarır [4, s. 26]. 

Korrupsiyanın iqtisadi təhlilinin müfəssəl xarakteristikasına iqtisadi ədəbiyyatda tez-tez 
rast gəlinir[5, s. 26; 6, s. 115-121]. 

İqtisaiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı, cinayət və cəzanın iqtisad nəzəriyyəsinin əsas 
banilərindən biri Herri Bekker cinayətkarlıqla mübarizəyə və deməli, korrupsiyaya əks təsirə 
iqtisadi yanaşmanın məzmununu lakonik şəkildə belə müəyyən etmişdir: “Cinayətkarlığa 
iqtisadi yanaşmanın mahiyyəti son dərəcə sadədir: bu ondan ibarətdir ki, cinayətdən alınan 
faydanı və xərcləri müqyisə edərək cinayət edib etməyəcəklərini həll edirlər” [7, s. 8-15] 

Korrupsiya - məmur-korrupsionerlər tərəfindən mənimsənilən korrupsiya rentasının 
biznesdə sahibkar-korrupterin aldığı qeyri-qanunu üstünlüklərə mübadiləsidir[4, s.27-28]. 

2. Anti-korrupsiya siyasətinin dəyərləri, məqsəd və vəzifələri 
Anti-korrupsiya siyasətinin dəyərləri aşağıdakılardır: 
- milli təhlükəsizliyin gücləndirilməsi; 
- korrupsiyayanın effektiv qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə; 
- əhalinin müsbət sosial-psixoloji vəziyyəti; 
- dövlət resurslarına bərabər çıxış; 
- dövlət idarəetməsinin səmərəliliyi və səlahiyyəti; 
- ədalətli rəqabət; 
- dövlət idarəetmə orqanlarının, müəssisənin, idarənin, təşkilatın və əhalinin iqtisadi 

xərclərinin azaldılması. 
Korrupsiya ilə mübarizə siyasətinin məqsədləri aşağıdakılardır: Azərbaycan dövlətinin 

və vətəndaş cəmiyyətinin davamlı ahəngdar inkişafına, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının 
səmərəli müdafiəsinin, korrupsiya ilə bağlı təhlükələrdən cəmiyyətin və dövlətin qanuni 
maraqlarının təmin edilməsinə  mane olmayan səviyyəyə qədər korrupsiyanın yayılmasının 
azaldılması və kölgə iqtisadiyyatının payının aşağı salınması; büdcə gəlirlərinin artımı üçün, 
dövlət və bələdiyyə xəzinəsinin doldurulmasına mane olan və onun qarət edilməsinə və 
sosial cəhətdən özünü doğrultmayan xərclənməsinə kömək edən korrupsiyalı iqtisadi 
mexanizmlərin tədricən məhv edilməsi yolu ilə mövcud büdcə resurslarının qənaətlə və 
ünvanlı xərclənməsi üçün əlavə təminatların yaradılması. 

Anti-korrupsiya siyasətinin məqsədlərinə nail olunması aşağıdakı vəzifələrin həyata 
keçirilməsi vasitəsilə həyata keçirilir: 

- iqtisadiyyatın, təhsilin, səhiyyənin, elmin dövlət tənzimlənməsi sisteminin 
optimallaşdırılması; 

-  dövlət idarəetməsinin bütün sahələri üzərində effektiv mülki nəzarət mexanizminin 
formalaşdırılması; 

- norma yaradıcılığının vahid hüquqi bazasının yaradılması; 
- hüquqi qanunun qeyri-müəyyənliyinin azaldılmasına yönəlmiş hüquqi islahatların 

təşviq edilməsi; 
- qanunvericilikdə korrupsiyanın mühafizəsinə və artımına kömək edən boşluqların və 

ziddiyyətlərin aradan qaldırılması; 
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- rəhbər vəzifələri, dövlət və bələdiyyə işçilərini əvəz edən, habelə kommersiya və qeyri-
kommersiya təşkilatlarında idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirən şəxslərin etik davranış 
əsaslarının vahid sisteminin formalaşdırılması; 

- dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə sistemində vəzifələrə kadr seçimi, seçki və 
təyinetnə sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

- dövlət vəzifələrinin, dövlət və bələdiyyə xidməti vəzifələrinin etibarlı şəxslərlə əvəz 
edilməsinə stimullar sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

- korrupsiya məqsədləri ilə kölgə iqtisadiyyatının resurslarından istifadənin qarşısını alan 
hüquqi və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi; 

- dövlət vəzifələrini, dövlət və bələdiyyə xidməti vəzifələrini tutan şəxslərin əmlakının 
etibarnamə ilə idarə edilməsinin hüquqi bazasının inkişaf etdirilməsi; 

- ictimai statusa malik şəxslərin rüşvətlə alınmasının qarşısını almaq üçün  hüquqi və 
institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi; 

- referendumun və dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçkilər 
zamanı vətəndaşların rüşvətlə ələ alınmasına mane olan hüquqi mexanizminin səmərəliliyinin 
təkmilləşdirilməsi; 

- normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş bütün hallarda korrupsiya və kölgə 
iqtisadiyyatı sahəsində pozuntulara görə hesabatlılığın təmin edilməsi; 

- korrupsiya və kölgə iqtisadiyyatı sahəsində pozuntulara səbəb olan zərərin ödənilməsi 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi; 

- korrupsiya və kölgə iqtisadiyyatının, onların yaranması və ya yayılmasına kömək edən 
amillərin, korrupsiya və kölgə iqtisadiyyatına qarşı siyasətin həyata keçirilməsi tədbirlərinin 
səmərəliliyinin davamlı monitorinq sisteminin yaradılması; 

- korrupsiya hadisəsinin mənəvi anti-dəyərlərlə tanınması üzrə məktəb tərbiyəsi sistemi 
vasitəsilə ictimai şüurun formalaşdırılması; 

- korrupsiya faktları haqqında, onların baş verməsi və ya yayılmasına, anti-korrupsiya 
siyasətinin həyata keçirilməsi tədbirlərinin səmərəliliyinə  kömək edən amillər haqqında 
məlumatlara vətəndaşların və hüquqi şəxslərin çıxış hüquqlarının reallaşdırılmasına yardım 
göstərilməsi; 

- Anti-korrupsiyanın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş beynəlxalq-hüquqi 
sənədlərin ratifikasiyası. 

3. Azərbaycan Respublikasının anti-korrupsiya siyasətinin əsas prioritetləri və 
prinsipləri  

Azərbaycan Respublikasının anti-korrupsiya siyasətinin ən ali prioriteti milli təhlükəsizliyi 
təmin etməkdir. 

Azərbaycan Respublikasının anti-korrupsiya siyasəti prioritetləri korrupsiyaya qarşı 
tədbirlərin həyata keçirilməsinin planlaşdırılması və idarə ediməsinin dövrləri üzrə aşağıdakı 
şəkildə bölüşdürülür: 

- Korrupsiyaya qarşı tədbirlərin həyata keçirilməsinin idarə ediməsinin cari prioritetləri - 
dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin və səlahiyyətlərinin yüksəldilməsi,  korrupsiya xəbərdarlığı 
üzrə səmərəli sistemin yaradılması, millətin ruhunun və inteqrasiyasının gücləndirilməsi,  
bütün vətəndaşlara və təşkilatlara dövlət resurslarına bərabər çıxış imkanlarının təmin 
edilməsi, ədalətli rəqabətin təmin edilməsi; 

- Korrupsiyaya qarşı tədbirlərin həyata keçirilməsinin idarə edilməsinin orta müddətli 
prioritetləri – dövlət və bələdiyyə işçilərinin ödəniş və güzəştlərlə təminat səviyyəsinin 
keyfiyyətcə yüksəldilməsi; sosial profilli idarə infrastrukturunun gücləndirilməsi, dövlət və 
bələdiyyə xidmətinin nüfuzunun artırılması; pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi və digər 
sosial müavinətlərin müddətinin artırılması ilə ictimai dövlət və bələdiyyə işçilərinin səmərəli 
dövlət sisteminin formalaşması; ideoloji inhisarçılığın qarşısını almaq, maraqların və 
konseptual qərarların balansına nail olmaq məqsədilə regional səviyyə də daxil olmaqla, 
elmi-ekspert icmasının nümayəndələrinin cəlb olunmasının gücləndirilməsi; 
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- Korrupsiyaya qarşı tədbirlərin həyata keçirilməsinin idarə ediməsinin uzun müddətli 
prioritetləri – korrupsiya hadisələrini mənəvi anti-dəyərlərlə tanıdan ictimai şüurun 
formalaşması; dövlət və bələdiyyə xidmətinin norma yaradıcılığının, etikasının hüquqi 
əsaslarının keyfiyyətli inkişafı; vətəndaş cəmiyyəti institutlarının anti-korrupsiya siyasətinin 
hazırlanması və həyata keçirilməsi proseslərinə cəlb edilməsi. 

Anti-korrupsiya siyasətinin prinsipləri aşağıdakılardır: 
- korrupsiya və kölgə iqtisadiyyatının monitorinqin nəticələrinə əsasən illik düzəlişlərlə 

dəyərlər və məqsədlər əsasında anti-korrupsiya siyasətinin formalaşdırılması; 
- korrupsiya sahəsində cinayətlərin profilaktik tədbirləri qarşısında korrupsiya üzrə 

qabaqlayıcı tədbirlərin prioritetliyi; 
- siyasi və iqtisadi məqsədəuyğunluqdan əvvəl korrupsiya ilə mübarizənin mənəvi 

prinsiplərinin prioritetliyi; 
- korrupsiya və kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizə aparmaq üçün xüsusi orqanlar sisteminin 

yaradılması və onların  bu orqanların vəzifəli şəxslərinin  muxtariyyət və müstəqilliklə təmin 
olunması; 

- dövlət anti-korrupsiya siyasəti subyektlərinin qarşılıqlı təsiri; 
- korrupsiya və kölgə iqtisadiyyatına qarşı dövlət siyasətinin eyni bir subyektinə bu cür 

tədbirlərin hazırlanması, həyata keçirilməsi və monitorinqi üçün məsuliyyətin  qoyulmasının 
yolverilməzliyi; 

- dövlət və bələdiyyə xidməti vəzifəsini tutan şəxslərin optimal sayının dəstəklənməsi; 
- anti-korrupsiya üzrə dövlət siyasətinin subyektləri tərəfindən tətbiq edilən tədbirlərin 

məqsədli büdcə maliyyələşdirilməsi; 
- korrupsiya faktları, onların yaranması və ya yayılmasına kömək edən amillər, anti-

korrupsiya siyasətinin həyata keçirilməsi tədbirləri haqqında məlumatların əlçatarlığı və 
şəffaflığı. 

4. Dövlət anti-korrupsiya siyasətinin kəmiyyət hədəflərinin və nəzarətinin əsas 
göstəriciləri 

Dövlət anti-korrupsiya siyasətinin kəmiyyət hədəflərinin və nəzarətinin əsas göstəriciləri 
aşağıdakılardır: 

1. Müşahidə edilməyən iqtisadiyyatın səviyyəsi(ÜDM-dən faizlə). 
2. Dövlət və özəl sektorlarda əmək haqqı səviyyəsi arasında fərq. 
3. Hüquqi aktların layihələrinin ekspertizalarının ümumi sayında anti-korrupsiya 

ekspertizalarının payı. 
4. Dövlət hakimiyyətinə, dövlət xidmətinin və bələdiyyə xidmət maraqlarına qarşı 

törədilən cinayətlərin sayı: 
- rüşvət alınması faktları üzrə cinayətlərin sayı; 
- rüşvət verilməsi faktları ilə bağlı cinayətlərin sayı; 
- kommersiya rüşvət faktları ilə bağlı cinayətlərin sayı; 
- səlahiyyətlərindən sui-istifadə faktları ilə bağlı cinayətlərin sayı; 
- vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə faktları ilə bağlı cinayətlərin sayı; 
- sahibkarlıq fəaliyyətində qanunsuz iştirak faktları ilə bağlı cinayətlərin sayı; 
- büdcə vəsaitlərinin və s. məqsəddən kənar xərclənməsi faktları ilə bağlı cinayətlərin 

sayı. 
5. Rüşvətin orta məbləği. 
6. Korrupsiya bazarının həcmi. 
7. Korrupsiya cinayətlərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxslərin sayı. 
8. Dövlət və ya bələdiyyə ehtiyacları üçün malların göndərilməsinə, işlərin yerinə 

yetirilməsinə və xidmətlərin göstərilməsinə sifarişlərin yerləşdirilməsinin səmərəliliyi. 
10. Azərbaycan şirkətlərinin şəffaflıq səviyyəsi. 
11. Büdcə qarşısında müəssisələrin borcu. 
12. Beynəlxalq, xarici təşkilatların təqdim etdiyi qrantların sayı. 
13. Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiyaların həcmi. 
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14. Korrupsiya Qavrama İndeksi. 
15. İqtisadi Azadlıq İndeksi. 
16. Biznesin qeydiyyatına sərf olunmuş vaxt. 
17. İri və kiçik və ya fərdi müəssisələrdə ev təsərrüfatlarının üzvləri tərəfindən istifadə 

olunmuş saatların (orta işləmiş adam-günlər) sayı. 
18. Şəxsi ticarətdə nağd xərclərin payı. 
19. Dövriyyədəki nağd və qeyri-nağd pul kütlələrinin nisbəti. 
20. Ev təsərrüfatlarının ümumi gəlirlərinin nağd pul, valyuta, bank depozitləri, qiymətli 

kağızlar və əmək haqqı borcu şəklində  əsas kapitalın, mal-material ehtiyatlarının, əmlak və 
maliyyə aktivlərinin yığımına məsrəflər daxil olmaqla, bütün xərcləri ilə nisbəti. 

21. Gəlir komponentlərinin  ÜDM-dən asılı dinamikası. 
Anti-korrupsiya siyasətinin aşağıdakı hədəflərini ayırmaq olar: 
- Qanunvericilik (nümayəndəlik) hakimiyyəti sistemində anti-korrupsiya. 
- İcra hakimiyyəti sistemində anti-korrupsiya. 
- Məhkəmə hakimiyyəti sistemində anti-korrupsiya. 
- Nəzarət hakimiyyəti sistemində anti-korrupsiya: 
 nəzarət və audit orqanlarında korrupsiyaya qarşı mübarizə; 
 prokurorluq orqanlarında korrupsiyaya qarşı mübarizə; 
 yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə. 
- İdeoloji korrupsiyaya qarşı mübarizə. 
- Biznes və hökumət birləşməsinə qarşı mübarizə. 
- Vətəndaş cəmiyyəti sistemində anti-korrupsiya: 
 korporasiyalarda korrupsiyaya qarşı mübarizə; 
  səhiyyə sahəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə; 
 təhsil sahəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə. 
- kölgə iqtisadiyyatına - cinayət və nəzərə alınmayan təsərrüfat fəaliyyətinə qarşı 

mübarizə. 
5. Anti-korrupsiya siyasətində qərar seçiminin əsas prinsipləri və dövlət 

idarəetməsi alətləri 
Anti-korrupsiya siyasətində qərar seçiminin əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 
1. Sosial humanizm. 
2. İdarəetmə qərarlarının qəbulu zamanı anti-korrupsiya siyasətinin 

formalaşdırılmasında və həyata keçirilməsində bütün iştirakçıların maraqlarının balasına nail 
olunması. 

3. İdarəetmə qərarlarının seçimində ənənəliliyin və islahatçılığın birləşməsi (inkişafın 
təkamüllüyü). 

4. İdarəetmə qərarının sivilizasiyalı eyniləşdirməyə uyğunluğu. 
5. İdarəetmə qərarının dəyərli məqsədyönlüyə uyğunluğu. 
6. Uzunmüddətli, orta müddətli və cari planlaşdırılmanı və idarəetməni əlaqələndirən 

üçdövrlü idarəetmə. 
7. Dövlət anti-korrupsiya siyasətinin vahidliyi. 
8. İdarəetmə qərarının resurs təminatlılığı. 
9. İdarəetmə qərarının reallığı və siyasi cəhətdən realaşdırıla bilənliyi. 
10. İdarəetmə qərarının dövlət idarəetmə prosedurlarına uyğunluğu. 
11. İdarəetmə qərarının leqallığı və legitimliyi. 
12. İdarəetmə qərarının qəbulu risklərinin qiymətləndirilməsi. 
13.Bir neçə variantlar üzrə idarəetmə qərarının optimallaşdırılması. 
14. İdarəetmə qərarının düzəliş imkanı. 
Anti-korrupsiya siyasətinin idarə edilməsinin (planlaşdırmasının)  xüsusi alətləri uzun, 

orta və qısa müddətli perspektivə regionlararası və regional sosial-iqtisadi inkişaf proqramları 
sayılır. Daha uzun müddətli perspektivə sosial-iqtisadi inkişaf  Proqramları daha qısa 
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müddətli perspektivə sosial-iqtisadi inkişaf proqramları ilə müqayisədə daha yüksək hüquqi 
qüvvəyə malikdir. 

Anti-korrupsiya siyasətinindövlət idarəetməsi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır. 
• anti-korrupsiya siyasəti idarəetmə funksiyası bütün zəruri idarəetmə alətləri ilə - 

normativ-hüquqi aktlarla və inzibati-hüquqi səlahiyyətlərlə təmin edilməlidir. 
• anti-korrupsiya siyasətinin dövlət idarəetməsinin nəticəsi anti-korrupsiya siyasətinin 

dəyərli məqsədlərinə nail olmaqdır. 
• anti-korrupsiya siyasətinin formalaşmasına məqsədli, vahid və ardıcıl yanaşma. 
• anti-korrupsiya siyasəti icrasının vahidliyi. 
• anti-korrupsiya siyasətinin həyata keçirilməsinin monitorinqi. 
• nəticəsiz idarəetmə qərarlarının məqsədləri üzrə korreksiyası. 
Nəticə 
1. Anti-korrupsiya siyasətinin dəyərləri aşağıdakılardır: dövlətin bütövlüyü, suverenliyi, 

müstəqilliyi, yüksək inkişaf potensialı; siyasi təşkilat kimi dövlət təhlükəsizliyi; icmai 
təhlükəsizlik (formal və qeyri-formal qeyri-hökumət təşkilatları); əhalinin  və şəxsiyyətin 
təhlükəsizliyi (vətəndaşların həyatının, hüquqlarının ləyaqətinin qorunması). 

2. Anti-korrupsiya siyasətinin məqsədləri aşağıdakılardır: Korrupsiya və kölgə 
iqtisadiyyatının səmərəli qarşısının alınması; əhalinin müsbət sosial-psixoloji vəziyyəti; ictimai 
resurslara bərabər çıxış; dövlət idarəetməsinin səmərəliliyi və səlahiyyəti; ədalətli rəqabət; 
dövlət idarəetmə orqanları, müəssisə, idarə, təşkilat və əhalinin iqtisadi xərclərinin 
azaldılması. 

3. Anti-korrupsiya siyasətinin dövlət idarəetməsi aşağıdakıları təmin etməlidir: anti-
korrupsiya siyasətinin formalaşması sistemini; anti-korrupsiya siyasəti sisteminin həyata 
keçirilməsi sistemini; uzunmüddətli perspektivdə anti-korrupsiya siyasətinin həyata keçirilməsi 
sisteminin sabitliyini. 

4. Anti-korrupsiya siyasətinin icrasına kəmiyyət hədəf və yoxlama göstəricilərinin təhlili 
vasitəsilə nail olunur ki, bunların da arasında  korrupsiya bazarının həcmi, korrupsiya 
cinayətlərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxslərin sayı, rüşvətin orta məbləği, 
dövriyyədə olan nağd və qeyri-nağd pulların nisbəti, biznesin qeydiyyatına sərf olunan vaxt  
və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının  hökuməti 
tərəfindən müəyyən edilmiş bir sıra digər göstəriciləri qeyd etmək olar. 
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BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏDƏ MALİYYƏ HESABATLARININ TƏNZİMLƏNMƏSİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ                                                                     
 Sədaqət ƏLİYEVA, 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin müəllimi 
 
Maliyyə hesabatı təşkilatın təsərrüfat proseslərinin dərk olunmasının başlıca informasiya 

mənbəyidir. Mühasibat uçotu özünə məxsus vasitələrdən istifadə edir və bu vasitələr uçotun 
digər növlərində tətbiq olunmur. Mühasibat uçotunda təsərrüfat faktlarının qeydə alınmasının 
və ümumiləşdirilməsinin məntiqi davamı maliyyə hesabatında əksini tapır. Uçot 
informasiyaların işlənilməsinin və maliyyə hesabatının göstəricilərinin formalaşması 
məntiqinin dərk olunması bütövlükdə maliyyə və idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün çox 
mühüm şərtdir. 

Müxtəlif ölkələrdə maliyyə hesabatları bütövlükdə eyni mahiyyət kəsb etsə də onların 
tərtib olunması qaydası müxtəlifdir. Bəzi ölkələrdə hesabatın tərtib olunması qaydası və 
prinsipləri burada uçot informasiyalarının açıqlanması qanunvericilik səviyyəsində 
tənzimlənir.  

Digər ölkələrdə isə bu məsələ ilə bilavasitə hesabatlı tərtib edənlər məşğul olur. Buna 
görə də iqtisadi fəaliyyət subyektləri tərəfindən tərtib olunan hesabatlar həm özünün xarici 
görünüşünə, həm də daxili məzmununa görə fərqli ola bilər. Mühasibat uçotu və hesabatın 
milli sistemlərinin harmonizasiyası üçün bir sıra ölkələrdə onların Beynəlxalq Standartlara 
uyğunlaşdırılması istiqamətində çox böyük işlər görülmüşdür. Şübhə yoxdur ki, hesabatın 
tərtibinə xaotik yanaşma ilə müqaisədə onların harmonizasiyası, bəzən də standartlaşması 
biznes üçün əlverişli şərait yaradır. 

Mühasibat uçotunun son məhsulu dedikdə maliyyə hesabatı başa düşülür. 
Maraqlı istifadəçilərin ümumi ehtiyaclarını ödəmək üçün mühasibat uçotunda aşağıdakı 

informasiyalar formalaşır: 
• Təsərrüfat subyektinin maliyyə vəziyyəti 
• Təsərrüfat subyektinin maliyyə nəticələri 
• Təsərrüfat subyektinin maliyyə vəziyyətində dəyişikliklər, yaxud pul vəsaitlərinin 

hərəkəti. 
Məlum olduğu kimi təşkilatın maliyyə vəziyyəti haqda informasiyaları əsasən mühasibat 

balansı şəklində, maliyyə nəticələri haqda informasiyaları mənfəət və zərər haqqında hesabat 
şəklində, maliyyə vəziyyətindəki dəyişikliklər haqda informasiyaları isə pul vəsaitlərinin 
hərəkəti haqda hesabat şəklində formalaşır. 

Ümumiyyətlə, maliyyə hesabatının hər bir tərkib hissəsi dəqiq müəyyən edilməlidir. 
Maliyyə hesabatlarının konseptual əsasları Beynəlxalq Standartlar Şurasının hazırladığı və 
dərc etdiyi Çərçivə Sənədinə əsaslanır. Konseptual əsaslar mühasibat uçotunun xüsusi 
tələblərini və ya maliyyə hesabatlarının hazırlanması qaydalarını nəzərdə tutur. Həmin tələb 
və qaydalar Kommersiya təşkilatları üçün müvafiq MMUS –da qeyd edilir. 

Konseptual Əsasların əsas məqsədi maliyyə hesabatlarının şəffaflığının və 
cavabdehliyin təmin edilməsindən ibarətdir. 

Şəffaflıq məhfumu müəssisənin cari vəziyyəti, qərarları və fəaliyyəti haqqında 
informasiyanın maliyyə hesabatları istifadəçiləri üçün düzgün çatdırılmasını və anlaşıqlı 
olmasını nəzərdə tutur. 

Cavabdehlik məhfumu isə maliyyə hesabatlarını hazırlayanlara həvalə edilmiş 
resursların idarə edilməsi və onların qəbul etdikləri qərarlar üzrə məsuliyyətin daşınması 
zərurətini nəzərdə tutur. 

Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri müəssisənin rəhbərliyindən, sərmayadarlardan, 
borc verən və kreditorlardan, muzdlu işçilərdən, analitik və məsləhətçilərdən, hökümət və 
cəmiyyətdən habelə işguzar təmas qruplarından ibarətdir. 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

Açar sözlər: Azərbaycanda bank xidmətləri bazarı, ödəniş və bank sistemi, plastik 
kartlar bazarı, turizm sahəsində bank məhsulları. 

Xülasə 
İndi turizm iqtisadi fəaliyyətin ən gəlirli sahəsinə çevrilir. Onun əhəmiyyəti daim artır ki, 

bu da turizmin dünya ölkələrinin iqtisadiyyatına təsiri ilə əlaqədardır. Turizm biznesinin 
yüksək mənfəətliliyi ona gətirib çıxarır ki, turizm iqtisadi fəaliyyətin ən sürətlə inkişaf edən 
sahələrdən biri olub. Turizmdə bank sahibkarlığının mahiyyəti turizm şirkətləri, turizm və 
turizm sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların və turistlərin özlərinin onların istirahəti, 
səyahətləri və turist istehlakının digər növlərinin bank  məhsullarına olan ödəniş qabiliyyətli 
tələbinin ödənilməsindədir ki, bunun da spektri daim təkmilləşdirilir. Xüsusi bir məhsul olan 
plastik kartların təhlili onların turistlərə xidmətdə üstünlüklərini göstərdi. Plastik kartların 
turistlər üçün cəlbediciliyi aşağıdakılarla müəyyən edilir: istirahət və səyahət zamanı 
ödənilməsinin son dərəcə rahatlığı; istirahət və səyahət zamanı pul itkisi riskinin minimuma 
qədər azaldılması; turistin əvvəlcədən gözləmədiyi  əhəmiyyətli qiyməti olan xidmət və ya 
digər malın dərhal satın almaq imkanı; müəyyən sosial icmaya məxsusluğu sübut edən 
prestijlik və s. 

Key words:  banking  service  market in Azerbaijan,  payment and banking system,  
plastic cards market,  bank  products  in  tourism sphere. 

 
Azerbaijan State University of Economics 

Vice-rector of students affairs 
Prof. Gandilova Saadet Tagi qizi 

e-mail: s.gandilova@unec.edu.az 
 

The role of tourism sector in the development of Azerbaijan economy 
Resume 

Currently tourism becomes the most profitable spheres of economic activity. Its 
significance is constantly growing up, i.e. connected with the influence of tourism on 
economies of the countries of the world. The highest profitability of tourism  business leads to 
the facts, that tourism is one of the  most dynamically developing spheres of economic 
activity. 

The essence of banking  entrepreneurship in tourism is the meeting the solvency of the 
tourism  companies ̓ demand and the organization of the tourist sphere and  tourists during  
their leisure time and travels and other  components of tourism consumption in banking,  
products the range of  which  is  constantly improving.  The conducted  analysis  of the 
specific product – plastic cards showed their advantage  in the  service of tourists.  From the 
point of  view  of the tourists ̓ attraction of plastic  cards is defined by:  marginal compact of 
payment during their leisure  time and  travels,  the reduction of risks  till minimum of the loss 
of finance aids during  holidays and travels, the possibility of doing  shopping, service or 
other goods rapidly  having a significant price, which a tourist  didn ̓ t  mean about  before 
hand,  the prestigious. Justifying the belonging   to a definite social society. 

 
Müasir dünyamızda turizm istənilən ölkənin milli dəyərlərindən birinə çevrilib. Son illərin 

statistik göstəricilərinə görə, turizm Azərbaycanda daim inkişaf edən sektorlardan biri 
olmuşdur. Belə ki, son 5 ildə Azərbaycanda turizm sektorunda xidmət göstərən sahibkarlıq 
subyektlərinin və turizm məqsədilə gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayında müvafiq olaraq 
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4,5 və 8,5 faiz orta illik sabit artım müşahidə edilmişdir. Hazırda turizm sənayesinin ölkə üzrə 
ÜDM-də və məşğulluqda birbaşa payı müvafiq olaraq 4,5 və 3,3 faiz təşkil edir. Bakı şəhəri 
beynəlxalq miqyasda tanınan turizm məkanları ilə biznes və istirahəti üstün tutan turistləri 
cəlb etmək baxımından daim turizm sektorunun inkişafının əsas təkanverici qüvvəsi 
olmuşdur. Çoxsaylı turizm altsektorlarının inkişafı isə, əlavə olaraq, regional turizmin 
inkişafına  da təkan vermişdir. Təhlillər göstərir ki, qonşu ölkələrdən daha çox turist cəlb 
etməklə, həmçinin qlobal miqyasda daha çox tələbatın olduğu ölkələr üçün ixtisaslaşmış 
turizm məkanına çevrilməklə Azərbaycanın hər iki sahə üzrə üstünlüyü daha da artırıla bilər. 

Buna müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan 
Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2016-cı il 1sentyabr tarixli 
2295 nömrəli Sərəncamına əsasən, ölkədə turizm sahəsində mövcud vəziyyətin təhlil 
edilməsi, bu sahədə olan problemlərin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlərin 
görülməsi, turizm sahəsində dövlət orqanlarına həvalə edilmiş vəzifələrin icrasının 
əlaqələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Turizm Şurası (bundan sonra – 
Turizm Şurası) yaradılmışdır. 

Hazırda turizm iqtisadi fəaliyyətin ən gəlirli sahəsinə çevrilir. Onun əhəmiyyəti daim artır 
ki, bu da turizmin dünya ölkələrinin iqtisadiyyatına təsiri ilə əlaqədardır. Turizmin, iqtisadi 
fəaliyyətin ən sürətlə inkişaf edən sahələrindən biri olması turizm biznesinin yüksək 
mənfəətliliyinə gətirib çıxarır. Bəzi xarici ölkələrdə ümumiyyətlə turizm, iqtisadiyyatın prioritet 
sektorlarından biri olmuşdur və onun ümumi milli məhsuldakı payı 15%-dən 35%-ə çatır.  
BMT-nin Baş Assambleyası, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurası və 
Dünya Turizm Təşkilatının məlumatlarına görə, keçən əsrin sonunda turizm dünya iqtisa-
diyyatının aparıcı sektoruna çevrilmişdir. Dünya Səyahət və Turizm Şurasının məlumatına 
görə, gələn onillikdə dünya turizminin həcmi 55% artacaq və onun qlobal sosial məhsulda 
payı 11,4% olacaqdır. Turizm həmçinin ixracın genişlənməsinə və valyutanın cəlb edilməsinə 
töhfə verir. BMT-nin məlumatına görə, MDB turizm xidmətlərinin ixracı dünya turizm ixracının 
cəmi 2%-ni təşkil edir. 

Beynəlxalq turizm daxilolmaları hesabına dünya iqtisadiyyatının gəlirləri 2011-ci ildə, 
tarixdə ilk dəfə bir trilyon dolları keçmiş və 2010-cu ilin göstəricisindən 3,8% çox olmuşdur. 
Bu xəbər maliyyə çətinlikləri ilə üzləşmiş və zəif daxili istehlakı olan ölkələr üçün xüsusilə 
əhəmiyyətlidir, çünki bu ölkələrdə beynəlxalq turizm əsas ixrac sahəsi və intensiv əmək 
sektorları olmaqla xarici ticarət defisitini azaltmaq və məşğulluğu stimullaşdırmaq üçün 
getdikcə daha çox strateji əhəmiyyət kəsb edir. Ayrı-ayrı MDB ölkələrində xidmətlərin ümumi 
ixracatında turizmin payı çox geniş amplitudada dəyişir: Qırğızıstanda - 50-60%, 
Azərbaycanda  20%-ə qədər, Belarusda - 9% və Tacikistanda 1%-dən az.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli 
Strategiya (2003-2012-ci illər)”, “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya 
texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı”, eləcə də 14 aprel 
2009-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş "2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı” ilə olkə iqtisadiyyatında qabaqcıl informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının (İKT) əsası qoyulmuş, onların tətbiqi və təkmilləşdirilməsinin əsas 
istiqamətləri müəyyən edilmişdir.  Azərbaycanda 2013-ci il İKT ili elan edilmişdi ki, bu da bu il 
əldə olunan nəticələrə ciddi təsir etmişdir. 

Bu gün Azərbaycan əhalisinin 70%-i internet istifadəçisidir. 2013-cü ilin sonunda 
Azərbaycanda genişzolaqlı mobil internet istifadəçilərinin sayı 54,8% artıb. Hal-hazırda, 
Azərbaycanda hər 100 nəfərdən 33,3 genişzolaqlı mobil internet istifadəçiləridir və bu 
göstərici üzrə ölkəmiz, 148 ölkə arasında, 50-ci yeri tutur ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq 
göstəricisindən 7 mövqe irəlidir.  

Turist xidmətlərinin xüsusi xassələri baxımından qeyri-nağd ödənişlər turizm sferasında 
xüsusilə əhəmiyyətlidir. Bank məhsulunu elə yaratmaq lazımdır ki, turistin qarşısına çıxan 
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bütün situasiyalarda bu, turizm xidmətlərinin istehlakını maksimum stimullaşdırsın. Bu gün 
Azərbaycan plastik kartlar bazarının inkişaf tempinə görə Türkiyə ilə bir səviyyədədir.  

Belə ki, 2013-ci ilin oktyabr ayından sistem genişləndirilib və dövlət ödəniş portalına 
(DÖP) çevrilib. DÖP-nin yaradılmasında məqsəd nağdsız ödənişlərdən istifadənin 
genişləndirilməsi, büdcə ödənişləri prosesinin sadələşdirilməsi, eləcə də "Elektron hökumət"in 
yaradılması çərçivəsində həyata keçirilən layihələrin milli ödəniş sisteminin infrastrukturu ilə 
inteqrasiyasıdır.   

Plastik kartların istifadəsində keyfiyyətli sıçrayışa nail olmaq üçün Azərbaycan Mərkəzi 
Bankı (AMB) 2012-2016-cı illər üçün Azərbaycan Respublikasında müasir elektron ödəniş 
xidmətlərindən istifadəni artırmaq üçün Dövlət Proqramının reallaşdırılmasını başa çatdırıb. 

Bununla yanaşı, 2014-cü ildə GoldenPay şirkəti WebMoney elektron pul qabının 
Azərbaycan analoqu olacaq bir layihə başlamaq, həmçinin də e-Bay-in analoqu olan e-ticarət 
portalı yaratmaq niyyətindədir. 

Həmçinin 2014-ci ildə Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi nağdsız ödənişlərin demək 
olar ki, bütün sahələrini əks etdirəcək e-ticarət haqda hesabat təqdim etmişdir.  

Azərbaycanda ilk beynəlxalq pul köçürmələri sistemi 2007-ci ilin oktyabrında yaradılan 
Caspian Money Transfer (CMT) oldu. Hazırda Azərbaycanda pul köçürmələri bazarında 
CMT-dən əlavə Western Union, Miqom, Blizko, Privat Money, Bıstraya poçta, Lider, Xpress 
Money, Zolotaya Korona*, Monex və başqaları kimi bir neçə pul köçürmə sistemləri 
mövcuddur. 

Turizmdə bank sahibkarlığının mahiyyəti turizm şirkətləri, turizm və turizm sahəsində 
fəaliyyət göstərən təşkilatların və turistlərin özlərinin onların istirahəti, səyahətləri və turist 
istehlakının digər növlərinin bank  məhsullarına olan ödəniş qabiliyyətli tələbinin 
ödənilməsindədir ki, bunun da spektri daim təkmilləşdirilir. Xüsusi bir məhsul olan plastik 
kartların təhlili onların turistlərə xidmətdə üstünlüklərini göstərdi. Plastik kartların turistlər üçün 
cəlbediciliyi aşağıdakılarla müəyyən edilir: istirahət və səyahət zamanı ödənilməsinin son 
dərəcə rahatlığı; istirahət və səyahət zamanı pul itkisi riskinin minimuma qədər azaldılması; 
turistin əvvəlcədən gözləmədiyi  əhəmiyyətli qiyməti olan xidmət və ya digər malın dərhal 
satın almaq imkanı;müəyyən sosial icmaya məxsusluğu sübut edən prestijlik və s.  

Plastik kartların turizm agentlikləri və digər turizm təşkilatları baxımından cəlbediciliyi: 
müştərilərin əhəmiyyətli artım və buna müvafiq əmtəə dövriyyəsinin artım imkanı; turizm təş-
kilatlarının müştəriləri plastik kartlardakı pul ilə psixoloji olaraq asan ayrılırlar; turizm 
təşkilatının prestiji,reytinqi, ona olan güvən artır və s.  

Azərbaycanın Mərkəzi Bankı (AMB), nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması üçün dövlət 
proqramı hazırlamışdır ki, bu da 2012-2016-ci əhatə edəcək və bu dövlət proqramının əsas 
məqsədi elektron ödəniş sistemlərinin potensialından səmərəli istifadəni, normativ-hüquqi 
bazanı təmin etmək, əhali və subyektləri məlumatlandırmaq, bu xidmətlərdən daha fəal 
istifadə etməyə cəlb etməkdir. Proqrama əsasən, Azərbaycanda nağdsız ödənişlərin xüsusi 
çəkisi növbəti beş il ərzində bir neçə dəfə artacaq. AMB növbəti beş ildə bu istiqamətdə 
Baltikyanı ölkələrin səviyyəsinə çatmağı planlaşdırır.  

Ölkə Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq olunmuş və rəsmi 
mətbuatda dərc olunmuş “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin 
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə vurğulanır ki, mövcud imkan 

və potensialdan səmərəli istifadə etməklə Azərbaycan 2025-ci ilədək həm regionda, 
həm də digər dünya ölkələri arasında cəlbedici turizm məkanlarından birinə çevriləcək. 2025-
ci ildən sonrakı dövr üzrə perspektiv isə ölkəni dünyada turistlərin ən çox üstünlük verdikləri 
20 turizm məkanından birinə çevirməkdir.  

   Yol Xəritəsində bu sektor üzrə uzunmüddətli perspektivə nail olmaq məqsədilə 2020-
ci ilədək olan dövr üçün ölkə üzrə turizm sektorunda dörd əsas hədəf müəyyənləşdirilmişdir:  

Birinci hədəf Bakının turizm potensialından tam istifadə edilməsi; 
İkinci hədəf milli səviyyədə daha yaxşı idarəetmənin təşkili, turizm və rekreasiya 

zonalarının yaradılması, mövsümiliyin aradan qaldırılması üçün regional səviyyədə turizm 
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infrastrukturunun inkişafı, hava əlaqələrinin yaxşılaşdırılması, viza prosedurlarının 
sadələşdirilməsi də daxil olmaqla, turizm sektorunun inkişafı üçün ölkə üzrə əlverişli mühitin 
formalaşdırılması; 

___________________________ 
*2014-cü il yanvarın 15-dən Azərbaycanın 13 aparıcı bankı “Qızıl tac” sistemi üzrə xidmət 

göstərməyə son qoymuşdur. Servislə əməkdaşlıqdan imtina haqda qərar “Qızıl tac” sistemi üzrə 
əməliyyatların rentabelliyinin aşağı olması və bu bankların şrkərlə  əməkdaşlığının effektivsizliyi 
səbəbindən qəbul edilmişdir.  

Üçüncü hədəf regional turizm təşəbbüslərini həyata keçirməklə Azərbaycanda turizmin 
inkişaf etdirilməsi; 

Dördüncü hədəf isə turizm sahəsində təhsil proqramlarına investisiya qoyuluşunu 
həyata keçirmək və turistlərin məmnunluğunu artırmaq üçün standartlaşdırma və 
sertifikatlaşdırma sistemini təkmilləşdirməkdir.  

Turizm sektorunda 25 min iş yerinin yaradılacağı proqnozlaşdırılır. Bu tədbirlərin 
gerçəkləşdirilməsi dövlət-özəl resursları hesabına 350 milyon manat həcmində investisiya 
qoyuluşunu tələb edir. Ölkə iqtisadiyyatına çox böyük həcmdə gəlir gətirən turizm sektoru 
istər milli mənfəətə, istərsə də ölkənin dünyada tanınmasına ciddi təsir göstərməkdədir. 
Müasir dövrdə ölkələrin turizm siyasəti: 

-turizmin inkişafı üçün yeni imkanlar, hədəflər və mümkünlüklər ortaya qoyur;  
-iqtisadi hədəfə istiqamətlənir və turizmdən gələn iqtisadi faydaları ən yüksək həddə 

çatdırmağa istiqamətlənir;  
-turizm sahəsində mövcud olan psixoloji və sosial maneələri, fərqli fikir və davranışları 

tənzimləyir;  
-turizm sektorunda mövcud problemlərin müəyyənləşib, qarşısının alınmasına qismən 

yardım edir.  
Beləliklə, Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün mükəmməl imkanlar mövcuddur və bu 

gün həmin imkanlardan kifayət qədər istifadə edilir. Əldə edilən nəticələr, ölkəmizə gələn 
turistlərin sayının ildən-ilə artması və s. onu göstərir ki, bu istiqamətdə dövlət və özəl 
sektorun apardığı birgə siyasət öz səmərəsini verir. 

 
 

 

TÖRƏMƏ MALİYYƏ ALƏTLƏRİ (DEREVATİVLƏRİ)  VƏ ONLARIN  
YARATDIQLARI RİSKLƏR PROBLEMİ           

 
      Şəfa QULİYEVA, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  
“Menecment” kafedrasının professoru, 

 iqtisad elməri doktoru 
 
Qlobal maliyyə bazarının aparıcı seqmentlərindən biri də derivativlər  bazarıdır. 

Derivativlər  bazarının yüksək templə dinamik inkişafı şəraitində bu sahədəki  risqlərinin idarə 
edilməsi yolu ilə aşkar edilən  müəyyən imkanlar iqtisadi agentlərin səmərəli fəaliyyətinə 
pozitiv təsir edə bilər. Risklərin idarə edilməsində derivativlərin bir sıra müsbət cəhətləri 
vardır. Məsələn, transoksion xərclərə qənaət, kifayət qədər çeviklilik, bazar likvidliyi 
tələblərinə uyğunluğu və s. Bütün bu pozitiv cəhətlər derivativlər riskinin idarə edilməsindəki 
yüksək səmərəliliyi təmin etmiş olur. 

Törəmə maliyyə alətləri və ya derivativləri müqavilə forması kimi bazar aktivinin əldə 
edilməsi  və alıcıya çatdırılması ilə əlaqədar əməliyyatlara alqı-satqısı hüququ imkanını 
nəzərdə tutur. Derivativlər vasitəsilə aktivlər deyil, həmin aktivlər üzrə əməliyyata uyğun gəlir 
əldə edilməsinə imkan verən alqı-satqı hüquqları həyata keçirilir. 
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Törəmə maliyyə alətlərinin əsas cəhəti, səciyyəsi ondan ibarətdir ki, bu alət əsasında  
baza aktivi dayanır. Məhz bu səbəbdən törəmə maliyyə aləti kimi derivativlərin qiyməti də 
baza aktivinin qiyməti əsasında müəyyən edilir. Derivativlərin baza aktivinin bazar əmtəəsi 
olması səbəbindən törəmə  maliyyə alətinin qiyməti hər zaman tərəddüd  edə bilər, dəyişə 
bilər. Məhz bu tərəddüdlərlə əlaqədar olaraq derivativlər bazar münasibətlərinin müstəqil 
obyektləri kimi çıxış edə bilirlər. Hər hansı bir derivativ istər emitent, istərsə də bazar 
iştirakçısının subyektiv nöqteyi-nəzərinə  görə cəlbediciliklə əlaqədar müəyyən potensial 
imkanlara malik olurlar. 

Törəmə maliyyə alətləri  bir qayda olaraq iki əsas məqsəd üçün,  yəni spekulyativ 
(möhtəkirlik) və xedcələşdirmə məqsədilə nəzərdə tutulur. Lakin bəzən möhtəkirlik vəsaitlərin 
yüksək riskli maliyyə aktivlərinə qoyuluşu  ilə əlaqədar olur. Bir qayda olaraq möhtəkirlik 
səciyyəli əməliyyatlar qısamüddətli olur və buradakı itkilər risqini xedcələşdirmənin köməyi ilə 
minimuma endirmək də mümkün olur. Xedcələşdirmə xüsusi maliyyə alətlərinin alqı-satqısı 
ilə əlaqədar əməliyyatlarda baş verir. Xedcələşdirmənin əsas məğzini mümkün ola biləcək 
qiymət tərəddüdlərindən sığortalanma təşkil edir. Xedcələşdirmənin iki əməliyyatı mövcuddur:   

1) Almaqla  əlaqədar xedcələşdirmə, yəni təcili olaraq müqavilələrin alınması üzrə birja 
əməliyyatı  qaydasında olan  əməliyyatlardır. 

Bu əməliyyatlar o zaman tətbiq edilir ki, gələcəkdə qiymətlərin mümkün ola biləcək 
qalxmasından sığortalanma  mümkün olsun. Almaq ilə xedcələşdirmə zamanı real məhsul 
əldə edilməmişdən xeyli əvvəl alış qiyməti  müəyyənləşdirilir.  Məhsulun qiyməti və onunla 
əlaqədar bağlanan təcili müqavilənin qiymətinin proporsional  dəyişməsi səbəbindən 
müqavilənin özünü də məhsulun qiymətinin artdığı qədər baha satmaq mümkün olur. 

2) Satmaqla əlaqədar xedcələşdirmə isə təcili olaraq müqavilənin satılması ilə əlaqədar 
olan birja əməliyyatılır. 

Bu əməliyyat zamanı xedcələşən gələcəkdə məhsul satışını nəzərdə tutduğundan 
həmin dövrdə qiymətlərin aşağı düşməsindən yarana biləcək itkilərdən özünü sığortalaya 
bilir. Qiymətlərin ehtimal  olunan aşağı düşməsindən yarana biləcək itkiləri kompensasiya 
etmək  üçün xedcələyən  həmin müqaviləni həmin gün təcili olaraq baha qiymətə satır və 
gələcəkdə müəyyən vaxtda öz məhsulunu aşağı qiymətə satdıqda   həmin  təcili müqaviləni 
də ucuz qiymətə ala bilir. 

Bazardakı qiymət qeyri-müəyyənliyinin doğurduğu situasiyalarda risklərin 
minimumlaşdırılması üçün derivativlərin (təcili müqavilələrin) alınması və ya satılması da 
nəzərdə tutulur. Belə  səciyyəli əməliyyatlar qiymətləri düzgün təyin etməyə, eləcə də gəlir və 
xərcləri düzgün müəyyənləşdirməyə imkan verir. Lakin bu zaman xedcələşdirmə nəticəsində 
də risklər tamamilə yox olmur. Bu riski əvvəlcədən müəyyən riskə gedən sahibkarlar öz 
üzərlərinə götürülər. Derivativlər bazarında möhtəkirlər böyük rol oynayır. Burada qeyri 
şəffaflıq, spekulyativ hallar özünü göstərir.  Qiymətlərin  fərqli oyun qaydaları gedişində  
mənfəət əldə etmək ümidilə  riski öz üzərinə götürən möhtəkirlər  müəyyən dərəcədə 
qiymətlərin stabilləşdirmə funksiyasını yerinə yetirirlər. Birjada derivativlər alarkən möhtəkirlər 
zəmanət üçün haqq ödəyirlər ki, bu haqq ilə də möhtəkirin riskinin həcmi ölçülür. Əgər 
məhsulun, habelə valyutanın, digər qiymətli kagızların  qiyməti  aşağı düşərsə, onda 
əvvəlcədən derivativ alan möhtəkir zəmanət üçün ödədiyi haqqa bərabər məbləği itirə bilər. 
Əksinə,  qiymətlər qalxarsa, onda möhtəkirin ödədiyi zəmanət  haqqı qədər məbləğ özünə  
qayıdar və eyni zamanda məhsulun qiyməti ilə müqavilənin qiyməti arasındakı fərq qədər 
əlavə gəlir əldə edər.  

Derivativlər risklərin idarə  edilməsi aləti olmaqla yanaşı eyni  zamanda risqin birindən 
digərinə  ötürülməsinin  bir vasitəsi hesab edilir. Derivativlər bazarındakı möhtəkirlik  halları 
şirkətlərin böyük həcmlərdə zərərlərlə qarşılaşmasını qaçılmaz edir. Ona gorə də  derivativlər 
bazarında qiymətlərin dəyişilməsindən gəlir əldə edən peşəkar iştirakçılar  törəmə maliyyə 
alətlərinin spesifikasını və eləcə də törəmə maliyyə alətlərinin spesifik risklərini  dəqiqliklə 
öyrənərək  təhlil etməlidirlər. Çünkü dünya təcrübəsi göstərir ki,  bir çox hətta nəhəng 
şirkətlərin iflasının səbəbi derivativlərlə bağlı riskli əməliyyatlar səbəb  olmuşdur. 
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Maliyyə bazarı və onun derivativ seqmentinin yüksək inkişaf səviyyəsində olduğu  
ölkələrdə  derivativlərin problemi daha çox derivativlərdən səmərəli istifadə ilə bağlıdır. 
Ölkəmizdə isə  derivativlər bazarının yenicə formalaşma mərhələsində mövcud olduğundan 
bu problem daha çox derivativlər bazarının özünün yaranması ilə əlaqədardır. 

Əslində derivativ  təcili bazar müqaviləsidir. Müqavilə münasibətlərinə  xas olan bir 
əlamət kimi təcililik öhdəliklərin meydana çıxması və onun icrası (ödənilməsi) arasındakı 
zaman kəsiyinin  mövcudluğu ilə əlaqədardır. Başqa sözlə, müqavilələrin bağlanması və 
öhdəliklərin icrası zaman baxımından üst-üstə düşmür. «Derivativ» termini ingilis sözü olaraq 
«törəmə» mənasını verir. Derivativlərin törəmə  maliyyə aləti kimi qiymətləndirilməsi  
göstərdiyimiz kimi onun baza  aktivinin qiymətindən asılılığı ilə əlaqədardır. Başqa sözlə, 
törəmə  aktivinin qiyməti  əslində baza aktivinin qiymətindən asılı olan aktivdir. Derivativlərin 
qiymətləri həm də bazarlarda, tədavüldə olan daha  sadə maliyyə alətlərinin (məsələn, 
istiqraz və ya səhm) qiymətləri ilə müəyyənləşdirilən törəmə maliyyə alətləridir. Təcili 
müqavilənin effektliliyi bazarlarda olan baza aktivi ilə əməliyyatların özünün effektliyi ilə 
əlaqədardır. Törəmə aləti və ya derivativ baza aktivinin qiymətinin törəməsi olan maliyyə 
müqaviləsidir. Derivativ eyni zamanda  kompleks öhdəlik və ya kompleks bazar alətidir. 
Derivativin təyinatında qiymət və müqavilə kompleksliliyi iştirak  etdiyi üçün  derivativ iqtisadi 
və hüquqi  aspektlərdə törəmə aləti  kimi də nəzərdən keçirilir. Burada ən vacib olan  cəhət 
derivativlərin baza aktivinin bazaar qiymətindən kənarlaşmaların müəyyən edilməsidir. 

Dünyanın bir çox ölkələrində derivativlər bazarı risklərin idarə edilməsində müəyyən 
pozitiv rola, potensiala malik olmaqla yanaşı həm də  daha çox möhtəkirlik potensialına da 
malik olan və bunun da nəticəsi olaraq böhran törədən bir seqment hesab edilir. Derivativlər 
bazarı  həm də yenidən bölgüsünü  həyata keçirən və qeyri-bərabərliyi  daha da dərinləşdirən 
alət kimi çıxış edir. Necə deyərlər, «Maliyyə texnologiyalarından» spekulyativ qaydada 
istifadə etməklə varlanma derivativlər bazarının əsas mexanizminə çevrilmişdir. Belə ki, 
maksimal mənfəət əldə etmək üçün istehsal və xidmətlər sferasının təkmilləşməsi ilə heç bir 
əlaqəsi olmadan da belə “maliyyə texnologiyaları” ilə əlaqələrə üstünlük verilir. Adətən 
əvvəllər səhmlər bazarı müəssisələrdə investisiyaların səfərbər edilməsinin və onun fəaliyyəti 
ilə əlaqədar risklərin idarə edilməsinin effektiv üsulu kimi  qiymətləndirilirdi. İndi  isə vəsaitlər 
sanki «bazar alətlərinə» investisiya edilir və bu səbəbdən bazarla derivativlərlə, əlaqədar 
risklər ön  plana keçir. 

Bir təcili müqavilə forması kimi derivativlərin bazar iştirakçıları öz  aralarında gələcək  
mübadilənin şərtlərinə uyğun olaraq əvvəlcədən razılaşmalar aparırlar. Lakin razılaşmanın  
məzmunu nəticə etibarilə bazar qeyri-müəyyənliyi ilə şərtlənir. Bazar qeyri-müəyyənliyi 
tələbin və təklifin qeyri-müəyyənliyinin nəticəsi olaraq aktivin  qiymətinin qeyri-müəyyənliyi ilə 
şərtlənir.  Qlobal dünyada derivativlər bazarının tarixinə  nəzər salsaq görərik ki, təcili bazar 
əsasən qeyri-müəyyənliyin yüksək dərəcəsinə malik  bazarlarda formalaşmışdır. Qeyri-
müəyyənliyin yüksək dərəcəsinə malik bazarlar bir qayda olaraq kənd təsərrüfatı məhsulu, 
metal,  yanacaq-energetika resursları və s. bazarları hesab edilir. XX əsrin 70-ci illərindən 
sonra isə valyuta  məzənnəsi rejiminin liberallaşdırılması və kapitalın beynəlxalq 
hərəkətindən sonra yuxarıda göstərilənlərin  əvəzinə təcili maliyyə bazarı formalaşmağa 
başladı. 

Çevik konyukturaya malik bazar iştirakçıları adətən qiymət qeyri-müəyyənliyinə qarşı 
həddən artıq həssas olurlar. Qiymətin qeyri-müəyyənliyi onun gələcək vəziyyəti haqqında 
dəqiq, səhih informasiyanın olmaması  deməkdir. Bir sıra hallarda  bazar iştirakçıları bazar 
situasiyasının subyektiv proqnozlarına əsaslanaraq qiymətin hərəkətinin istiqamətini, 
tərəddüdünü  bir qayda olaraq qeyri-müəyyənlik halında müəyyən edirlər.  

Burada müqavilə tərəfləri, yəni aktivin alıcı və  satıcısı üçün qiymətin əks dəyişiklikləri, 
yəni alıcı üçün qiymətin yüksəlməsi, satıcı üçün isə aşağı düşməsi arzuolunmazdır. Bəzən 
gələcəkdə qiymət səviyyəsi ilə bağlı neqativ proqnozlar təcili müqavilə tərəflərindən biri və ya 
ikisi, ya da heç biri  üçün real ola bilməz. Təcili müqavilələrin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir 
ki, onun icrası zamanı spot bazardakı cari qiymətlərlə müqayisədə tərəflərdən biri udur, digəri 
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isə uduzur. Göründüyü kimi təcili müqavilə  hec də tərəflərin qiymət riskini  ləğv etmir. Təcili 
müqavilə tərəflərə öz spesifik qiymət risqini birindən digərinə ötürməyə imkan verir. Təcili 
müqavilə bağlanan  zaman aktiv  satıcısı qiymətin aşağı düşməsi riskini (satıcı riski) aktivin 
alıcısına ötürür. Alıcı tərəf isə öz  növbəsində qiymətin yüksəlməsi riskini (alıcı riski) aktivin 
satıcısına  ötürür. Təcili müqavilədə iştirak edən satıcı  və alıcı üçün qiymət riskinin 
xarakterini dəyişir.  Burada tərəflər arasında riskin ötürülməsi riskdən müdafiənin alqı-satqısı 
kimi çıxış edir. Maliyyədə riskin ötürülməsi sığortalanmanın mahiyyətini təşkil edir. Təcili 
müqavilə riskin ötürülməsinin xüsusi mexanizminidir. Belə ki, derivativlər çərçivəsində (aktivin 
təcili alqı-satqı müqaviləsi) onun iştirakçıları bir-biri ilə təkbətək, fərdi qaydada fəaliyyət 
göstərir. Bundan başqa, derivativlər vasitəsilə yalnız maliyyə riski  ötürülə bilir. Beləliklə, 
derivativlər maliyyə riskindən başqa həm də maliyyə müqaviləsinin alqı-satqısıdır. 

Beləliklə, derivativlərin dəyəri digər baza dəyişənlərin dəyərinin törəməsi olan maliyyə 
sənədidir.  Əslində derivativlər  riskin bir tərəfdən digər tərəfə ötürülməsi üçün nəzərdə 
tutulur. Bir tərəf riski satır, digər tərəf isə onu alır. Bu səbəbdən aktivi əldə edən tərəf aktivlə 
barəbər həm də aktivin dəyərinin dəyişilməsi risqini də alır. Bu zaman bazar qeyri-
müəyyənliyinin doğurducu qiymət qeyri-müəyyənliyinə qarşı təcili müqavilə müəyyənliyi 
qoyulur. Lakin bu qiymət müəyyənliyində bir sıra möhtəkarlıq (spekulyativ) hallara yol vermək 
də mümkün olur.  

Derivativlər bazarında risqin ötürülməsi (və ya xedcələşdirmə) risqin idarə  edilməsinin 
üsulu olmaqla yanaşı həm də gəlir əldə edilməsi üsuludur. Qeyri-stabil qiymət şərtlərinə malik 
bazar öz iştirakçıları qarşısında kifayət qədər spekulyativ imkanlar açır. Əgər xedcələyən bir 
şəxs maliyyə nəticəsinin qoruyub saxlamaq üçün öz risqlərinin (satıcı və alıcı risqi) idarə 
edilməsini qarşısına məqsəd qoyarsa qiymət risklərini idarə etməklə müəyyən pozitiv maliyyə 
nəticəsi əldə edə bilər. Beləliklə, derivativlər və ya törəmə maliyyə alətləri bu halda əsas 
problemin həllinə istiqamətlənə bilər.  

Risklərin ötürülməsi variantı, halları  XX əsrin 70-ci illərindən sığortalamanın aşağıdakı  
müasir metodları vasitəsilə həyata keçirilmişdir: opsionlar, forvordlar, fyuçerslər, svoplar və s. 
vasitəsilə. 

Opsionların əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, opsion sahibinin hər zaman seçim  
etmək imkanı olur: yəni əvvəlcədən müəyyən edilmiş qiymət əsasında opsionu  reallaşdırmaq 
və ya opsionu icra etməkdən imtina etmək imkanını. Beləliklə, opsion  sahibinin müəyyən 
fəaliyyəti yerinə yetirməsi üçün öhdəliyi deyil, hüququ  vardır. Opsion elə maliyyə alətidir ki, 
onun alıcısı həm də qiymətli kağızlar üzrə  sövdələşmənin bağlandığı anda qeyd olunmuş 
opsion  məzənnəsi üzrə gələcəkdə (müəyyən edilmiş müddətdə) həmin opsion   satıcısına 
mükafat almaq və ya onu satmaq hüququ əldə edir.  İnvestor vəsaitlərini qiymətli kağızların 
opsionunun investisiya etdiyi qiymətli kağızların məzənnəsinin aşağı düşməsindən 
sığortalanmaq məqsədilə  əldə edir. Məzənnənin dəyişilməsi ilə əlaqədar itki risqləri opsion 
satıcısının üzərinə düşdüyündən opsion alıcısı opsion satıcısına  mükafat da  ödəyir. Hətta 
alıcının opsion üzrə hüququnun realizasiyasından imtina etdiyi  halda belə satıcı mükafatı 
geri qaytarmır.  

Sığorta sövdələşməsi kimi opsionun əsas xüsusiyyəti opsion satıcısının  risqindən irəli 
gəlməsidir. Əgər opsion satıcısı opsion  məzənnəsini düzgün hesabatlamazsa,  o zaman o 
əldə etdiyi mükafatdan da artıq zərərlə üzləşə bilər. Buna görə də opsion  satıcısı həmişə 
opsion məzənnəsini aşağı salmağa cəhd edir ki, bu da çox vaxt alıcı üçün sərfəli olmur. Bu 
zaman növbəti problemlər yaranır. 

Forvord sövdələşmələri müəyyən vaxt ərzində aktivlərin müəyyən həcmin də 
sövdələşmənin bağlandığı anın, vaxtın məzənnəsi üzrə alqı və satqısını nəzərdə tutan və 
icrası məcburi olan müqavilədir. Forvord müqaviləsi birjadan kənar həyata keçirilir. Forvord 
sövdələşməsinin tərəfləri kimi banklar və maliyyə-sənaye qrupları çıxış edir. Forvord 
müqaviləsi bank müqaviləsi olduğundan standart deyil, konkret əməliyyata uyğun  seçilir. 
Məhsulun  göndərilməsi üzrə müqavilə bağlanan zaman ixrac edən tərəf eyni zamanda öz 
bankı ilə müqavilə bağlandığı andakı  məzənnə ilə müəyyən edilmiş vaxtda ona öz gəlirini 
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satmaq üçün  müqavilə bağlayır. Bu zaman bank ixrac edən tərəfin riskini öz üzərinə götürür 
və bu risqə uyğun özünə mükafat müəyyənləşdirir ki, bu da forvord məzənnə  
əməliyyatlarında nəzərə alınır. Forvord sövdələşmələrindən eləcə də idxal edənlər də istifadə 
edirlər. Əgər aktivin  qiymətinin artımı gözlənilərsə, onda idxal edən üçün  bu aktivi bugünki, 
cari  forvord-məzənnəyə görə almaq  daha sərfəlidir.  Bununla da idxal edən özünü müqavilə 
üzrə  tədiyə ödənilən gün bu aktivin daha yüksək qiymətindən sığortalamış olur.   

Fyuçers  müqavilələri birjalarda həyata keçirilən sövdələşmələrdir.  Mahiyyətcə forvord 
və fyuçers əməliyyatları oxşar olsa da onlar arasında aşağıdakı fərqlər mövcuddur: 

1) Forvord əməliyyatları banklar arasında, fyuçers əməliyyatları isə birjalarda həyata 
keçirilir; 

2) Fyuçerslər standart müqavilələrlə  aparılan ticarətdir. Fyuçers müqavilələrinin icra 
müddəti, həcmi və şərtləri standartlaşdırılmışdır. Bu səbəbdən də fyuçers sövdələşmələri 
daha ucuz başa gəlir. Forvord sövdələşmələrinin alqı-satqısına daha çox spred tələb 
olunduğu üçün adətən daha baha başa gəlir; 

3) Fyuçersin zəruri şərti təminat depozitinin olmasıdır; 
4) Fyuçers bazarı istər iri, istərsə də xırda investorlar üçün açıqdır, lakin forvord bazarı 

kiçik firmalar üçün məhduddur. Bu onunla əlaqədardır ki, forvord müqaviləsinin bağlanması 
üçün minimal məbləğin həcmi əksər  hallarda 500 min. dollardan   çox olur; 

5) Fyuçers  əməliyyatlarının 95%-i əks  sövdələşmənin bağlanması ilə başa çatır və bu 
zaman aktiv real halda göndərilmir, sadəcə bu əməliyyatın iştirakçıları müqavilə bağlandığı 
ilkin qiymətlə  əks sövdələşmə bağlandığı anda mövcud olan qiymət arasındakı fərqi əldə 
edirlər. Forvord əməliyyatlarının 95%-i isə müqavilə üzrə aktivin göndərilməsi ilə başa çatır; 

6) Fyuçers sövdələşmələri yüksək likvidli olaraq birjada daim kotirovkadadır; 
7) Fyuçers sövdələşməsində müştərinin əməkdaşı kimi uyğun fyuçers birjasının klirinq 

palatası çıxış edir. Fyuçers müqavilələrinin əsas nöqsanı ondan ibarətdir ki, fyuçers 
müqaviləsinin standart forması xedcələşdirilməsi zəruri olan məbləğə bərabər deyilsə, o  
zaman bu fərq forvord bazarında xedcələşdirilməlidir. Eləcə də xedcələşmənin arzu olunan 
dövrü fyuçers müqaviləsinin dövrü ilə uyğun gəlmirsə, o zaman fyuçers operatoru bazis risqi 
rolunda özünü göstərir. 

Svop sövdələşməsi banklararası müqavilə olmaqla standartlaşdırılmamışdır. Svop 
sövdələşmə aktivin nəğd alış-verişi ilə eyni zamanda müəyyən müddətə əks sövdələşmənin 
bağlanmasını nəzərdə tutur. Svop sövdələşməsi banklar üçün daha sərfəlidir. Beləki, bu 
zaman  bankın xarici  valyutaya olan tələb və öhdəliklərinin həcmi üst-üstə düşür. Svop 
əməliyyatlarından beynəlxalq  hesablaşmalar üçün zəruri valyutanın əldə edilməsi, valyuta 
ehtiyatlarının diversifikasiya siyasətinin həyata keçirilməsi, cari hesablarda müəyyən 
qalıqların olması, müştərinin  xarici valyutaya olan tələbinin ödənilməsi və s. məqsədilə 
istifadə edilir. 

Derivativlər bazarı bazar sferasında konyuktura qeyri-müəyyənliyinin  güclənməsinə 
həssas olduğundan maliyyə bazarının vacib bir seqmentinə çevrilir. Bu səbəbdən də  müxtəlif 
bazarlarda müşayiət edilən  fərqli qeyri-müəyyənlik şəraiti derivativlər bazarının inkişafını 
həm stimullaşdırır, həm də ona problemlər yaradır. Eyni zamanda yaddan çıxarmaq olmaz ki, 
derivativlərlə əməliyyatlar həm də  kifayət qədər risklidir. Buna görə də hər bir şirkətin top 
menecmenti tərəfindən derivativlərlə  əməliyyatlara dəqiq və hərtərəfli nəzarət həyata 
keçirilməlidir. Əks halda şirkət ötürülməli olan risqdən daha  böyük bir risklə və nəticədə 
böyük zərərlərlə qarşılaşa bilər. Göründüyü kimi, bütövlükdə maliyyə törəmələri, risklərin 
ötürülməsi cox aspektli və cox riskli problemlərlə əlaqədardır. Burada düzgün seçim etmək, 
optimal variantlar tapmaq strateji baxımdan önəmlidir.           
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MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 
 

Şəhla YUSİFZADƏ, 
iqtisad üzrə fəlasəfə doktoru 

 
Xülasə 

Müasir dünyada sosial-iqtisadi inkişafın sürətlə dəyişən xarakteri və dinamizmi ərzaq 
təhlükəsizliyi problemini daha geniş spektrdə qoymağı tələb edir. Ərzaq təhlükəsizliyi 
ümummilli təhlükəsizlik probleminin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi XXI əsrin prioritet məsələlə-
rindən birinə çevrilmişdir. Bütün dünyada bu problemin qlobal və ölkə miqyasında həlli ərzaq 
məhsulları ilə özünün təmin edilməsi səviyyəsinin artırılması və beləliklə, onun aqrar 
sektorunun inkişaf etdirilməsi, endogen və ekzogen amillər kompleksinin 
optimallaşdırılmasını özündə təcəssüm etdirir. 

Açar sözlər: ərzaq təhlükəsizliyi, ərzaq məhsulları ilə özünütəminat, ölkənin ərzaq 
təminatı, ərzaq çatışmamazlığı. 

 
Comparative analysis theoretical views to food safety. 

İn article comparative analysis theoretical views to food safety are considered. 
 
Key words: food safety, providing with food products, food safety of country, food 

problems. 
 
Giriş. 
Ərzaq təhlükəsizliyi - ərzaq çatışmazlığı təhlükəsi ilə bağlıdır. Hələ 200 ildən artıq 

bundan əvvəl ingilis iqtisadçı Tomas Robert Maltus (1766 – 1834) 1798-ci ildə “Əhali qanunu 
haqqında təcrübə” adlı əsər yazaraq anonim ad ilə nəşr etdirmişdir.                         O, 
göstərirdi ki, hər 25 ildən bir əhalinin sayı 2 dəfə (həndəsi silsilə üzrə) artdığı halda, əhali 
üçün yaşayış vasitələri ədədi silsilə ilə artır. Beləliklə o, ərzaq məhsullarının çatışmazlığını 
təbii hal hesab edirdi. Maltus əhali artımı və ərzaq çatışmazlığı ilə bağlı olaraq xəstəlikləri, 
çatışmamazlıqları müharibələri qanunauyğun hesab edirdi. 

Maltusun fikirləri özünü tam doğrultmasa da, hər halda təbii ehtiyatlardan səmərəli 
istifadə edilməsi, kənd təsərrüfatının strukturunda dəyişikliklər aparılması, islahatlar 
keçirilməsi, bəzi ölkələrdə əhali artımı barədə yeni siyasət yeridilməsi və bu kimi problemlərə 
olan məsuliyyəti artırmışdır. 

İqtisadçıların tədqiqatlarında ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin determinal təyinatı müxtəlif 
aspektlərdə şərh olunur, məsələn: “ərzaq təhlükəsizliyi – iqtisadiyyatın elə bir vəziyyətidir ki, 
bu zaman ölkə qida məhsullarının ən azı 80%-ni özü istehsal edir” [1, s.3], “ASK-nin 
mövcudluğu ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı baxımından qiymətləndirilməlidir” [2, s.9], 
“ərzaqla özünü təmin etmənin arzu edilən səviyyəsi         80-85% olmalıdır” və s. 

Ərzaq təhlükəsizliyi problemi beynəlxalq təşkilatların da diqqət mərkəzindədir. Dünya 
Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) təyinatına görə, ərzaq təhlükəsizliyi bütün 
insanların ərzağa olan fiziki və iqtisadi “açarıdır”. Oksford Universitetinin professoru C. 
Svamitan 1983-cü ildə çap edilmiş “Dəyişən qlobal iqlim şəraitində ərzaq təhlükəsizliyi” (Food 
Security in the Changing Global Climate) əsərində ərzaq təhlükəsizliyinin nəzəri-konseptual 
əsaslarını tədqiq ədərək, bu problemin özəyində dayanan ictimai-sivilizasiyalı davranışı ön 
plana çıxarmış və bu sahənin tədqiqatçılarının böyük əksəriyyəti tərəfindən qəbul edilən 
“Qida təhlükəsizliyinə rasional baxış” konsepsiyasını hazırlamışdır . 

Bio-fizioloji aspektdən ərzaq təhlükəsizliyini təhlil edən Yaspars və Yunq 1995-ci ildə 
silsiləvi ərzaqla təminatın tənəzzülə uğraması fonunda ərzaq təhlükəsizliyinin “aclıq həddi 
nəzəriyyəsinin” ikili alternativ modelini (pessimist və optimist modellər) hazırlamışlar. Bu 
alternativ modellər daha sonralar BMT, FAO, Ümumdünya Bankı və “Roma Klubu”nun 
hesabatlarında vahid model kimi qəbul edilmişdir. 
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Son 30 ildə ərzaq təhlükəsizliyinin təyinatında, o cümlədən onun nəzəri-konseptual 
əsaslarının hazırlanmasında öz təhlilləri ilə öndə gedən təşkilatlardan biri də Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) olmuşdur. ÜST-ün mütəxəssisləri - Stanford Universitetinin 
professorları C.Maksvell və C.Smit 1992-ci ildə çoxsəviyyəli təhlil metodologiyasının 
əsasında “intra-təsərrüfat differensiyasiyası modelini” hazırlamış və problemə regional, 
coğrafi, iqlim, alışqanlıq, davranış, gəlir və s. (təxminən 19 amil) amillərin təsiri nəzərə 
alınmaqla “sabit dəyişənlər” modelini alternativ variant kimi irəli sürmüşlər. Qeyd edək ki, bu 
model 90-cı illərdə əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatında tətbiq edilmiş və 
müsbət nəticələr vermişdir.  

Dünyanın ətraf mühit və inkişaf üzrə komissiyası (DƏMİK, WECD) ərzaq təhlükəsizliyi 
ilə əlaqədar, ikili ssenari modelini hazırlamışdır. 1-ci ssenari: mövcud iqlim rejimi şəraitində 
ərzaq təhlükəsizliyi və 2-ci ssenari isə iqlimin dəyişməsi və ərzaq təhlükəsizliyini özündə 
ehtiva edir. 

Ümumdünya Bankının “Perspektivlər və inkişaf” üzrə hesabatında ərzaq təhlükəsizliyi 
probleminin mahiyyətində: “... aktiv və sağlam həyat üçün bütün insanların həmişə əldə edə 
biləcəyi kifayət qədər ərzaq və qida ehtiyatının mövcudluğu durur. Ərzaq təhlükəsi, öz 
növbəsində kifayət qədər ərzağın əldə edilməsinə şərait yaradan bir “yaşıl siqnal” hesab 
edilir. İki növ ərzaq təhlükəsi mövcuddur: xroniki və müvəqqəti. Xroniki ərzaq təhlükəsi 
ərzağın əldə edilmə qabiliyyətinin davamlılığı ilə səciyyələndirilən vəziyyətdir. Bu insanların 
kifayət qədər ərzaq ala bilməməsi, qidalanmaması və ya onun istehsalının natamamalılığı ilə 
nəticələnir. Müvəqqəti ərzaq təhlükəsi isə insanların müəyyən qısa vaxt müddətində kifayət 
qədər ərzaqla təmin olunmamasını özündə ümumiləşdirən bir vəziyyətdir. Bu vəziyyət özünü 
ərzağın satış qiymətlərinin, ərzaq istehsalının qeyri-sabitliyi və real gəlirlərin aşağı düşməsi 
nəticəsində müşahidə edilir. Müvəqqəti ərzaq təhlükəsinin ən xroniki forması normal 
qidalanmamaq və ya aclıqdır”;  

BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının (ECOSOC) İnsan haqları üzrə komissiyası 
çərçivəsində hazırlanan “Kifayət qədər qidalanma hüququ və aclıqdan uzaqlaşan azadlıq” 
adlı tədqiqatında ərzaq təhlükəsinin dəqiqləşdirilmiş təyinatı ən sonuncu definisiyalar 
sırasında qiymətləndirilir. Bu tədqiqatın son hesabatı ECOSOC-un İnsan haqları üzrə 
kommisiyasının diskriminasiyaların xəbərdarlığı üzrə alt-komissiyasının    51-ci sessiyasında 
(1999-cu ilin iyun ayında) təqdim edilmiş və yekdillliklə bəyənilmişdir. Hesabatda ərzaq 
təhlükəsizliyinə belə tərif verilmişdir: “Hal-hazırda ərzaq təhlükəsizliyi dedikdə, bütün 
insanların istənilən vaxt kəsiyində fəal və sağlam həyat sürmələri üçün vacib olan 
imkanlarının mövcudluğu başa düşülür. Ərzaq təhlükəsizliyinin tam və ya nisbi ideal 
səviyyəsini əldə etmək üçün qida məhsulları kifayət miqdarda olmalı, onların təchizatı 
müqayisəli sabitlikdə saxlanılmalı və hər bir ehtiyacı olan insan ərzaqdan bərabər səviyyədə 
istifadə etmək imkanına malik olmalıdır. Uyğun olaraq ərzaq təhlükəsizliyi öz mahiyyətində 
elə şərtlər kompleksini ümumiləşdirir ki, bu zaman cəmiyyətin bütün üzvləri praktiki olaraq 
kifayətedici həcimdə qida və ərzaq ehtiyatlarından istifadə hüququna malik olmalı və prinsip 
etibarı ilə bunu təmin etmək üçün ərzaq məhsullarının arzuedilən səviyyəsi əldə edilməlidir. 
Ev təsərrüfatları səviyyəsində ərzaq təhlükəsizliyinə nail olunması isə, öz növbəsində konkret 
ərazidə mövcud ərzaq məhsullarının bölüşdürülməsini, onların müqayisəli və dayanıqlı 
təchizatını təmin etməli, insanların sağlam və məhsuldar həyat sürməsi üçün ərzağa olan 
ehtiyaclarının ödənilməsini ehtiva edir» [4, s.119-120]. 

Ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmanın əsas meyarı sırasına eyni zamanda, şəhərin, 
regionun, ölkənin və s. ərzaq (qida) məhsulları ilə özünü təchizatı səviyyəsi kimi 
diferensiyasiya da aid edilir. Onun mahiyyəti dövlətin öz əhalisinin ərzaq məhsullarına olan 
ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəldilmiş məqsədyönlü və kompleks səciyyə daşıyan tədbirləri 
özündə ehtiva edir. Bununla yanaşı ərzağın həcmi, miqdarı və çeşidləri, keyfiyyəti fərdin 
sosial inkişaf və normal fiziki fəaliyyəti üçün kifayət qədər və zəruri həcmdə olmalıdır. Nəticə 
olaraq bu proses əhalinin geniş təkrar istehsalda iştirakını təmin edir, millətin sağlam 
genotipini formalaşdırır və nəhayət, cəmiyyətin demokratik inkişafına geniş imkanlar açır. 
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Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin ən dinamik və ilbəil dəyişən 
tərkib ünsürü olaraq makro-, mezo- və mikro-səviyyələrdə sosial-iqtisadi vəziyyətin elə bir 
fluktasiyasını özündə ümumiləşdirir ki, bu zaman hər bir fərdin (vətəndaşın) ərzaq 
məhsullarının məcmusuna münasibətdə onun normal həyatı və yaşam tərzi üçün minimal 
imkanları özündə cəmləşdirə bilsin. Buna görə də, Pestelin belə bir fikri ilə tam şəkildə 
razılaşmaq olar ki, qurulacaq vahid fraktal və ya xətti proqramlaşdırma modelləri real 
situasiyanın yaxın perspektivdə sağlamlaşdırılmasını təmin edə biləcək səviyyədə və nisbi 
sabitlikdə olmalıdır [5, s.217-218].  

Məlumdur ki, ərzaq təhlükəsizliyi mahiyyət etibarı ilə bir neçə aspektdə ümumiləşdirilə 
bilər: 

- ərzağın əldə edilməsi imkanının fiziki aspekti. Ölkənin bütün ərazisində ərzaq 
məhsullarının mövcudluğu istənilən zaman kəsiyində (həmişə) və ən azı minimal istehlak 
çeşidlərinə uyğun olmalıdır; 

- ərzağın əldə edilməsinin iqtisadi aspekti. Ölkənin hər bir vətəndaşı ərzaq 
məhsullarının minimal həcmini əldə etmək üçün kifayət edə biləcək gəlir səviyyəsinə malik 
olmalıdır; 

- ərzağın əldə edilməsinin dayanıqlılıq imkanı. Ölkənin sosial-iqtisadi sistemi hər bir 
vətəndaşa müasir dövrdə və perspektivdə ərzaq əldə etmə imkanlarına təminatlı şərait 
yaratmalıdır; 

- qida təhlükəsizliyi. Ölkənin sosial-iqtisadi sistemi qida məhsullarının və ərzaq 
xammalının təhlükəsizliyinin minimum səviyyəsinə zəmanət verməli və ya ən azı bu şəraiti 
formalaşdırmalıdır.  

Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, ərzaq təhlükəsizliyi sosial siyasətin tərkibinə 
daxil olan bir sıra amillər toplusundan asılıdır. 1968-ci ildə əsası qoyulmuş “Roma Klubu”nun 
dəstəyi ilə “Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi: müasir vəziyyət və perspektiv hədələr” mövzusunda 
holland iqtisadçısı D.Qrunveldin irəli sürdüyü fikirlər məhz bu amillər toplusunun fluktasiyası 
əsasında “əzaq məhsullarının yenidən bölüşdürülməsinin fiziki texnologiyası” nəzəriyyəsinin 
hazırlanmasında istifadə edilmişdir. Bu nəzəriyyə “Roma Klubu”nun yaradıcısı və onun 
rəhbəri Aurelio Peççeinin “İnsani keyfiyyətlər” kitabında öz əksini tapmış “Bəşəriyyətin əsas 
məqsədləri” sistemində əks olunan amillər (hərəkətverici qüvvələr) toplusunu müasir 
modifikasiyalı müstəvidə formalaşdırmışdır. Bu məqsədləri aşağıdakı kimi səciyyələndirmək 
olar: 

- birinci məqsəd: xarici sərhədlər; 
- ikinci məqsəd: daxili sərhədlər; 
- üçüncü məqsəd: mədəni varislik; 
- dördüncü məqsəd: ümumdünya səviyyəsi; 
- beşinci məqsəd: məskunlaşma mühiti; 
- altıncı məqsəd: istehsal sistemi. 
D.Qrunveld A.Peççeinin “məqsədlər müstəvisi paradiqması” əsasında hazırladığı 

“fiziki texnologiyalar” nəzəriyyəsində ərzaq təhlükəsizliyinin özəyində sosial-sivil 
amilləri ön plana çıxarır və problemin obyektiv mövcudluğunu milli sərhədlər 
çərçivəsindən çıxararaq, məsələyə qlobal mövqedən təhlil verir. 

D.Qrunveldin proqnozlarını dəstəkləyən FAO ərzaq təhlükəsizliyi probleminə daha çox 
dünya ərzaq problemi müstəvisindən baxılması meylinə üstünlük verir. Belə ki, FAO-nun 
təyinatına görə, ərzaq problemi dünyanın bütün əhalisinin kalorili qida ilə təmin olunması, 
daha doğrusu adambaşına düşən kalori miqdarının minimal səviyyəsinin 2400-2500 kkal 
təşkil etməsini əsas götürür. FAO-nun son illik hesabatlarına istinad etsək, inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin əhalisinin 60%-i minimal səviyyədən təxminən 300 kkal az qəbul etdikləri halda, 
digər ölkələrin orta kalori göstəricisi qəbul edilən minimal kalori göstəricisinidən (yəni, FAO-
nun qəbul etdiyi 2000 kkal “standartı”) 600 kkal yüksəkdir. Bu göstərici 1800 kkala düşdükdə 
ərzaq qıtlığı, 1000 kkal olduqda isə aclıq olduğu kimi qiymətləndirilir. Göstərək ki, inkişaf 
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etmiş ölkələrdə bu göstəricinin faktiki səviyyəsi 3400 kkaloriyə çatır. Bəzi ekspertlər hesab 
edirlər ki, normal həyat tərzi üçün bu göstərici 2700-2800 kkalori olmalıdır. 

İnkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında mövcud olan bu və ya digər 
fərqli amillər toplusunun həllində qlobal-sivil determinizmin və sosial-rasional baxışlarını ön 
plana çıxaran beynəlxalq, regional ixtisaslaşmış və universal təşkilatlar, o cümlədən də bu 
baxışların nümayəndələri (A.Kinq, B.Şnayder, O.Dreyer, B.Los,                     B.Urlanis və 
digərləri) ilk növbədə iqtisadi refleksiyanı görürlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin ərzaq 
təhlükəsizliyinin özəyində onların idxaldan asılılığı problemi dayanır. Bununla yanaşı, onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, sənayecə inkişaf etmiş İngiltərə ərzaq məhsullarının ən böyük 
idxalçısı mövqeyindən çıxış edir. Məhz buna görə də, FAO-nun eqidası altında aparılmış 
silsiləvi səciyyə daşıyan tədqiqatlarda qeyd edilir ki, “prinsip etibarı ilə, dünyada hamı üçün 
kifayət qədər ərzaq mövcuddur, problem isə onun qeyri-bərabər şəkildə bölüşdürülməsidir” 
[6, s.119-120]. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin nəzəri-konseptual əsaslarını araşdıran mütəxəssisəlirin fikrincə, 
ərzaq təhlükəsizliyi – sosial siyasət sferasında öz əhatə dairəsini formalaşdıran bir sıra 
amillər toplusundan düz mütənasib asılılıdır. Bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda 
ərzaq təhlükəsizliyinin səviyyəsi daimi və dəyişən amillərdən asılıdır. Daimi amillərə 
aşağıdakıları aid etmək olar: 

– yoxsulluq həddində yaşayan əhali qrupu; 
– xarici amillərin (məsələn, nəqliyyat çətinliyi – ucqar dağ kəndləri və rayonlarına 

daha çox aid edilir) təsiri nəticəsində ərzaq təchizatında nisbi çətinlik (müəyyən coğrafi-ərazi 
bölgüsündə yaşayan əhali qrupu); 

– müxtəlif əhali qruplarının sağlamlığını təhlükə altında saxlayan ayrı-ayrı 
balanslaşdırılmamış qida ünsürləri; 

– qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzərində daxili nəzarətin zəifliyi; 
Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi üçün potensial təhlükə olan amillər isə 

aşağıdakılardır: 
– müxtəlif zaman intervallarında ölkə əhalisinin ərzaq təminatının azalmasına 

səbəb olan kənd təsərrüfatı istehsalının qeyri-sabitliyi və təbii kataklizmlər; 
– dünya bazarının konyukturasının qeyri-sabitliyi və ölkənin ərzaq təchizatının 

xarici amillərdən kəskin asılılığı; 
– ticarət embarqosu və sanksiyalarla əlaqədar tərəf müqabil ölkələrin xarici siyasi 

vəziyyətinin pisləşməsi və qeyri-sabitliyi. 
FAO-nun hesabatlarına görə, (1999-cu il) yaxın 20-30 il ərzində dünya miqyasında 

ərzaq təchizatının etibarlı sabitliyinə təhlükə gətirə biləcək dörd amil mövcuddur: iqlim 
şəraitinin pisləşməsi, su və enerji ehtiyatlarının tükənməsi, münbit torpaqların məhv olması, 
iqtisadi liberalizm. Planetdə əkilən torpaqların hər il 27 milyard ton məhsuldar qatı zay olur 
(itirilir). Bu da cənubi-şərqi Avstraliyada əkilən buğda sahələrinə bərabər sayılır. Dünyada 
mövcud olan yararlı torpaqların 60 %-i zəif, 30 %-i orta və 10 %-i güclü tənəzzülə uğrayır 
(xarab olur). Belə bir şəraitdə yer kürəsinin əhalisi sür’ətlə artır. Tələbatın ödənilməsi problem 
olaraq müxtəlif elmlərin tədqiqat obyektinə çevrilir. Əhalinin gözlənilən sayı barədə müxtəlif 
hesablamalar aparılır. Beynəlxalq təşkilatlar əhalinin artımı probleminin həllinə daha çox 
maraq göstərirlər. 

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, milli səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyinin 
konsepsiyası yalnız ölkənin özünü ərzaqla təminatını əhatə etmir. Bu konsepsiya öz 
növbəsində onu nəzərdə tutur ki, ölkə daxili ehtiyacları ödəmək üçün zəruri miqdarda ərzaq 
məhsulları istehsal etməli, əgər müqayisəli üstünlüklər bu prosesə əngəl törədirsə, o zaman, 
zəruri miqdarda ərzaq məhsullarını xarici ölkələrdən idxal edilməlidir. Bu modifikasiyalı 
konsepsiyanın tərəfdarlarından hesab edilən T.Çembers, C.Korbett, A.De Vaal, M.Lorentis, 
S.Ceremi və başqaları D.Rikardonun “Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin” müasir 
yozumları əsasında qlobal ərzaq ticarətinin liberallaşdırılmasında ölkələrin hamısının gəlirlə 
çıxmasına işarə edir, proteksionizmin, inhizarizmin əleyhinə çıxaraq ÜTT daxilində bu 
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məqsədləri daha şəffaf şəkildə tənzimləmək üçün “şərti monitorinq komissiyasının” 
yaradılması təklifini irəli sürürlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu konsepsiya sırf liberal 
baxışları özündə ehtiva etdiyi üçün sivil determinizmin tərəfdarları (ən tanınmışlardan 
Yaspers və S.Maksvell) onun mövcud şəraitə uyğun olmadığını, əsasən keçid iqtisadiyyatlı 
və inkişaf etməkdə olan ölkələrə tətbiq edilə bilinmədiyini və əgər tətbiq edilərsə də mənfi 
nəticələrinin dünya miqyasında hiss ediləcəyini qeyd edərək, təsdiq edilmiş tutarlı nəzəri və 
praktiki dəlillər gətirirlər. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təyinatı özündə müxtəlif göstəriciləri (adambaşına düşən ərzaq 
istehlakının mövcud səviyyəsi, özünü təminetmə əmsalı və s.) əks etdirir. Hesablamalara 
görə, 2011-2013-ci illər ərzində 842,3 milyon əhali və ya yer kürəsi əhalisinin 12% natamam 
qidalanmışdı. Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir ki, 842,3 milyon əhalinın 15,7 milyonu (5%-ə 
qədəri) sənayecə inkişaf etmiş dövlətlərə, 826,6 milyonu (95%-də çoxu) inkişaf etməkdə olan 
ölkələrə aiddir. Onlardan da 552,0 milyonu Asiya qitəsinə (166,6 milyonu Şərqi Asiyaya, 
294,7 milyonu Cənubi Asiyaya), 226,4 milyonu Afrikaya (222,7 milyonu Saxaradan cənuba), 
39,8 milyonu Latın Amerikasına aiddir. Bu ölkələr ərzaq təhlükəsizliyinin aşağı səviyyəsində 
mövqe tutmuşlar [7]. Proqnozlara görə 2014-ci ildə aşağı və otra səviyyəli gəlirli 76 dövlət-
lərdə natamam qidalanmayan adamların sayı 2013-ci ildə 539 milyondan, 490 milyona (9%) 
düşəcək. Ümumilikdə isə dünyada ərzaq təhlükəsizliyi nöqteyi-nəzərdən proqnozlara görə 
2014-ci ildə 13,9% 2025-ci ildə 14,6%- ə qədər artacaqdır [7]. 

Ərzaq təhlükəsizliyi fraktal təhlil metodikasına görə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini 
nümayiş etdirsə də, əhalinin ərzaqla təminatının mövcud vəziyyətini daha dolğun inikas etdirə 
bilmir.  

Milli və regional səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyi öz növbəsində ev təsərrüfatlarının 
(mikro-səviyyədə) zəruri məhsullarla təchizatı məsələlərini də özündə ehtiva etməlidir. 

 
Ərzaq təhlükəsizliyinin aşağı səviyyəsində mövqe 

tutmuş əhali 
 

İllər Əhali (milyon)  
1990-1992 1015 19% 
2000-2002 957 15% 
2005-2007 907 14% 
2008-2010 878 13% 
2011-2013 842 12% 

Mənbə: http://www.fao.org/publications/sofi/2013/ru/ 
 
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə 

yaşayan əhalinin böyük bir qismi (əsasən kiçik torpaq sahələrinin sahibləri) torpaq sahəsinin 
gəlirləri hesabına öz ərzaq ehtiyaclarını ödəyə bilmirlər, amma buna baxmayaraq onların 
ərzaq məhsullarının alıcılarının say tərkibində xüsusi çəkisi 50-53%-ni təşkil edir.  

Əhalinin ərzaq məhsulları ilə təchizatının həyata keçirilməsində müxtəlif üsullar 
mövcuddur. Bunlara zəruri fiziki fəaliyyəti təmin etmək üçün ərzaq məhsullarının təminatı 
səviyyəsi göstəricisi, insanların fiziki çəkisinin və boyunun ölçülərinə təsir edən qida və 
mineral maddələrin tərkibi göstəriciləri və başqalarını aid etmək olar. 

 
Nəticə 

Ərzaq təhlükəsizliyi əhalinin tələbatının fizioloji qida normalarına uyğun olaraq 
ödənilməsini və dövlətin ərzaq ehtiyatlarının daha çox yerli istehsal hesabına çevik və 
səmərəli şəkildə formalaşdırılmasını özündə əks etdirir. Ərzaq təhlükəsizliyi mövcud imkanlar 
hesabına əhalinin fəal və sağlam həyat tərzi üçün zəruri həcmdə ərzaq məhsullarına olan 
tələbatını təmin etməyə imkan verir. Ərzaq təhlükəsizliyi, fizioloji normalar və müəyyən 
edilmiş keyfiyyət standartları çərçivəsində əhalinin əsas növ qida məhsullarına olan 
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tələbatının yerli istehsal hesabına davamlı ödənilməsi üçün kompleks tədbirlər sistemini 
əhatə edir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi minimum istehlak büdcəsinin həcmindən, 
fizioloji qida normasından, ölkədə ərzaq məhsulları istehsalının səviyyəsindən əhəmiyyətli 
dərəcədə asılıdır. Minimum istehlak büdcəsi əhalinin sosial müdafiəsinin təmin edilməsinin və 
dövlətin sosial siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri olmaqla cəmiyyət üzvlərinin sosial 
rifah halının yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Dövlətin ərzaq təhlükəsizliyi əsas 
etibarilə minimum istehlak büdcəsinin və fizioloji qida normasının hüquqi tənzimlənməsindən 
əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.  

 
Ədəbiyyat: 

1. Россия на весах продовольственной безопасности. Под ред. 
К.В.Новожилова. Краснодар-Ст. Петербург- Москва-Тольятти. Б.и. 1999, С.3. 

2.  Н.П.Радугин. Проблемы экономической реформы в стране. Москва: 
«Палея». 1996, С.9. 

3. Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture. Agricultural Policy 
Reform in the WTO: The Road Ahead. Washinqton, D.C.: U.S. Department of Agricultural, 
May 2001. Pp. 63-64. 

4. Бурдаков П.Т., Слетгалиев Р.З. Россия в системе глобальной безопасности. 
Ст.-П., 2002. С.119-120. 

5. Э.Пестель. За пределами роста. Москва, 1988. С. 217-218. 
6. А.М.Чумаков. Философия глобальной продовольственной безопасности. 

Москва. 1998. С. 119-120. 
7. http://www.fao.org/publications/sofi/2013/ru/http://data.fao.org/statistics, 

http://www.fao.org/hunger/en/. 
 
 

 
 

SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ STRATEJİ PLANLAŞDIRMANIN SƏMƏRƏLİLİYİNİN 
STATİSTİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ   

Şəlalə  MƏMMƏDOVA, 
        Sumqayıt Dövlət Universiteti, müəllimə 

İstənilən müəssisənin, o cümlədən sənaye müəssisələrinin  inkişafı strateji planlaşdırma 
sisteminin səmərəliliyindən çox asılıdır. Strateji planlaşdırma sisteminin səmərəliliyi dedikdə 
müəssisənin qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün imkan yaradan, onun 
rəqabətqabiliyyətliliyini təmin edən sistem başa düşülür. Belə sistem müəssisənin 
imkanlarının reallaşaması və xarici təhlükələrin neytrallaşmasını təmin etməklə, həm də 
müəssisənin zəif və güclü tərəflərinin nəzərə almalıdır.   Müəssisənin strateji 
planlaşdırılmasının qiymətləndirilməsi onun gələcək fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması 
üçün vacibdir. Sadə məntiqlə fərz etmək olar ki, müəssisənin strateji planlaşdırma sisteminin 
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi müəssisənin konkret fəaliyyətinin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi göstəricilərindən istifadə etməklə yerinə yetirilə bilər. Lakin elə 
göstəricilərdən istifadə edilməlidir ki, onlar  strategiyanın həyata keçirilməsi nəticəsində 
yaranan dəyişiklikləri tam əks etdirə bilsinlər. Hər bir müəssisənin qarşıya qoyduğu məqsəd 
fərqli olduğundan strateji planlaşdırmanın həyata keçirilməsindən əldə edilən nəticələr də 
fərqli olacaq. Ona görə də strateji planlaşdırma sisteminin qiymətləndirilməsində istifadə 
edilən göstəricilər də müxtəlif ola bilər. Lakin buna baxmayaraq, bu göstəriciləri maliyyə və 
qeyr-maliyyə göstəriciləri kimi iki qrupa ayırmaq olar.  

Strateji planlaşdırma ilə bağlı nəzəriyyələrdə  optimal strategiyalara uyğun olan 
meyarlar müəyyən edilib. Əlbəttə, müxtəlif müəlliflərin optimal strateji planlaşdırma üçün 
müəyyən etdikləri meyarlar sistemi nəinki eyni deyil, hətta bəzi hallarda bir-birinə əksdir. 
A.A.Tompson və A.C.Striklend öz tədqiqatlarında müəssisənin daxili və xarici mühitə 
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uyğunlaşmasını, həmçinin  rəqabət üstünlüyünə malik olmasını  mütləq meyarlar kimi irəli 
sürürlər. Onlar mütləq meyarlardan başqa adi meyarlardan istifadəni də məqbul hesab 
edirlər. Məsələn, fəaliyyətin bütün əsas aspektlərinin əhatə edilməsini, risk dərəcəsinin 
nəzərə alınmasını, çevikliyin təmin edilməsini və sair məsələləri strategiyanın 
qiymətləndirilməsində nəzərə almaq olar. Lakin bu müəlliflərin fikrincə bu meyarlar mütləq 
meyarlar deyil və strategiyanın qiymətləndirilməsində və seçilməsində əsas hesab edilə 
bilməz.  

Müəssisənin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi optimal strategiyanın düzgün 
seçilməsindən çox asılıdır. Optimal strategiyanın seçilməsi məsələsi isə onun hansı 
göstəricilər əsasında reallaşması ilə bağlı olur. Bu seçim elə göstəricilərə əsaslanmalıdır ki, 
müəssisənin fəaliyyətinin səmərəliliyini ifadə etmiş olsun.   

Son zamanlar müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə analizinin səmərəliliyinin yeni  
göstəriciləri, həmçinin strateji məqsədlərə nail olmağın qiymətləndirilməsinin müasir metodları 
hazırlanıb. 1990-cı ildə Harvard İqtisadiyyat Məktəbinin professoru D.Norton və R.Kaplan 
tərəfindən Balanslaşdırılmış Göstəricilər Sistemi hazırlanıb. Bu sistem müəssisənin öz 
qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatması və fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün yeni 
üsulları nəzərdə tutur. Bu sistem müəssisənin məqsədini bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan 
müxtəlif parametrlər əsasında əks etdirir. Sistemə həm də qeyri-maliyyə göstəriciləri də 
daxildir. Bu metodun əsas prinsipi ondan ibarətdir ki, qarşıya qoyulan məqsədə yalnız 
ölçüləbilən göstəricilərdən istifadə edilməsi şərti ilə nail olmaq olar.  

Balanslaşdırılmış Göstəricilər Sistemi müəssisənin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin 
əsas istiqaməti kimi aşağıdakıları nəzərdə tutur:  

• səhmdarların və investorların müəssisənin maliyyə durumu ilə bağlı bilgilərini əks 
etdirən maliyyə göstəriciləri;  

• Alıcıların maraqlarını əks etdirən göstəricilər;  
• Biznesin-prosesin qurulması və onun gələcəkdə optimallaşdırılmasının nəzərə 

alınması; 
• Müəssisənin işçilərinin bilik və bacarıqlarının artırılması yolu ilə müəssisənin 

istehsal həcminin artırılması; 
• Xüsusi proqramlardan və sair  istifadə.  
Balanslaşdırılmış Göstəricilər Sisteminin çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, bu metod 

səmərəliliyin qiymətləndirilməsi üçün əsas göstəriciləri digərlərindən fərqləndirimir. Lakin 
“əsas” göstəricilərin “qeyri-əsas” göstəricilərdən fərqləndirilməsi olmasa, müxtəlif strategiyalar 
arasından optimal olanını seçmək mümkün olmaz. Strateji planlaşdırma zamanı istifadə 
edilən maliyyə analizi göstəricilərindən aşağıdakılarını mühüm göstərici kimi fərqləndirmək 
olar: a) faizlərin ödənilməsinə qədər əldə edilən gəlirlər, vergilər və amortizasiya  ayırmaları; 
b)adi fəaliyyətdən gələn gəlirlər (faizlərin və vergilərin  ödənilməsinə qədərki gəlirlər, yaxud 
əməliyyat gəlirləri); c) vergilərin ödənilməsindən sonrakı təmiz əməliyyət gəlirləri; d) “təmiz” 
pul axını (pul kütləsinin “təmiz”axını); e) “sərbəst” pul axını (pul vəsaitlərinin hərəkəti”); f) 
investisiya kapitalının rentabelliyi; g)investisiya kapitalının gözlənilən rentabelliyi; h)kapitalın 
orta dəyəri; j) yaradılan əlavə dəyərin bazar qiyməti; k) yaradılan əlavə dəyərin iqtisadi 
qiyməti;  l) əməliyyatın qiyməti (sərbəst pul axınlarının qiyməti). 

Müəssisənin strateji planlaşdırılmasının maliyyə analizi zamanı bu göstəricilərin hər biri 
mühüm əhəmiyyət daşıyır və onların kompleks şəkildə öyrənilməsi lazımdır. Strateji 
planlaşdırma sisteminin qiymətləndirilməsində müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif 
göstəricilərin seçilməsi belə bir sualı ortaya qoyur: müəssisənin fəaliyyətinin səmərəliliyini 
ifadə edən elə göstəricilər varmı ki, onlardan strateji planlaşdırma sisteminin 
qiymətləndirilməsi üçün universal göstəricilər kimi istifadə etmək mümkün olsun? 

Stareji planlaşdırma sisteminin qiymətləndirilməsində maliyyə göstəriciləri ilə yanaşı  
qeyri-maliyyə göstəricilərindən də istifadə edilir. Bu göstəricilər  müəssisənin fəaliyyətinin 
mühitə uyğunlaşması və rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsi  meyarını müəyyən edir. 
Strateji planlaşdırma sisteminin qiymətləndirilməsində bu göstəricilərin əsasında hesablanan 
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inteqral göstəricidən  əsas qiymətləndirmə meyarı kimi istifadə edilməsi daha 
məqsədəuyğundur.   

 
 
 

STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ KONTEKSTİNDƏ SUMQAYIT  
SƏNAYE MƏRKƏZİNİN İNKİŞAFININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ  

ŞƏFFAFLIQ PROBLEMLƏRİ  
Şəfa ƏLİYEV, 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin  
“Dünya iqtisadiyyatı və marketinq”  

kafedrasının dosenti, i.e.d.   
Sənaye sahələrinin inkişafının modelləşdirilməsi və bununla əlaqədər olaraq obyektiv 

vəziyyətin real qiymətləndirilməsi mühüm şərtlərdəndir. Bu proseslərdə prinsipial 
yanaşmalardan biri sənaye sahələrinin və sənaye müəssisələrinin potensialının obyektiv 
qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan hesabatların, məlumatların və analitik informasiyaların 
şəffaflığıdır. Digər tərəfdən, əgər bu sahədə hesabatlılıq prinsipləri qorunmasa, çətin ki, 
şəffaflığın təmin edilməsi mümkün olacaqdır. Şəffaflığın və hesabatlılığın qorunmaması və 
yaxud bu prinsiplərin ciddi nəzərə alınmaması sənaye sahələrinin inkişafı üçün mümkün 
resursların və potensialın real təhlilinə mane olur, sənayenin artımına və dinamikliyinə 
əngəllər yaradır. Tədqiqatçılar A.Durnev və S.Quriyev sənaye sahələrində şəffaflığın 
olmaması şəraitində qeyri-sağlam tendensiyaların artmasını, oğurluqların baş verməsini, 
resursların dağıdılmasını labüd hesab edirlər[1]. Digər tərəfdən, sənaye müəssisələrinin 
inkişafının proqnozlaşdırılması, strateji hədəflərin müəyyənləşdirilməsi və bunlarla əlaqədər 
zərurui tədbirlərin görülməsi məqsədilə, müəssisənin fəaliyyətini əks etdirən hesabatların 
şəffaflığı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə, sənaye müəssisələrinin yenidən qurulması 
və inkişaf mexanzimlərinin təkmilləşdirilməsi zamanı şəffalıq prinsipinin qorunması mütləq 
şərtlərdən biri kimi xarakterizə olunur[2]. Bu prinsiplər müasir dövrdə aktuallığı ilə daha çox 
diqqət çəkir. Belə ki, sənaye müəssisəsi bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər bir resurs 
elementindən və inkişaf determinantından daha səmərəli istifadə etməyə çalışır. Bu 
baxımdan sənaye müəssisələrinin resurs məcmusunun və xammal-material potoklarının, 
həmçinin maliyyə vəsaitlərinin şəffaflığı və hesabatlılığı həlledici amillərdən biri kimi 
xarakterizə olunur[3]. Şəffalıq və hesabatlılıq sənaye müəssisəsinin zərərinə səbəb olacaq 
hər bir faktın və ya fəaliyyətin tez aşkarlanmasına və ya qarşısınını alınmasına imkan verir[4]. 
Qlobal çağırışlar səbəbindən sənaye müəssisələri yeni şəraitdə yeni şərtlərlə fəaliyyət 
göstərməyə məcburdurlar. Dünya sənaye sektorunun perspektivləri üzrə tendensiyaları da 
transformasiyalara uğramaqdadır[5]. Bu amilin özü, ilk növbədə sənaye sektorunun 
şəffaflığının və hesabatlılığının artırılmasını şərtləndirən mühüm siqnal kimi də dəyərləndirilə 
bilər. Digər tərəfdən, ABŞ-da bir qrup tədqiqatçılar və mütəxəssislər tərəfindən sənaye 
müəssisələrində aparılmış araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, bu tip müəssisələrin davamlı 
və dinamik inkişafında şəffaflıq və hesabatlılıq meyarları ən vacib məsələlərdəndir[6]. 

 Bütün bunlar onu göstərir ki, sənaye müəssisələrinin müasir dövrdə fəaliyyətinin daha 
səmərəli təşkilində şəffaflıq və hesabatlılıq meyarlarının böyük əhəmiyyəti vardır. Bu 
məsələlər ölkəmizin sənaye sektoru üçün də kifayət qədər aktualdır və bu baxımdan 
Sumqayıt sənaye mərkəzinin inkişafının modelləşdirilməsində şəffaflıq problemlərinin diqqət 
mərkəzində saxlanılması xüsusi maraq doğurur. Hazırda ölkəmizdə milli iqtisadiyyatın 
inkişafının dinamikliyinin təmin edilməsi üçün strateji yol xəritələrinin icrası prosesləri 
intensivləşməkdədir[7]. Bu sırada, sənaye sektorunun inkişafı, xüsusilə, ağır maşınqayırma 
sahələrinin, metallurgiya, kimya və neft-kimya komplekslərinin inkişafının sürətləndirilməsi 
üzrə strateji hədəflərin müəyyənləşdirilməsi daha çox diqqət çəkir və bu sahələrin inkişafında 
Sumqayıt sənaye mərkəzinin rolu və inkişafı məsələləri xüsusi yanaşma tələb edir.  
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Qeyd edək ki, sahibkarlığın inkişafına, sənaye sahələrinin genişləndirilməsi üçün dövlət 
dəstəyinin güclü olmasına baxmayaraq bir çox sahələrdə, xüsusi ilə sənaye sahələrində ixrac 
yönümlü məhsul istehsalının əhəmiyyətli artırılmasına hələlik nail olunmamışdır. Ölkənin 
əsas sənaye mərkəzində - Sumqayıt sənaye kompleksində bir sıra iri layihələrin icrasına 
başlanılmışdır, yeni ixracyönümlü istehsalatlar tikilir, bu sahələrdə yeni istehsal gücləri 
yaradılır, amma bütün bunlar hələlik intensiv fazaya keçməmişdir. 2010-2016-cı illərdə 
Sumqayıtda sənaye müəssisələrin artımında intensivlik müşahidə olunmur və hazırda 120 
sənaye müəssisəsində cəmisi 15-16 min nəfər nəfər işçi vardır, bu isə mövcud potensialı əks 
etdirmir. Bunlar nəzərə alınmaqla, ölkə Prezidentinin təşəbbüsü və rəhbərliyi altında 
Azərbaycanda sənayenin modernləşməsi və inkişafının intensivləşməsi tədbirləri həyata 
keçirilir. Bu sırada Sumqayıt Azərbaycanın müasir sənaye mərkəzi kimi əsas diqqət 
mərkəzindədir. Sənaye mərkəzinin iqtisadi strukturunа kimya və neft-kimya, metallurgiya, 
maşınqayırma, еlеktrоеnеrgеtikа, yeyinti və yüngül sənaye, tikinti mаtеriаllаrı istehsalı 
müəssisələri daxildir. Şəhərdə mövcud olan sənaye müəssisələrinin əksəriyyəti müasir 
tехnоlоgiyаlar əsаsındа yеnidən qurulmuşdur. Belə ki, şəhərin sənaye kompleksinin əsasını 
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının müаsir zаvоdlаrı, Sumqаyıt Tехnоlоgiyаlаr Pаrkı, 
“Аzərikimyа” İstеhsаlаt Birliyinin “Еtilеn Pоliеtilеn” zаvоdu, “Аzərsun Sənaye Parkı”nın müаsir 
zаvоdlаrı, “Intеr Tеxtil” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Gilan Textil Parkı, “Alyans Textil” MMC, 
“Bismak” Qida sənaye kompleksi, Beton məmulatları istehsalı zavodu və s. təşkil edir.  

 Nəzərə alsaq ki, sənaye sektoru hələ uzun illər ölkənin əsas valyuta gətirə biləcək 
iqtisadiyyat sektoru kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək, bu baxımdan Sumqayıt sənaye 
kompleksində mövcud sənaye güclərindən daha səmərəli istifadə edilməsi, əlavə dəyər 
yarada biləcək və ixrac məhsullarının çeşidini genişləndirəcək istehsal sahələrinin 
yaradılması aktuallığını xeyli artıracaqdır. Düzdür, bu istiqamətdə qeyd etdiyimiz kimi son 
illərdə Sumqayıtda bir-birinin ardınca iri və modern sənaye müəssisələri istismara verilmişdir. 
Bunlarla belə, yüksək texnologiyalar əsaslı müasir sənaye mərkəznin formalaşdırılması, 
sənaye məhsullarının çeşidinin artırılması, müxtəlif sənaye sahələrinin potensialının 
artırılması üçün çox iş görülməlidir[8]. Belə ki, Sumqayıt sənaye kompleksində istehsal edilən 
sənaye məhsullarının çeşidinin genişləndirilməsi prosesləri real potensialı əks etdirmir, 
əvvəllər sıradan çıxarılmış və istismardan silinmiş çoxlu sayda iri sənaye istehsalatlarının və 
qurğularının əvəzində yenilərinin yaradılması prosesləri kifayət qədər intensiv deyildir[9]. 
Təəssüf ki, Sumqayıtda iri elektromexanika məhsulları şəbəkəsi yaradılsa da, bu istehsal 
sahəsinin məhsullarının ixrac qabiliyyəti aşağıdır və ixrac bazarlarının tapılması, bu sahədə 
müəssisənin imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi, effektiv əməkdaşlıq partnyorlarının 
müəyyənləşdirilməsi və xarici- iqtisadi fəaliyyət üzrə əlaqələrin genişləndirilməsi tədbirləri zəif 
təşkil edilmişdir[10]. Qeyd edək ki, Sumqayıt sənaye kompleksində istehsal olunan 
məhsulların sahə prinsipi üzrə payı  Şəkil 1-də öz əksini tapmışdır.  
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Şəkil 1. Sumqayıt üzrə 2016-cı ilin əvvəlinə emal sənayesinin strukturu, %-lə. 
Şəkil 1-dən göründüyü kimi Sumqayıt sənaye kompleksinin emal şəbəkəsinin 

strukturunda kimya sənayesinin payı 60 %-dən çoxdur, amma metallurgiya kimi güclü 
potensiala malik emal sənayesinin payı isə cəmisi 3,4 %-dir. Digər tərəfdən regionda, o 
cümlədən Sumqayıtda geniş miqyaslı abadlıq-quruculuq və tikinti işlərinin getməsinə 
baxmayaraq, tikinti materialları istehsalı Sumqayıtın sənaye sektorunda cəmisi 1,1 % paya 
malikdir. Əvvəllər güclü tekstil və toxuculuq müəssisələri şəbəkəsinə malik olan Sumqayıtda 
son dövrlərdə bir neçə müasir analoji fabriklərin istismara verilməsi bu istiqamətdə resurs 
potensialını artırmağa imkan vermişdir və hazırda bu sahənin payı 3,1 % səviyyəsindədir. 
Digər tərəfdən, “Azərsun” holdinqin qida məhsulları, kağız və karton istehsalını 
genişləndirilməsi hesabına, bu sahələrdə Sumqayıt sənaye kompleksinin hazırda istehsal 
etdiyi ümumi məhsulun 10 %-ə yaxını cəmlənmişdir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Sumqayıt 
sənaye kompleksinin inkişafının sürətləndirilməsi və bununla bağlı əsaslı tədbirlərin 
reallaşdırılması müasir dövrün ölkəmiz üçün, onun maliyyə və iqtisadi sabitliyinin təmin 
edilməsində əlavə resursların, o cümlədən valyuta resusrslarının formalaşdırılması üçün 
olduqca aktual məsələlərindəndir.  

Bunlarla belə, xarici ticarətin strukturunun, ilk növbədə ixracın strukturunun əsas 
hissəsini mineral xammal məhsulları, başqa sözlə neft və təbii qaz, həmçinin neft məhsulları, 
ümumilikdə ölkə ixracının 2015-ci ildə 86,5 %-nin bu məhsullardan ibarət olması göstərir ki, 
qeyri-neft təmayüllü ixracın həcminin artırılması üçün hələ çox işlər görülməlidir[11]. 2015-ci 
ilin yekununda Beynəlxalq Standart Ticarət Təsnifatı üzrə ölkə ixracının mal qruplarına görə 
xüsusi çəkisi Şəkil 2.-də öz əksini tapmışdır.  
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Hazır metal məmulatlarının istehsalı - 2,2 %

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı - 14,3 %

Digərlər - 2,2 %

5,5 %

86,5 %

1,7 % 1,6 % 1,8 % 2,9 %
Yeyinti məhsullar və diri heyvanlar

Mineral yanacaq, sürtkü yağları, analoji
materiallar

Kimyəvi mallar və digər kateqoriyalara 
daxil edilməyən analoji məhsullar

Əsasən materialın növünə görə 
təsnifləşdirilən sənaye malları

Maşınlar və nəqliyyat avadanlıqları

Digərlər
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Şəkil 2. Azərbaycan Respublikasında 2015-ci ildə Beynəlxalq Standart Ticarət 
Tənifatı üzrə ixracın quruluşu (ixracda xüsusi çəkisi, faizlə). Qeyd: ARDSK-nin 
məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. http://www.stat.gov.az. 

 
Şəkil 2.-dən göründüyü kimi, ölkə ixracının qruluşunda qeyri-neft sektoru sahələrinin 

payı olduqca aşağıdır və bu göstəricilər həmin sahələrin potensialına adekvat deyildir. Bu 
baxımdan, qlobal dəyişikliklər və müasir dövrümüzün iqtisadi tendensiyaları və iqtisadi 
çağırışları konteksində ölkənin ixrac potensialının yenidən qiymətləndirilməsi, müasir 
texnologiyalar və yüksək innovasiyalar əsaslı ixrac istiqamətli müəssisələrin yaradılması, 
ixrac mallarının dünya bazarlarına sərfəli şərtlərlə çıxarılması infrastrukturunun qurulması, 
logistika və nəqliyyat sisteminin müasir tələblər səviyyəsində təşkil edilməsi, ölkəmizə - qeyri-
neft sektoru sahələrinə xarici investisiyaların gətirilməsinin stimullaşdırılması kimi vacib 
məsələlərin kompleks və sistemli şəkildə baxılmasını, həll edilməsini şərtləndirir. Digər 
tərəfdən, ənənəvi istehsal sahələrinin müasirləşdirilməsi və yüksək texnologiyalar əsaslı 
sənaye komplekslərinin inkişaf etdirilməsi hesabına Sumqayıt sənaye mərkəzində ölkənin 
ixrac potensialının artırılması üçün yeni və məhsuldar mənbələrin formalaşdırılması 
perspektivləri böyükdür[ 12]. Akademik Z.Səmədzadə yazır ki, ümmiyyətlə, inkişafın yeni 
mərhələsinin əsas hədəfi milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə və 
dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyasına nail olmaqla, uzunmüddətli perspektivdə 
ölkədə dinamik sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığını təmin etməkdən ibarətdir[13, s.20]. 
Strateji yol xəritəsi konteksində Sumqayıt sənaye mərkəzinin inkişafının modelləşdirilməsində 
şəffaflığın təmin edilməsi və xüsusilə, yeni tikilməkdə olan iri sənaye qurğularının istismara 
verilməsi ərəfəsində şəffaflığın gücləndirilməsi zərurəti artmaqdadır. Belə olduğu halda, bu 
kimi iri layihələrin daha uğurlu olması mühiti formalaşar. Məsələn, Sumqayıt sənaye 
mərkəzində 2011-ci ildən fəaliyyətə başlamış Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında hazırda 
rezidentlərin sayı artmaqdadır və buraya yatırılan sərmayələrin həcmi də yüksəlməkdədir[14]. 
Bunun əsas səbəblərindən biri Parkda biznes prosedurların maksimum dərəcədə 
sadələşdirilməsi və rezidentlərin qeydiyyat prasedurunun elektron formada “bir pəncərə” 
sistemi vasitəsilə həyata keçirilməsidir[15]. Digər tərəfdən, şəffaflığın təmin edilməsi 
məqsədilə “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı”nın Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı və 
müstəqil müstəqil auditorların Rəyi Parkın rəsmi saytında dərc edilmişdir[16]. Başqa iri 
sənaye müəssisələri kimi SOCAR-ın nəzdində fəaliyyət göstərən kimya və neftkimya 
müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı şəffaflıq problemlərinin vacibliyini vurğulamaq lazımdır. 
Belə ki, bu qəbildən olan sənaye müəssisələri Sumqayıt sənaye mərkəzinin inkişafında 
həlledici rol oynayırlar. Təkcə Sumqayıt sənaye mərkəzində yox, regionda iri kimya 
müəssisələrindən biri olacaq Sumqayıt karbamid zavodunun tikintisinin 2017-ci ilin sonunda 
yekunlaşması və 2018-ci ilin əvvəlində istismara verilməsi gözlənilir[17]. Ümumi ərazisi 40 
hektara yaxın olan zavod ammonyak, karbamid istehsalı və karbamidin qranulyasiyası 
sahələrindən ibarət olacaqdır. Zavod gündəlik 1200 ton ammonyak və 2000 min ton 
karbamid istehsal edəcəkdir və illik istehsalın həcmi 650-660 min ton karbamid təşkil 
edəcəkdir. Layihənin ümumi dəyəri təxminən 750 mln. avro təşkil edir və şübhəsiz belə bir iri 
həcmli layihənin icrası prosesləri şəffaflıq və hesabatlılıq prinsipləri əsasında aparılmalı, 
xərclər maksimum optimallaşdırılmalı və sənaye potensialının, həmçinin ixrac potensialının 
artırılması istiqamətində bu layihənin imkanlarından maksimum istifadə təmin edilməlidir. 
Digər iri sənaye müəssisəsi kimi tikilməkdə olan “SOCAR Polimer”i göstərmək olar[18]. 
Burada 180 min ton polipropilen və 120 min ton yüksək sıxlıqlı polietilenin istehsalı mümkün 
olacaqdır SOCAR-ın iri potensiala və istehsal gücünə malik sənaye qurğularının bir hissəsi 
də “Azərikimya” İB-də cəmlənmişdir[19]. Göründüyü kimi bu kimi iri müəssisələrdə külli 
miqdarda xammal və hazır məhsul potokları hərəkətdədir və digər tərəfdən, bu tip 
müəssisələrdə iri məbləğdə maliyyə və xüsusilə, valyuta resurslarından istifadə edilir. Bütün 
bu amillər nəzərə alınmaqla Sumqayıt sənaye mərkəzində şəffaflıq problemlərinin həll 
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edilməsi və hesabatlılıq prinsiplərinin gücləndirilməsi məqsədilə bir sıra prinsipial məsələlərə 
xüsusi diqqət yetirilməsini məqsədəuyğun sayırıq: 

- ilk növbədə, strateji yol xəritəsi konteksində Sumqayıt sənaye mərkəzinin inkişafının 
maksimum səviyyədə səmərəli təşkili üçün, bu sənaye mərkəzində yerləşən müəssisələrin 
fəaliyyətinin şəffaflıq prinsipləri əsasında təşkili təmin edilməlidir; 

- sənaye müəssisələrinin inkişafının modelləşdirilməsi və bu sahələrə xarici 
investisiyaların cəlbinin genişləndirilməsi məqsədilə, şəffaflıq və hesabatlılıq meyarları mütləq 
şəkildə qorunmalı və onlara əməl olunmalıdır; 

- sənaye müəssisələrində şəffaflığın təmin edilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin 
intensiv öyrənilməsi və tətbiqi təmin edilməlidir; 

- sənaye müəssisələrində şəffaflığın səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi və bunlarla 
bağlı tədbirlərin keçirilməsi proseslərində müstəqil təşkilatların, cəmiyyəti təmsil edən ictimai 
orqanların iştirakı təmin olunmalaıdır; 

- müasir dövrdə şəffaflıq problemlərinin həllinə və hesabatlılıq prinsiplərinin 
qorunmasına strateji yanaşma təşkil edilməli, bunlarla bağlı sistemli və ardıcıl tədbirlər 
görülməlidir və s.  
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MİLLİ İQTİSADİYYATDA REAL SEKTORUN DAVAMLI İNKİŞAFININ TƏMİN 
OLUNMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
                           Tariyel QURBANOV, 

     AMEA İqtisadiyyat İnstitutu,  a.e.i., i.f.d., dosent 
 
Son illər Azərbaycan Respublikası üçün başlıca məsələlərdən biri uzunmüddətli inkişaf 

strategiyasının seçilməsi və ardıcıl olaraq həyata keçirilməsidir. İqtisadiyyatın dinamik 
davamlı inkişafının təmin edilməsində innovasiyalar mühüm əhəmiyyətə malikdir, belə ki, 
istehsalın texniki və texnoloji bazasının davamlı olaraq yenilənməsində, rəqabətqabiliyyətli 
yeni məhsulun buraxılmasında, dünya bazarlarına səmərəli məhsul və xidmətlər 
çıxarılmasında innovasiyalar başlıca rol oynayır. Müasir dövrdə hər hansı iqtisadi sistemin 
dinamik inkişafının əsasını innovasiya fəaliyyəti təşkil edir. İnnovasiya fəaliyyətinin 
gücləndirilməsi isə öz növbəsində, ictimai istehsalın təşkilində və işçi qüvvəsinin strukturunda 
köklü dəyişikliklərin  aparılmasını tələb edir [1].  

Respublikamızda strateji yol xəritələrinin layihələri hazırlanarkən maraqlı tərəflərin, 
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının rəy və təklifləri də nəzərə alınmışdır ki, bu da prioritet 
sahələrə geniş baxış bucağından yanaşmaq üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Strateji yol 
xəritələrinin icrasında başlıca məqsəd Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında 
iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin, inklüzivliyinin və sosial rifahın artırılmasının təmin 
edilməsindən ibarətdir. Nəzərdə tutulan layihələr neft-qaz, kənd təsərrüfatı, istehlak malları 
istehsalı, ağır sənaye və maşınqayırma, ixtisaslaşmış turizm, logistika və ticarət, əhalinin 
uyğun qiymətə mənzil təminatı, peşə təlimləri, maliyyə xidmətləri, telekommunikasiya və 
kommunal xidmətlər sahələrini əhatə edir [4]. 

İqtisadiyyatın mövcud vəziyyəti nəzərə alınmaqla real sektorun inkişafının əsasını təşkil 
edən iqtisadi artımı təmin edən struktur dəyişmələrinin təhlili və innovasiya amillərinin iqtisadi 
artıma təsiri məsələlərinin tədqiq edilməsi öz ağırlığı ilə ölkə iqtisadiyyatı qarşısında duran 
problemlərdən biridir. İnnovasiya sferasının inkişaf səviyyəsi dayanıqlı iqtisadi artımı 
formalaşdırır və ölkənin bütövlükdə dünya əmək bölgüsündə tam hüquqlu iştirakının zəruri 
şərtinə çevrilir [3]. Bu baxımdan innovasiya iqtisadiyyatına keçid şəraitində iqtisadiyyatın real 
sektorunda innovasiya proseslərinin əsas xüsusiyyətlərinin, onun hərəkətverici qüvvələri və 
qanunauyğunluqlarının, innovasiya amillərinin təkrar ictimai istehsala təsirinin öyrənilməsi, 
təhlili və tədqiq edilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyatda təbii-
maddi resurslar (torpaq, xammal ehtiyatları və avadanlıqlar) iqtisadi rifahın yaradılmasının 
əsasını təşkil etsə də, bütövlükdə təsərrüfat sisteminin inkişafı və iqtisadi artım daha çox 
qeyri-maddi amillərlə təmin edilir ki, bunlardan ən əsası bilik və insan kapitalıdır.  
İqtisadiyyatın yeni keyfiyyətə keçidi bilavasitə nəzəri biliklərin, yüksək texnoloji sahələrin 
rolunun artması, iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərinin rolunun artması ilə bağlıdır. Odur ki, 
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iqtisadiyyatda baş verən sistemli dəyişikliklərin həm nəzəri, həm də praktiki baxımdan 
təhlilinə ehtiyac yaranır. 

Ölkə iqtisadiyyatının əsas artım mənbəyini iqtisadiyyatın real sektoru  təşkil edir. 
Cəmiyyətin ümumilikdə sosial-iqtisadi tərəqqisi real sektorun nə dərəcədə rasional təşkil 
edilməsindən və onun subyektlərinin nə dərəcədə səmərəli fəaliyyət göstərməsindən asılıdır. 
Müasir şəraitdə iqtisadiyyatın və cəmiyyətin  modernləşdirilməsi kontekstində real sektorun 
inkişafı xüsusi aktuallıq kəsb edir. Real sektora həm maddi istehsal sahələri, həm də qeyri-
maddi istehsal sahələri aiddir. XX əsrin ikinci yarısında, xüsusən də son 10 illikdə real 
sektorun strukturunda köklü dəyişikliklər baş verdi. Elmi-texniki tərəqqi və əmək 
məhsuldarlığının artması nəticəsində maddi istehsalla  xidmət sahələri arasındakı nisbət 
kəskin dəyişikliyə məruz qaldı. Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə xidmət sahələrində 
məşğul olanların sayı maddi istehsal sahəsində məşğul olanların sayını 2 dəfə üstələyir, 
ümumilikdə isə məşğul əhalinin 2/3 hissəsini təşkil edir. Kənd təsərrüfatında, hasilat 
sənayesində ictimai əməyin kütləsi getdikcə azalır. Emal sənayesində məşğul olanların sayı 
azalmaqdadır. İqtisadiyyatın informasiyalaşması real sektorda struktur dəyişikliklərinə səbəb 
olur ki, bu da yeni istehsal sahələrinin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu isə öz növbəsində 
iqtisadiyyatın real sektoru haqqında təsəvvürləri dəyişir, belə ki, real sektor 
telekommunikasiya şəbəkələrində virtual reallığı da özündə ehtiva edir [2]. 

Real sektorun inkişafının əsasını texniki təchizatın yenilənməsinə və digər 
innovasiyalara yönəldilən, eyni zamanda iqtisadi artımı stimullaşdıran birbaşa kapital 
qoyuluşları təşkil edir. İqtisadiyyatın  real sektoru ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının başlıca 
artım mənbəyidir. Real sektor sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat və rabitə sahələrini 
əhatə edir. Bura daxil olan müəssisə və təsərrüfat subyektləri öz fəaliyyətləri nəticəsində gəlir 
əldə edir və vergi ödəyirlər ki, bundan da dövlət büdcəsi formalaşır. 

Real sektoru adətən istehsal və qeyri-istehsal sahələrə ayırırlar və bunların hər  birinə 
də xidmətlərin  göstərilməsi (maddi və qeyri-maddi) və eyni zamanda maddi məhsulların 
yaradılması daxildir. Maddi xidmətlərə yüklərin daşınması, paltarların tikilməsi və yuyulması, 
avadanlıqların quraşdırılması; qeyri-maddi xidmətlərə isə mütəxəssis məsləhətləri (məsələn, 
mühasibat, hüquqşünas, vəkil xidmətləri) və turizm şirkətlərinin xidmətlərini daxil etmək olar. 

Real sektorun modernləşdirilməsinə və onun rəqabətqabiliyyətliliyinə bir sıra amillər 
təsir göstərir: innovasiya fəaliyyəti; ölkədəki işgüzar və investisiya mühiti; infrastruktur. Real 
sektor üçün istehsal infrastrukturu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bura yollar, kanallar 
limanlar, anbarlar, rabitə sistemi və s. daxildir. Ən çox təsir göstərən komponent energetika 
sahəsidir ki, bu da enerji resurslarının  işlənməsi; müxtəlif enerji növlərinin çevrilməsi və 
istifadəsini əhatə edən təsərrüfat sahəsidir. 

Real sektorun inkişafını təmin etmək üçün istehsal avadanlıqlarının (əsas kapital) 
vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Qəbul olunur ki, əsas fondların aşınma əmsalı 50 %-
dən yüksəkdirsə, bu, iqtisadiyyat üçün çox əlverişsiz haldır və kritik göstərici hesab olunur. 

Sonda qeyd olunan sahə üzrə  strateji yol xəritəsində nəzərədə tutulanlara uyğun olaraq  
şəffaflığın təmini üzrə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur :  

- bazar iqtisadiyyatının innovativ inkişaf tipinə  uyğunluğunu təyin edən meyarlar sistemi 
əsaslandırılmalıdır; 

- real sektorda struktur dəyişmələri nəzəri təhlili metodikasına əsaslanaraq tədqiqatlar 
aparılmalıdır; 

- milli iqtisadiyyatın daxili və qlobal inkişaf amilləri təhlil edilərək ölkə iqtisadiyyatının 
innovativ iqtisadi artıma keçid modeli əsaslandırılmalıdır [3] və s.  
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BÜDCƏ POTENSİALININ FORMALAŞMASININ SƏMƏRƏLİ  
İQTİSADİ PROBLEMLƏRİ 

                                  
Təhminə ƏLİYEVA,  

Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universitetinin                                                         
                                   “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrası, i.ü.f.d 

        
Ölkə iqtisadiyyatının  inkişafı  ölkənin büdcə sisteminin effektiv idarəetmə səviyyəsi 

büdcə potensialı ilə müəyyən edilir.   Büdcə potensialının strukturuna vergi gəlirləri, qeyri-
vergi gəlirləri və əvəzsiz daxilolmalar (subvensiya istisna olmaqla), planlaşdırılan xərclərin 
potensialı daxildir. Büdcə potensialının kəmiyyətini hesablamaq üçün vergi və qeyri-vergi 
potensialları cəmlənir və bundan ölkənin xərc öhdəliyi çıxılır.  Büdcə potensialından istifadə 
dedikdə, gəlir daxilolmaları əsasında büdcənin imkan verdiyi maksimum mümkün xərclər 
başa düşülür. Son dövrlərdə istər ölkəmizdə, istərsə də qlobal iqtisadiyyatda baş verən 
proseslər, dunya bazarında neftin qiymətinin enməsi və neftdən gələn gəlirlərin 2014-cu ildən 
başlıyaraq kəskin azalması və ticarət tərəfdaşı ölkələrində iqtisadi böhran nəticəsində ölkədə 
iqtisadi artım sürətinin yavaşıması, tədiyə balansında və qeyri–neft büdcə kəsirinin olması 
mənfilik kimi qiymətləndirilir.  Belə ki, 2008-ci ildə dünya bazarında neftin 1 barelinin 
qiymətinin 150ABŞ  dollarına yaxınlaşdığı halda 2016-cı ildə 30ABŞ dollarından da aşağı 
düşməsi və neftin qiymətlərindəki bu cür qlobal azalma Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsir  
göstərdi.  Bu təkcə Azərbaycanda deyil, həmcinin  neftin qiymətlərinin iqtisadi inkişafına 
bilavasitə təsir edən Qazaxıstan, Səudiyyə Ərəbistanı və Rusiya kimi təbii ehtiyatlarla zəngin 
ölkələri çətinliklərlə üzləşdirdi. Azərbaycanda da hazırda eyni vəziyyət mövcuddur.  
Azərbaycan üçün iqtisadi imkanların sürətləndirilməsi üçün  potensial imkanlar mövcuddur. 
Belə ki, Azərbaycan üç nəhəng dövlətlərin  – İran, Türkiyə və Rusiya kimi iqtisadisadiyyatı 
inkişaf etmiş dövlətlər arasında yerləşir. Azərbaycan  Ümumi Daxili Məhsulu-  30 trilyon ABŞ 
dollarına çatan Avropa Birliyi, Çin və Körfəz ölkələri bazarlarının yaratdığı dairənin 
mərkəzində yerləşir. Məsələn, Azərbaycanla dünyanın ikinci iqtisadiyyatı sayılan Çin Xalq 
Respublikasının arasında yalnız Qazaxıstan vardır və həmçinin Azərbaycanla Körfəz ölkələri 
arasında təkcə İran İslam Respublikası, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında isə yalnız 
Gürcüstan dövləti  yerləşir. Beləliklə, həm qısa, həm də iri radiuslu dairədə Azərbaycanın 
bazarlara çıxmaq potensialı böyükdür ki, bu da ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafina təkan 
verəcəkdir. Onu da qeyd etməliyəm ki, Çin Xalq Respublikası əsas iqtisadi regionlarla birgə 
“İpək Yolu” layihəsini həyata keçirməyi planlaşdırır ki, bu marşrutlardan biri də Azərbaycan 
ərazisindən keçir. Eyni zamanda, Avropa, Rusiya, İran, Hindistan və Mərkəzi Asiyanı 
birləşdirəcək Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin də bir xətti Azərbaycanın ərazisindən keçir. Bu 
təşəbbüslər ölkəmizin ərazisindən keçən əmtəə və sərnişin dövriyyəsinin həcmini artırmaqla 
marşrut boyu istehsal və nəqliyyat-logistika xidmətləri üçün imkanlar yaradacaqdır. 
Azərbaycan təkcə tranzit ölkəsi deyil, o, həm də öz ərazisindən keçən əmtəələr üzərində 
əlavə dəyər yaratmaq potensialına malikdir. Büdcə potensialından  istifadənin iqtisadi 
problemləri  ölkə Prezitenti tərəfindən 2016-cı il 6 dekabr tarixində milli iqtisadiyat və 
iqtisadiyyatın əsas sektorları özrə Strateji Yol Xəritəsinin icrası üçün sərəncam verilmişdir. 
Strateji yol xəritəsində müəyyən məqsədlər və hədəflər müəyyən edilmişdir. Strateji baxış və 
yol xəritəsi qısa, orta və uzunmüddətli dövrləri əhatə edir.  

    Strateji yol xəritəsinin hazırlanmasında  milli  iqtisadiyyatın əsas hədəflərini 
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 ixracda rəqabətliliyin və Birbaşa Xarici İnvestisiyaların (BXİ) artırılması; 
 daxili bazar üçün vacib olan sektorlarda səmərəliliyin yüksəldilməsi və idxalın yerli 

istehsalla əvəzlənməsi;  
 iqtisadi artımın dayanıqlılığının təmin olunması;   
 monetar siyasətin məzənnə rejimi ilə qarşılanması  fiskal siyasətlə monetar 

siyasətin uzlaşmasının təmin olunması.    
Bilirik ki, 1970-ci ildən bəri monetar siyasət ümumilikdə fiskal siyasətdən ayrı həyata 

keçirilirdi. 
Bununla da əsas nail olunacaq məqsədlər:  
–  gəlirlilik səviyyəsini və məşğulluğu artırmaq;  
–  iqtisadiyyatı qeyri-neft sahələri istiqamətində diversifikasiya etmək;  
–  bütün iqtisadiyyatda səmərəliliyi və rəqabətliliyi artırmaq;  
–  cari hesab balansını davamlı şəkildə yaxşılaşdırmaq;  
 _    sosial rifah və inklüzivliyin sosial sektorlara investisiyaların həcminin artırılması.  
Büdcə potensialından effektiv istifadənin iqtisadi problemlərinə biz aşağıdaıları aid 

edirik: 
1. İqtisadi inkişafın hazırkı mərhələsində neftdən daxil olan gəlirlərin qeyri neft 

sektorunun Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan prioritet sahələrinə yönəldilərkən bu 
vəsaitdən effektiv istifadənin mövcud problemləri. 

2. Büdcə potensialından istifadə zamanı meydana çıxan iqtisadi risklərin, o cümlədən 
büdcə risklərinin qabaqcadan müəyyən edilməsi ilə bağlı optimal qiymətləndirmə modelinin 
olmaması. 

3. Respublikanın bölgələrinin əksəriyyəti hələ də mərkəzi büdcədən ayrılan 
dotasiyalardan asılı olması. 

4. Bələdiyyələrin işlək və çevik maliyyələşmə mexanizmlərinə malik olmaması. 
5. Büdcə vəsaitlərindən istifadədə maliyyə şəffaflığının və büdcəyə nəzarət sisteminin 

zəif olması. 
6. Büdcə-vergi siyasətinin digər tənzimləmə vasitələri ilə (valyuta-pul, kredit və qiymət 

siyasəti ilə) əlaqələrinin zəif olması.  
7. Vergi güzəştlərinin səmərəli tətbiqi həyata keçirilsə də, potensial vergi mənbələrinin 

istifadəyə verilməsi mexanizminin olmaması və s.  
 
 
 

MİLLİ İQTİSADİYYATDA SAHƏVİ BÖLÜMDƏ İNVESTİSİYA  
İMKANLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Təranə KƏRİMOVA, 

Azərbaycan Dövlət  İqtisad Universitetinin  
“Qiymət və qiymətləndirmə” kafedrasının dosenti,  

iqtisad elmləri namizədi  
 

İnvestisiya potensialının qiymətləndirilməsi ölkə, zona və ya regional səviyyələrdə 
aparılır [90, s.200]. Birinci halda təhlil obyekti kimi ayrı-ayrı ölkələr, ikinci halda ölkənin iri 
iqtisadi rayonlarını birləşdirən zonalar (makroregionlar), üçüncü halda isə bir çox 
ortalaşdırılmış xarakteristikalarla "nöqtə" kimi nəzərdən keçirilən inzibati-ərazi qurumları 
çıxış edirlər. Bununla belə, iqtisadi ədəbiyyatda milli iqtisadiyyatın sahələrinin investisiya 
potensialının qiymətləndirilməsi ilə bağlı məsələlər öz lazımi əksini tapmamış, eləcə də 
bunun investisiyanın səmərəliliyinə təsirini müəyyən edən nəzəri müddəalar ətraflı 
açıqlanmamışdır. Milli iqtisadiyyatın sahələrinin müqayisəli təhlili, onlarda baş verən 
proseslərin başa düşülməsi, sahə müəssisələrinin investisiya resurslarını cəlb etmə 
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imkanlarının qiymətləndirilməsi investisiya fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin 
formalaşması üçün vacibdir. Müxtəlif səviyyələrdə təsərrüfat subyektlərinin investisiya 
potensiallarının miqyasları və strukturu haqqında obyektiv informasiyanın mövcudluğu 
vergitutma sahəsində, birbaşa və portfel investisiyaların cəlb olunması, xarici borcların, 
əsas fondların amortizasiyalarının müəyyən olunması sahəsində, böhranlı regionlarda və 
sahələrdə müəssisənin kreditləşməsi məqsədilə büdcənin istifadəsi sahəsində respublika 
və regional səviyyələrdə dövlətin balanslı siyasətinin aparılması üçün son dərəcə vacibdir 
[147, s.6]. Bundan başqa, ayrı-ayrı sahələrin, regionların və bütövlükdə ölkənin investisiya 
potensialının reallaşdırılması imkanı ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin 
başlıca şərtlərindən biri sayılır. 

Artıq qeyd olunduğu kimi, makroiqtisadi baxımdan investisiya qoyuluşlarına tələbat 
kapitalın optimal həcmi ilə faktiki həcmi arasındakı fərqdən yaranır. Kapitalın optimal həcmi 
ölkədə tam məşğulluğu və müəyyən iqtisadi tempini təmin edən həcmidir. Belə ki, istehsal 
həcminin artımını təmin etmək üçün ölkədə yeni istehsal güclərini istifadəyə vermək 
lazımdır. Bu istehsal güclərinin yaradılması üçün isə investisiya qoyuluşları tələb olunur. 
İqtisadi ədəbiyyatda tam məşğulluq şəraitində olan iqtisadiyyatın artım tempinin ən azı 
əhalinin artım tempi ilə elmi-texniki tərəqqinin tempinin cəmi kimi müəyyən edilir. Belə ki, 
həm əhalinin artım tempi, həm də elmi-texniki tərəqqi tam məşğulluq vəziyyətini pozur. 
Əhalinin sayının artımı iqtisadi fəal əhalinin artımına səbəb olur. Elmi-texniki tərəqqi isə 
əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə, bu da daha az iş qüvvəsi ilə mövcud həcmdə məhsul 
istehsalını təmin edir. Bu baxımdan, elmi-texniki tərəqqinin təsiri nəticəsində ixtisar edilmiş 
işçilərin və əhalinin artımı nəticəsində yeni işçilərin məşğulluğunu təmin etmək üçün iş 
yerlərinin yaradılmasına ehtiyac yaranır. Əmək məhsuldarlığının və əhalinin artım 
templərinin cəminə bərabər olan iqtisadi artım tempini R.Xarrod təbii artım tempi 
adlandırmışdır [175, s.104]. Aparılmış araşdırmalar göstərir ki,  son illərdə əhalinin artım 
tempi illik 1,3 faiz olmaqla sabitləşmişdir. Ölkədə elmi-texniki tərəqqinin tempinin nisbətən 
yüksək olması proqnozlaşdırılır. Bununla yanaşı, son illərdə ölkədə yüksək iqtisadi artım 
tempi məşğulluğun səviyyəsinin artmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, rəsmi statistikaya 
əsasən 2009-cu ildə işsizlik 6,0 faizə, 2010-cu ildə 5,6 faizə, 2011-ci ildə  5,4 faizə, 2015-ci 
ildə isə 5,0 faizə bərabər olmuşdur. 2015-ci ildə əmək qabiliyyətli yaşda olan əhali 2000-ci 
ilə nisbətən 1858,0 min nəfər, 2010-cu ilə nisbətən isə 327,9 min nəfər artmışdır. Hazırda 
Azərbaycan məşğulluğun təmin edilməsi baxımından ən gərgin dövrə daxil olmuşdur. 

Sahələrin investisiya potensialının reytinqi göstəricisinə görə sənaye, kənd təsərrüfatı 
və nəqliyyat sahələri ilk üç yeri bölüşdürürlər. 

Cədvəl 1  
2016-cı ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının sahələrinin                                                      

investisiya potensialı reytinqi 
İqtisadiyyat sahələri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ranq 
1. Sənaye 0,55 1,11 0,66 0,03 0,65 1,34 1,26 0,42 1,25 0,70 1 
2. Kənd təsərrüfatı 0,05 1,06 0,01 0,01 0,00 1,10 1,02 0,03 1,30 0,19 2 
3.Nəqliyyat 0,05 1,05 0,08 0,00 0,07 1,05 1,03 0,20 0,00 0,06 3 
4. Rabitə 0,02 1,12 0,02 0,00 0,03 0,95 1,48 0,02 0,00 0,00 4 
5. Tikinti 0,08 1,20 0,03 0,05 0,11 1,02 1,99 0,02 0,00 0,00 6 
6.Ticarət və xidmət 0,07 1,10 0,04 0,05 0,03 1,08 1,31 0,02 0,00 0,00 5 

Qeyd. Reytinqlərin hesablanması müəllif tərəfindən aparılmışdır. 
 Sənaye sahəsinin ilk yerdə olmasına yanacaq sahəsinin investisiya cəlbediciliyi 

birbaşa təsir göstərmişdir. Həmçinin ölkədə sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı 
digər sahələrin inkişafı üçün imkanlar yaradır. Belə ki, nəqliyyat, rabitə, ticarət, maliyyə 
sektoru və digər sahələr əsasən maddi, informasiya və maliyyə axınlarının təşkili ilə məşğul 
olurlar ki, bu da əsasən sənaye və kənd təsərrüafatının inkişafından asılı olur.    
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Fikrimizcə, ayrıca götürülmüş sahənin investisiya potensialının qiymətləndirilməsi 
vəzifəsi bu sahənin investisiya prosesini xarakterizə edən sosial-iqtisadi göstəricilərin 
hansısa bir məcmusunun müəyyən edilməsindən ibarətdir. Bu zaman, təhlilin 
məqsədindən asılı olaraq müxtəlif amillər və ya amillər qrupu istifadə edilə bilər. 

İnvestisiya potensialı sahənin bütün əsas makroiqtisadi göstəricilərini - istehsal 
həcmini, müəssisələrin sayını, rentabellik səviyyəsini, əmək məhsuldarlığını, texniki 
bazanın modernləşmə və təzələnmə dərəcəsini, gəlir və xərclərin strukturunu, 
təmərküzləşmə dərəcəsini və s. nəzərə almalıdır. Tədqiqatın aparılması məqsədilə, 
investisiya potensialı 4 əsas komponentə – istehsal, maliyyə, investisiya və ixrac 
potensiallarına  bölünmüşdür. 

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə almaqla sənaye sahələrinin investisiya potensialının 
etibarlı reytinqini almağa imkan verən aşağıdakı göstəricilər (indekslər) sistemindən istifadə 
etməyi lazım bilirik . 

 Cədvəl 2 
Sənaye sahələrinin investisiya potensialının                                          

qiymətləndirilməsi göstəriciləri 
 Göstəricinin adı Hesablama metodikası 

 İstehsal potensialı 

1 İstehsalın fiziki həcm 
indikatoru 

Bu göstərici sahənin istehsal həcminin ölkə üzrə 
sənaye istehsal həcminə nisbəti kimi müəyyən 
edilir. 

2 İstehsal həcminin artım tempi Sənaye istehsalı həcminin dinamikası göstəricisi, 
cari ildə istehsal həcminin keçən ilki istehsal 
həcminə nisbəti kimi hesablanır. 

3 Əsas fondların aşınma 
dərəcəsi 

Bu göstərici sahədə əsas fondların aşınmasının 
orta sahəvi səviyyəsinin ölkəüzrə müvafiq 
göstəriciyə nisbəti kimi hesablanır. Bu göstərici nə 
qədər yüksək olarsa, müəssisəyə aşınmış 
avadanlığın əvəz olunması üçün daha çox 
investisiya tələb olunur. 

 Maliyyə potensialı 
4 Zərərlə işləyən müəssisələrin 

xüsusi çəkisi 
Bu göstərici sahənin zərərlə işləyən 
müəssisələrinin sayının ölkə üzrə belə 
müəssisələrinin ümumi sayında xüsusi çəkisini 
əks etdirir. Digər şərtlər sabit qaldıqda, bu 
göstərici nə qədər yüksək olarsa, sahənin maliyyə 
potensialı bir o qədər aşağı olur. 

5 Məhsulların rentabellilik 
səviyyəsi 

Bu göstərici məhsulların reallaşmasından əldə 
edilən mənfəətin onun istehsalı və tədavülü üzrə 
(sahə üzrə) tam xərclərə nisbəti kimi müəyyən 
edilir. Bu göstərici nə qədər yüksək olarsa, 
istehsal olunan məhsulların reallaşdırılması 
imkanları bir o qədər yüksək olur. 

6 Ayrı-ayrı sahələr üzrə qiymət 
indeksləri 

Bu göstərici təhlil olunan ildə keçən ilinqiymət 
səviyyəsi ilə müqayisədə sahədə qiymət 
dinamikasını xarakterizə edir.Digər bərabər 
şəraitlərdə qiymət indeksi nə qədər yüksək olarsa, 
sahə məhsuluna tələb bir o qədər yüksək olur. 

 İnvestisiya potensialı 
7 İnvestisiyanın artım tempi Cari ildə investisiya həcminin keçən ilin investisiya 
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həcminə nisbəti kimi hesablanır. 
8 Əsas kapitala investisiyanın 

struktur indikatoru 
Təhlil olunan ildə sənaye sahələri üzrə əsas 
kapitala investisiya qoyuluşunun strukturunu 
xarakterizə edir. İnvestisiyanın cəmi həcmi vahid 
kimi qəbul edilir. 

 İxrac potensialı 
9 İxracın artım tempi Cari ildə ixrac həcminin keçən ilin ixrac həcminə 

nisbəti kimi müəyyən edilir. 
10 İxracın ümumi həcmində 

sahənin ixracının payı 
Bu göstərici sahənin ixrac həcminin ölkə üzrə 
ixracın həcminə nisbəti kimi hesablanır. 

Qeyd: Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
Sənaye sahələrinin investisiya potensialının qiymətləndirilməsi müvafiq illərin statistik 

məlumatları əsasında həyata keçirilir. Hər bir göstərici üzrə vahid kimi qəbul edilən 
müqayisə bazası müəyyən edilir. Bu zaman məlumatlar konkret kəmiyyətdən asılı olaraq 
əmsallara çevrilirlər. Sahənin ümumi potensial göstəricisi xüsusi göstəricilərin cəmi kimi 
hesablanır. Əsas informasiya mənbələri Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 
Komitəsinin, İqtisadiyyat  Nazirliyinin, Maliyyə Nazirliyinin, Mərkəzi Bankın, Rabitə və 
İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin məlumatları sayılır.  

Fikrimizcə, investisiya qoyuluşunun strukturunun istehsal həcmlərinin strukturu ilə 
müqayisəsi mövcud investisiya prioritetlərinin hansısa sahənin ümumi məhsulda roluna nə 
qədər uyğunluğu dərəcəsini aşkara çıxarmağa imkan verir. Bu məlumatlar sənayenin "daha 
çox investisiya qoyulmuş" (əmsal vahiddən yuxarı) və "yarımçıq investisiya qoyulmuş" 
(əmsal vahiddən aşağı) sahələrini ayırmağa imkan verir. 

 
Cədvəl 3 

Əsas sənaye-istehsal fondlarının dəyərinə nisbətdə                                                   
investisiyaların bölüşdürülməsi əmsalları 

Sənaye sahələri 200
0 

200
5 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

Elektroenergetika 0,10 0,10 0,14 0,04 0,17 0,21 0,23 
Yanacaq sənayesi 0,13 0,15 0,35 0,35 0,26 0,33 0,37 
Metallurgiya sənayesi 0,01 0,08 0,06 0,03 0,02 0,03 0,04 
Kimya və neft-kimya sənayesi 0,02 0,02 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 
Maşınqayırma və metal emalı 0,01 0,00 0,00 0,02 0,05 0,05 0,07 
Meşə,ağac emalı və sellüloz kağız 

ənayesi 
0,07 0,05 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 

Yüngül sənaye 0,00 0,00 0,00 0,24 0,10 0,12 0,13 
Yeyinti sənayesi 0,11 0,04 0,03 0,17 0,07 0,12 0,18 
Qeyd. Reytinqlərin hesablanması müəllif tərəfindən aparılmışdır.        
Sahənin əldə edilmiş investisiya potensialı onun ilkin vəziyyəti və investisiya 

resurslarını mənimsəmək imkanları haqqında təsəvvür yaradır. Sahənin potensial səviyyəsi 
nə qədər yüksəkdirsə, investisiya resursları buraya daha uğurla daxil olar və investisiya 
layihələri reallaşdırıla bilər. 

Müasir dövrdə ölkədə sənayenin perspektivli sahələrindən biri neft-maşınqayırma 
sahəsidir. Fikrimizcə, ölkədə neft hasilatının olması və neft hasil edən ölkələrlə qonşu 
olması, bu sahədə mövcud təcrübə neft mədən avadanlıqları istehsalı sahəsinin inkişafını 
məqsədəuyğun edir. Neft maşınqayırma sahəsinin inkişafı xarici şirkətlərələ strateji 
əməkdaşlıq şəklində də həyata keçirilə bilər. Belə ki, hazırda texnologiyanın cəlb edilməsi 
üçün xarici müəssisələrə birbaşa investisiya səmərəli yollardan biri hesab edilir. Bu baxım-
dan, xarici neft maşınqayırma şirkətində hökumət əhəmiyyətli paya malik olmaqla bu 
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şirkətin imkanlarından istifadə ederek yerli neft maşınqayırma sahəsinin inkişafına nail 
olmaq olar.  

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı sahəsində böyük imkanlar mövcuddur. Həm 
bitkiçilik, həm də heyvandarlıq sahəsində investisiya imkanları böyükdür. Heyvandarlığın in-
kişaf etdirilməsi əsasən idxalın əvəz edilməsi hesabına təmin ediləcəkdir. Belə ki, 2015-ci 
ildə özünütəminetmə səviyyəsi mal ətində 91,8 faiz, qoyun ətində 99,3 faiz, quş ətində 98,6 
faiz, yumurtada 99,7 faiz, süd və süd məhsullarında 78,0 faiz, taxılda 64,5 faiz, üzümdə 
93,1 faiz, kartofda 89,1 faiz, bostan məhsullarında 100 faiz, meyvə və giləmeyvədə 
təxminən 113,7 faiz, tərəvəzdə 103,4 faiz, meyvə-tərəvəz şirələrində 108,5 faiz, duzda 86,4 
faiz, şəkər və şəkərdən hazırlanan məhsullarda 198,0 faiz, bitki yağları və marqarində 71,2 
faiz, kərə yağında 54,7 faiz  təşkil etmişdir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, ət 
istehsalını daxili bazar hesabına 9,2 faiz, kolbasa məmulatları istehsalını isə təqribən 2,3 
dəfə artırmaq mümkündür. Həmçinin, ölkədə 2015-ci ildə adambaşına ət və ət məhsulları 
istehlakı 33,9 kq, minimum istehlak norması isə orta hesabla 20,2 kq-ya bərabər olmuşdur. 
Belə hal, süd və süd məhsullarına da aiddir. Belə ki, 2015-ci ildə ölkədə idxal edilmiş süd  
istehsalın 31,5 faizini təşkil etmişdir. Həmçinin adambaşına süd istehlakı 272,5 litr olduğu 
halda, minimal istehlak norması 159,2 litrə bərabər olmuşdur. Eyni zamanda, ölkədə idxal 
edilmiş kərə yağı daxili istehsalın 19,1 faizini təşkil etmişdir. Bunu nəzərə alaraq, əhalinin 
sayı və adambaşına düşən gəlirləri artdıqca, gələcəkdə qeyd edilən məhsullara tələbin 
artmasını proqnozlaşdırmaq olar. Gələcəkdə, heyvandarlığın inkişafı əsasən heyvanların 
cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və heyvandarlıq komplekslərinin inkişafı istiqamətində 
olmalıdır. Belə ki, 2015-ci ildə heyvandarlıq sahəsinin ümumi məhsulunda kənd təsərrüfat 
müəssisələrinin payı 7,2 faizə bərabər olmuşdur. Bu baxımdan ölkədə həm ət, həm də süd 
istehsalının artırılması üçün cins ətlik və cins südlük heyvandarlıq komplekslərinin 
yaradılmasına ehtiyac vardır. 

Bütövlükdə, ölkədə mövcud investisiya potensialının reallaşdırılması baxımından 
sahəvi bölümdə milli iqtisadiyyatın inkişaf proqramının hazırlanması zəruridir. Bu proqram 
baza sahələrlə onlara xidmət edən sahələrin inkişafını əlaqələndirməli, dövlət və bölmənin 
özəl əməkdaşlığı əsasında həyata keçirilməlidir. 

 
 
 
 

BANK RİSKLƏRİ VƏ ONLARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODLARI VƏ 
MODELLƏRİ                    

Tofiq QULIYEV, 
                                                                     Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
                                                               “Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasının   
                                                                müdiri, iqtisad elmləri doktoru, əməkdar elm   
                                                                                                             xadimi, professor  
İqtisadi risklərin, o cümlədən maliyyə risklərinin idarə edilməsi maliyyə-iqtisadi sabitliyi 

təmin etmənin başlıca şərtidir. Maliyyə-bank riskləri xüsusilə qeyri-müəyyənliklər, staxostik, 
riskli situasiyalar, qeyri şəffaflıq şəraitində daha təhlükəli olur. Ona görə də risklərin özünün 
idensifikasiyası, onun hansı nəticələr, itkilər verə biləcəyinin dərk edilməsi son dərəcə 
vacibdir. Bu səbəbdən müasir dövrdə bütövlükdə iqtisadiyyat sferası, o cümlədən banklar  
üzrə «risk-menecment»  konsepsiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Bank riskləri istər onların (risklərin) məzmunu və səciyyəsi və istərsə də tənzimlənməsi 
baxımından bir neçə təsnifata ayrılır. Bundan asılı olaraq risklərin istiqamətlər və təzahür 
formalarına görə idarə olunması qaydalarından, mexanizmlərindən istifadə olunur. Lakin 
bütövlükdə əsas məsqsəd sistemli rsikləri azaltmaqdan və müştərilərin, investorların qanunu 
mənafeyini, hüquqlarını qorumaqdan ibarətdir. Maliyyə sabitliyi, qeyri-sabitliyi və riskləri  bir 
çox situasiyalardan və amillərdən asılıdır. Lakin dünya təcrübəsi göstərir ki, yuxarıda 
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göstərilən hallar nəticə etibarilə iki istiqamətli, səviyyəli – yəni, makrosistemli və mikrosistemli 
risklərdən asılı olur. Makro və mikrosistemli risklər bir-birilə əlaqədardır və həm də konkret, 
müvafiq iqtisadi və idarəçilik fəaliyyətində bir-birinə təsir edir və müəyyən dərəcədə bir-birini 
şərtləndirir. 

Bankların sistemli riskləri bir qayda olaraq onlardan kənar amillərlə, yəni bilvasitə 
onların fəaliyyətləri ilə əlaqədar olan risklər deyildir. Bu bütövlükdə real  iqtisadiyyatda,  
iqtisadi proseslərdə baş verən hadisələrlə, dəyişikliklərlə bağlıdır. Bir sözlə, bazar riskləri, 
fond riskləri, valyuta riskləri, əmtəə riskləri və s. ilə əlaqədardır. Lakin hər bir bank yalnız öz 
fəaliyyəti çərçivəsində  deyil, özündən kənar müvafiq hadisə və prosesləri, hətta ölkələrdən 
kənar qlobal dünyada baş verənləri də proqnozlaşdırmağı bacarmalıdır. Bu sahədə pozitiv 
dünya təcrübəsini öyrənməli və şəraitə uyğun manevr etməlidir.  

Əlbəttə sistemli risləri idarə etmək, o cümlədən tənzimləmək banklardan asılı deyildir. 
Məsələn, aktivlərin qiymətinin   səviyyəsi və bunun nətiəcsində leveridjin ümumi qiymət 
səviyyəsinin yüksəlməsi, nəticədə qiymət «köpüyünün» artması və yaxud əksinə olan hallar 
banklardan deyil, makroiqtisadi  vəziyyətdən asılı olur. Bu meylli hallar baş verdikdə, və ya 
tamamilə başqa  bir halda da qiymətlərin aşağı düşməsi aktivlərin satılması və defolt 
vəziyyətin yaranması baş verir.   Belə halda banklar çərçivəsində də sistemli böhran halları 
meydana  çıxır. 

Pul-kredit və valyuta münasibətləri dövlətin ən vacib iqtisadi siyasət dairəsinə daxildir. 
Bu sferanın iqtisadiyyatın özünəməxsus bir vacib sahəsi olması səbəbindən onunla bağlı 
problemlərin həlli xüsusi tədbirlər sistemini və fəaliyyət istiqamətini tələb edir. Adətənə bazar  
sistemi özünütənzimləyən bir sistem adlandırılır. Əlbəttə hər sahədə olduğu kimi, bu sferada 
da  tələb və təklif qanunu fəaliyyət göstərir. Lakin pul-kredit və valyuta sferasında onun rolunu 
inkar etməməklə yanaşı, həm də bunu mütləq bir tələb kimi də başa düşmək, bu sferalardakı 
iqtisadi prosesləri yalnız bu qanunun tələbləri  əsasında tənzimləmək heç də düzgün 
olmazdı. 

Bir qayda olaraq  «maliyyə» anlayışı dedikdə, bu pul vəsaitinin hərəkəti kimi başa 
düşülür. Maliyyə prosesləri (müəssisə gəlirlər, mənfəət, aktivlər, dövlət, büdcə gəlirləri və s.) 
dedikdə bu və  digər gəlirlərin pulla ifadəsi kimi anlaşılır. Əslində isə maliyyə özü-özlüyündə 
pul deyil, pul münasibətləridir, pul resursları sistemidir. Maliyyə resursları əsasında istər 
mikro – lokal (müəssisələr) və istərsə də pulla əlaqədar olan makrosəviyyəli fondlar yaranır, 
formalaşır ki, bu da öz təyinatına görə müxtəlif (fərqli) istiqamətlərdə istifadə olunur (maliyyə 
təminatında, kreditləşmədə, əmək haqqının verilməsində, özünü maliyyələşdirmədə, dövlət 
maliyyələşdirilməsində də və s.). Ona görə də ən başlıca məsələ bütün səviyyələrdə 
(müəssisə və dövlət səviyyəsində) maliyyə resurslarını artırmaqlır, maliyyə intizamını 
möhkəmləndirməkdir, ən başlıcası bu sferalarda şəffaflığı təmin etməkdir. 

Firma və şirkətlərin dəyanətli maliyyə vəziyyəti bilvasitə onların özlərindən, daxili 
strukturların harmonik fəaliyyətindən, habelə maliyyə-sənaye qruplarından (SMQ), 
bütövlükdə pul axınının həcmini dəqiq müəyyən etməkdən və onu  düzgün idarə etməkdən 
asılıdır. Burada konkret halda desək,  maliyyə əməliyyatlarının düzgün aparılması (bu 
əməliyyatların  ayrı-ayrılıqda gəlirlərlə əlaqələndirilməsi), maliyyə fəaliyyəti üzərində nəzarət, 
bütövlükdə maliyyə resurslarının idarə edilməsi, müəssisə daxili investisiyaya olan tələbatının 
araşdırılması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Burada həm də maliyyə investisiya vəsaitinin 
sənaye kapitalına çevrilməsi əsas məsələdir.  

İqtisadiyyatın tarazlı və davamlı inkişafı birinci növbədə iqtisadiyyat sektoru  ilə bank, 
maliyyə sektorları arasında zəruri, optimal nisbətlərin mövcud olmasını tələb  edir. Belə 
nisbətlərin bərqərar olmasında iqtisadiyyatın struktur  modernləşməsi, innovativ yenidən 
qurulması ilə yanaşı real sektorun kreditləşməsi, Mərkəzi bankın kredit dərəcəsi səviyyəsi, 
kommersiya banklarının investisiyaların  kreditləşmədəki rolu (xüsusi çəkisi) mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadiyyatın dirçəlişi və dinamik inkişafında  ucuz və uzunmüddətli 
kreditləşmənin   müstəsna  əhəmiyyəti vardır. Bu və digər  problemlərin uğurla  həlli bank 
sisteminin  dəyanətli inkişafının başlıca amillərindən  biridir. Çünkü verilmiş kreditlərin vaxtlı-
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vaxtında  geri qaytarılmaması (ümumiyyətlə  qaytarılmaması)  bank sektoru üçün, habelə real 
iqtisadi sektor üçün ciddi problemlər yarada bilər. Bu və digər problemlər,  vəzifələrin uğurla 
həlli həmişə respublika Prezidenti İ.H.Əliyev  diqqət mərkəzində olmuş, bütün müşavirlərdə 
bunu bu və ya digər formada vurğulamışdır.  

Kredit riskləri birinci növbədə bankların fəaliyyətinin iflasa və yaxud iflas vəziyyətinə 
düşməsindən irəli gəlir və yaxud iflas ərəfəsi ilə bağlı olur. Kredit, kredit riskləri sözün geniş 
mənasında maliyyənin, maliyyə risklərinin növlərindən biridir. 1997-ci il bank nəzarəti  üzrə 
Bazel komitəsi kredit riskini maliyyə riskinin bir növü kimi qiymətləndirmişdir. Və həm də 
göstərmişdir ki, bu risklə, yəni kredit riski ilə korporeativ iflas arasında üzvü əlaqə vardır. 
Aktivlərin aşağı keyfiyyətdə olması,  kredit nəzarətinin zəifliyi və yuxarıda göstərilən 
problemlərin vaxtlı-vaxtında aşkara çıxarıla birməməsi belə risklərin daha da kəskinləşməsinə 
gətirib çıxartmışdır. Burada əlbəttə maliyyə bazarlarının qeyri-normal qaydada idarə 
olunması, milli  və qlobal bazarların bir-birilə  sinergetik qaydada uzlaşmaması həm  qlobal, 
həm milli və həm də korperativ, bank risklərinə neqativ qaydada güclü  təsir göstərmişdir. 
Bütün bunlar bank maliyyələşməsinə, kredit reytinqinin aşağı  düşməsinə, bankların 
rentabelliyin azalmasına, subsidiyalar üzrə böyük itkilərə səbəb olmuşdur. Əlbəttə, burada ən 
başlıca şərtlərdən biri kontragenitlərin  aldıqları vəsaitin vaxtlı-vaxtında qeyri 
qaytarılmamasıdır və bunun nəticəsində bank itkilərinin, bank risklərinin baş verməsidir. Ona 
görə də bu vəziyyətin, yəni kredit risklərinin mövcudluğu nəticəsi kimi kredit   müqavilələri və 
bazar sövdələşmə öhdəliklərinə əməl etməmələri onların defolt elan etmələrinə səbəb 
olmuşdur. Bir qayda olaraq iqtisadi  ədəbiyyatlarda kontragentlərin bank qarşısında borc 
öhdəliklərinin yerinə yetirə bilməmələri onların tədiyə  qabiliyyətlərinin aşağı səviyyədə və 
yaxud tamamilə olmaması  ilə izah edilir. Əlbəttə bu vacib səbəblərdən, amillərdən biridir. 
Lakin defolt elan etmək bəzən  maliyyə vəsaitin olmamasından deyil, həm də müqavilə 
şərtlərinin özünün düzgün olmamasının kontragentlərin özləri tərəfindən aşkara çıxarılması 
şəraitində də meydana çıxa bilər.  

Risklər öz obyektinə və miqyasına görə ölkələr üzrə, müəyyən hesablamalar üzrə və 
kontragentlər üzrə olur. Bundan başqa, risklər  müəssisədən kənar xarici və daxili olur. Xarici 
risklərə aşağıdakılar aiddir:    ölkədaxili risklər; pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə bağlı olan 
risklər, yəni valyuta ehtiyatlarının məhdudluğu və yaxud olmaması üzündən baş verən  
risklər; kredit portfelinin tənzimlənməməsi ilə bağlı olan risklər, yəni vəsaitlərin istər sahələr, 
istərsə də regionlar və kontracentlər üzrə qeyri tarazlı halda bölüşdürülməsindən  irəli gələn 
risklər. Daxili riskləri isə əvvəllər göstərdiyimiz kimi, kontragentlərlə bağlı olan risklərdir. Daxili 
risklərin  də xarici risklər kimi özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır: borc məbləğinin əsas 
hissəsinin və yaxud ona əlavə olunan faiz hissəsinin ödənilməməsi ilə bağlı risklər: borcun bu 
və ya digər hissəsinin ödəniləmsi və yaxud da onun borc öhdəlikləri əməliyyatları ilə 
(forvardla, opsionla və digər) əvəz edilməsi, valyuta məzənnəsinin dəyişilməsi ilə itkilərlə 
bağlı risklər. Burada bəzi hallarda qarşılıqlı zaçot (məqbul) üsulundan da  istifadə olunur; 
əməliyyatların sona çatdırılmaması ilə bağlı olan risklər, yəni kontragentin öz öhdəliklərinə 
vaxtında əməl etməməsi, bu sahədə gecikmələrə  yol verməsi; kreditin təmin olunmaması ilə 
əlaqədar risklər, yəni sudanın bazar  dəyərinin aşağı düşməsi və s. Bu, sudanın nominal 
dəyərinin aşağı düşməsi  həm də borc götürənin reytinqini, sudanın portfel riski ilə  
əlaqədardır.  Burada problem yalnız bankların fəaliyyəti ilə məhdudlaşmır. Bu, ədətən 
ənənəvi qaydada ilk baxışda  adama belə gəlir. Kreditləşmə fəaliyyətini ayrı-ayrı maliyyə 
şirkətləri, sənaye şirkətləri, müəssisələri (borc forması), bəzi dövlət qurumları da həyata 
keçirir. Burada da müəyyən risklər baş verə bilər. Lakin ən böyük risklər əvvəldə 
göstərdiyimiz kimi maliyyə bazarlarında baş verir. Burada risklər sövdələşmələr, o 
cümlədənmaliyyə vasitələr üzrə sövdələşmələrdə, əməliyyatlar üzrə hesablaşmalarında, 
kontragentlərin öz öhdəliklərini yerinə yetirməmələrində  göstərir.    Əksər maliyyə 
təşkilatlarında kredit risklərinin başlıca mənbəyi müxtəlif formada olan sudalar və kredit 
xətalarıdır. Bundan başqa, kredit riskləri  digər maliyyə vasitələri sistemində də, yəni bank 
aksepti, istiqrazlarda, törəmə vasitələrdə (aksionlar, forvardlar, opsionlar) digər 
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hesablamalarda təzahür  edə bilər. Ona görə də kredit risklərinin idarə edilməsində bir qayda 
olaraq   aşağıdakı göstəricilər mərhələ qaydasında nəzərə almalıdır. Çünki risklərin özünün 
baş verməsi  də belə mərhələli qaydada olmalıdır: nominal dəyər; aktivlərin məbləği cəmi 
üzrə risklər; xarici, daxili kredit reytinqləri; ehtimal olunan itkilərin kəmiyyəti. Burada aktivlərin 
kredit risklər üzrə müəyyənləşməsi, təsnifatı da  vacibdir. 

Kredit risklərinin idarə edilməsində  borclunun kredit qabiliyyətinin təhlil edilməsi bank 
fəaliyyətində mühüm yer tutur. Burada borclunun kredit qabiliyyəti, tədiyə qabiliyyəti, maliyyə 
sabitliyi mühüm şərtdir. Ona görə də kredit təhlili birinci növbədə kreditə olan tələbatın 
düzgün müəyyən edilməsi, müəssisələrin maliyyə hesabatının sistemli təhlili, pul vəsaitlərinin 
hərəkəti  üzrə planının tərtib edilməsi, sudaların geri qaytarılması üzrə tədbirlərin görülməsi, 
borclunun maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və s. ilə düzgün əlaqələndirilməlidir.  Bütün 
yuxarıda göstərilənlər mövcud ədəbiyyatlarda borclu tərəfin kredit qabiliyyətinin klassik təhlili  
adlandırılır. Klassik  təhlil adlandırılan bu təhlilə aktiv  və passivlər strukturunun qarşılıqlı 
təhlili, pul axınının təhlili, bütövlükdə  müəssisələrin səmərəli fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 
və bununla əlaqədar olaraq müvafiq analitik əmsallarının hesablanması (cari likvidlik 
əmsalları, sürətli və yaxud vaxiından əvvəl likvidlik əmsalları, öhdəliklərin gərginlik  əmsalı, 
müəssisənin maliyyə asılılıq  əmsalı, xüsusi dövriyyə vəsaitləri ilə təmin  olunma əmsalı, 
satışın rentabellik əmsalı, müəssisə aktivlərinin dövretmə əmsalı) nəzərdə tutulur. Yuxarıda  
göstərilən əsas maliyyə əmsalları və habelə kredit üzrə aparılan təhlildən sonra (bu təhlil, bu 
əmsallar borclu tərəfin tədiyə  qabiliyyətinin hansı səviyyədə olmasını səciyyələndirir) risklərin 
ümumi, sintetik, ümumiləşdirilmiş səviyyəsi müəyyən edir ki, bu da müəyyən risk qruplar  
üzrə kredit reytinqi adlandırılır. Kredit reytinqi maliyyə sabitliyinin inteqral göstəricisidir, 
inteqral halda qiymətləndirilməsidir.  Bu göstərici hətta ölkələr üzrə də müəyyən edilə bilir. 
Həmin reytinq müəyyən təşkilatlar, agentliklər  tərəfindən müəyyən edilir. Burada ən başlıca 
məsələ reytinqin risk qruplar üzrə obyektiv halda qiymətləndirilməsidir, yəni borclu tərəflərin 
maliyyə  vəziyyətini, öhdəliklərini, ödəmə qabiliyyətini, onların defolt vəziyyətinin, defolt 
ehtimalının obyektiv meyar göstəriciləri ilə müəyyən edilməsidir,  onların şkala qaydasında 
ifadə olunmasıdır, investisiya keyfiyyəti ilə əlaqələndirilməsidir, həm də ən başlıca 
məsələlərdən biri – spekulyativ, şübhəli halların aradan qaldırılmasıdır. Burada əlbəttə 
praktiki-metodoloji baxımından müxtəlif yanaşmalar, variantlar da ola bilər. Məsələn, maliyyə 
göstəricilərini, əmsallarını müəyyən edərkən mənfəət probleminə müxtəlif qaydada 
yanaşmaq olar. Yəni, bütövlükdə faktiki mənfəət  baxımından və vergiləri, faizləri, amor-
tizasiya ayrımlarını nəzərə almaq  baxımından. Bir sözlə, reytinq qiymətləndirmənin özü 
böyük bir problemi əhatə edir. 

Kredit risklərinin qiymətləndirilməsi həm də maliyyə sektorunun tənzimlənməsi,  bank 
kreditləşmənin istər ayrı-ayrı əməliyyatların həcmi və istərsə də  borclu tərəfin sayı, habelə 
maliyyə törəmələri üzrə əməliyyatlar, aktivlərin sekyuritizasiyası (aktivləri təmin etmək üçün 
qiymətli kağızların buraxılışı), bütövlükdə kredit risklərinin azadılması üzrə tədbirlərlə birbaşa 
bağlıdır. Bu, istiqamətlərə əsaslanan kredit risklərinin qiymətləndirilməsi  modeli daha effektli 
ola bilər, daha az maliyyə itkilərinə yol verər. Həm də borclu   tərəfin  tədiyə qabiliyyətinə 
malik olmaması ehtimalının müəyyən etməyə imkan verər. Bu məqsədlə müasir dövrdə kredit 
risklərinin qiymətləndirilməsinin riyazi aparatına xüsusi fikir verilməlidir. Burada  ekonometrik 
modeldən (xətti və  qeyri xətti, reqresiv təhlildən, defolt ehtimalının proqnozlaşdırılmasından 
istifadə), neyron şəbəkəsindən (kompyüter alqoritmləri, optimallaşdırılmış modellərdə), (riyazi 
proqramlaşdırma və onun əsasında  kredit səhvlərinin azaldılması və  mənfəətin 
maksimallaşdırılması), ekspert sisteminin formalaşması  (riskin qiymətləndirilməsi prosesində  
imitasiya rolları, hər hansı risklər üzrə  qərarın qəbul olunmasında mütəxəssislərin 
təcrübəsindən istifadə edilməsi), hidrid sistemindən (statistik qiymətləndirmə və imitasiya 
modellərindən) prosesin səbəb və nəticələri baxımından istifadə edilməsi zəruridir. Bütün 
bunlar bir tərəfdən  ayrı-ayrılıqda yuxarıda göstərilən beş modelin özünün  dəqiqliyi, məntiqi 
baxımından səlistliyi, digər tərəfdən risklərin özünün ümumi, inteqrativ qiymətləndirilməsi 
baxımından son dərəcə vacibdir. Burada bu baxımından risklərin müəyyən dərəcədə korrektə 
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olunub-olunmaması zərurəti, problemi də meydana çıxır. Ona görə də burada həm bazarın 
iqtisadi mexanizmlərindən, həm də sırf maliyyə-kredit mexanizmlərindən vəhdət halında 
istifadə olunması, ayrı-ayrı parametrlərin düzgün hesablanması da vacibdir. Başqa cür 
desək, defolt vəziyyətini və digər riskli halları səciyyələndirə bilən və biləcək modellərin 
proqnoz dəqiqliyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də  müəyyən vaxt kəsiyində  
bazarın inkişafında olan dəyişikliklər istər-istəməz  reytinq səviyyəsinə də təsir göstərir. Bu o 
deməkdir ki,   heç də bütün hallarda reytinqi dəyişməz, stabil hesab etmək olmaz. Bu dəyi-
şiklik mənfi-reytinqin (aşağı düşməsi), müsbət-reytinqin (artması) istiqamətlərində olur. 
Bütövlükdə kredit riskləri üç istiqamətdə baş verir. Lakin bütövlükdə bu əvvəllərdə 
göstərdiyimiz kimi, kredit riski aktivlərin bazar dəyərinin aşağı düşməsi kimi ilkin, müqəddəm 
şərtlə müəyyən edilir. Ona görə də burada birinci riskli şərait  tədavülə buraxılan səhm və 
istiqrazlarla bağlı olur. Bu istiqamətdə risklərə yol verməmək üçün əvvəlcədən borclu tərəfin 
maliyyə  vəziyyətini sistemli təhlil etmək, öyrənmək lazımdır. Çünki defoltun baş verməsi 
birinci növbədə yuxarıda göstərilən hallarla, parametrlərlə şərtləşir. Bu, kredit risklərinin 
birinci istiqamətidir. Risklərin defolt müəyyən olunması ərəfəsində, anında aktivləri  iqtisadi 
qiymətləndirilməsi, xüsusi olaraq risk törədən aktiv strukturunun  öyrənilməsidir. Bu iqtisadi, 
riyazi-iqtisadi ədəbiyyatlarda kredit risklərinə  məruz qalma halı kimi qiymətləndirilir. Bu, kredit 
riskinin ikinci istiqamətidir. Üçüncü istiqamət defolt halında, nəticəsində kredit riskləri 
nəticəsində  meydana çıxan itkilərdir. Göründüyü kimi, üçüncü istiqamət riskin axırıncı, 
kulminasiya  nöqtəsidir. Bu axırınca  halda ən başlıca problem itkilərin ödənilməsi, yerinin 
doldurulması məsələsidir. Lakin bunun üçün də müəyyən təminat, maddi  imkan formaları la-
zımdır. Ona görə  də kredit risklərindən irəli gələn itkilərin nəinki özünün, hətta onun 
nəticələrinin gözlənilən meyillərinin, istiqamətlərinin müəyyən olunması son dərəcə vacibdir.                 

                  
 
 
 

ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ ÇƏKİLƏN XƏRCLƏRİN 
UÇOTU MƏSƏLƏLƏRİ 

Vaqif QULIYEV, 
 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)  

“Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının dosenti, i.e.n. 
Açar sözlər: elm, iqtisadiyyat,tədqiqatlar,işləmələr,maliyyə, aktivlər, kapital, öhləliklər, 

xərclər, nəticələr. 
Elm insan fəaliyyətinin mühüm sferası olmaqla  ictimai şüurun əsas formalarından 

biridir. Onun başlıca funksiyası varlıq haqqında, təbiət və cəmiyyət hadisələri haqqında 
obyektiv və yeni biliklər formalaşdırmaq, onları nəzəri cəhətdən sistemləşdirməkdir. Müasir 
dövrdə elm cəmiyyətin məhsuldar qüvvəsinə  və çox mühüm sosial institutuna  çevrilmişdir. 
Elmi biliklər bəşəriyyətə böyük fayda verən əhəmiyyətli yeniliklərə gətirib çıxarmışdır (1, s.7). 

Tarixi təcrübə göstərir ki, eimi inkişaf etdirmədən, elmi bilikləri yığmadan, fasiləziz elmi-
tədqiqat işləri aparmadan cəmiyyətdə sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaq, onun dayanıqlığını 
təmin etmək mümkün deyil. Əgər iqtisadiyyat məhdud resurslardan  səmərəli istifadə etməklə 
cəmiyyətin, insanların tələbatını ödəmək funksiyasını yrinə yetirirsə, elm  həmin resurslardan  
səmərəli istifadə etməyin yollarını və istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Hazırda iqtisadiyyatın 
elmiləşməsi baş verir, elm və elmi biliklər istehsalın tərkib hissəsinə çevrilir, eyni zamanda 
elmin iqtisadiyyatlaşması prosesi gedir. Elmi-texniki yeniliklər, yeni texnologiyalar beynəlxalq 
miqyasda çox mühüm ticarət obyektlərinə çevrilmişdir. Lisenziya ticarəti yaxud texnoloji 
ticarət kimi ifadə olunan həmin ticarət indiki dövrdə öz həcminə görə həm malların ixracını, 
həm də birbaşa xarici investisiyaların həcmini qabaqlayır. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu ticarətin 
həcmi son bir neçə onillikdə dəfələrlə artmışdır. 

Elmin və elmi biliklərin istehsalata geniş tətbiqi ona gətirib çıxarmışdır ki, hazırda  bir 
sıra sahələrdə və sferalarda tələb təklif deyil, təklif tələb yaradır. Elmin iqtisadiyyatlaşması  

355 
 



həmçinin onda özünü göstərir ki, elmi tədqiqatlara və işləmələrə (Tİ) küllü miqdarda maliyyə 
resusları və digər resuslar sərf olunur. Müxtəlif ölkələrin elmi potensialı onların elmi 
tədqiqitlara nə qədər insan, maddi, qeyri-maddi və maliyyə resursları yönəltməsi yaxud sərf 
etməsi ilə müəyyən olunur. 

Aparılan araşdırmalara əsasən demək olar ki, Tİ-yə çəkilən xərclər sözün geniş 
mənasında cəmiyyətin sosial-iqtasadi inkişafının əsası olan təbii resursların qorunub 
saxlanmasına və istifadəsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, eləcə də bərpa olunan 
resursların  yeni, daha keyfiyyətli potensialının yaradılmasına gətirib şıxarır. Həmin xərclər 
həmçinin ölkənin ixrac potensialının artırılmasının, bir çox sahələrdə rəqabət qabiliyyətinin 
yüksəldilməsinin həlledici amilinə çevrilir. 

Tİ-lərə çəkilən daxili xərclərin həcminə görə ilk onluğa daxil olan ölkələrin elmi-
tədqiqatlara və işləmələrə yönəltdiyi vəsaitlərin ümumi məbləği  2015-ci ildə  1trilyon 404,3 
milyard ABŞ dolları həcmində olmuşdur. Həmin məbləğin 457 mlrd. dolları və ya 32,5 %-i 
ABŞ-ın, 368,7 mlrd. dolları və ya 26,3 %-i isə Çinin payına düşmüşdür (3). 

Tİ-yə çəkilən daxili xərclərin ÜDM-də tutduğu xüsusi çəkiyə görə ilk üçlüyə Cənubi 
Koreya (4,29 %), İsrail (4,11) və Yaponiya (3,59) daxildir.Tİ-yə çəkilən daxili xərclərlə ÜDM 
arasındakı nisbət birincinin xeyrinə dəyişməkdə davam edir: məsələn, həmin nisbət Aropa 
İttifaqına (Aİ) daxil olan 28 ölkə üzrə 1995-ci ildə 1,60 %-dən, 2014-cü ildə 1,95 %-ə, İqtisadi 
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (İƏİT) daxil olan öikələrdə isə həmin dövrdə müvafiq 
olaraq 1,99 %-dən, 2,38 %-ə qalxmışdır. Ti-yə çəkilən xərclərin1995-2015-ci illər üzrə ən 
yüksək opta illik artımı Cində (17,1%) və Cənubi Koreyada (8,1 %) olmuşdur (3). 1995-2014-
cü illərdə Tİ-yə çəkilən daxili xərclərin daimi qiymətlərlə ümümi məbləği İƏİT ölkələrində1,8 
dəfə, Aİ - 28 ölkələrində - 1,7,  Çində - 19,9, Cənubi Koreyada - 4,4, İsraildə -  3,4, ABŞ-da - 
1,7, Yaponiyada isə -1,6 dəfə artmışdır (3). Adı çəkilən ölkələrin əksəriyyətində ÜDM-nin 
artımı nəzərə çarpacaq dərəcədə olmuşdur. Görünür ki, bu göstərici üzrə Cində daha yüksək 
nəticələrin əldə edilməsinə Tİ-yə çəkilən daxili xərclərin sürətlə aptması da öz müsbət təsirini 
göstərmişdir.  

Tİ-yə daxili xərclərin sürətlə aptması olkəmiz üçün də xarakterik olmuşdur: bu xərclərin 
məbləği 2005- ildə 27,5 mln. manatdan, 2015- ildə  120,9 mln. manata qalx-mışdır (4, s.273). 
Ancaq həmin xərclərin ÜDM-də payı müqayisə edilən illərdə cəmi 0,2 % təşkil etmişdir, bu da  
inkişaf etmiş ölkələrdə olduğundan  xeyli aşağıdır. 

Bütövlükdə Tİ-nin  resurs təminatının yaxşılaşdırılması ilə yanaşı həmin resur- lardan  
məqsədyonlü və səmərəli istifadə edilməsi ön plana çəkilməlidir. Bu baxımdan müvafiq 
təşkilati-idarəetmə strükturunun yaradılması da qarşıda duran mühüm məsələlərdəndir. 
İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ideyanın, yeni texnologiyanın hazır məhsula, 
servis xidmətinə çevrilməsində təkmil və səmərəli təşkilatı-idarəetmə strukturu əhəmiyyətli rol 
oynayır. Hazırda Tİ-lər aşağıdakı əsas təşkilati-idarəetmə strukturları yaxud bölmələr üzrə 
yerinə yetirilir: 

- ali məktəblərdə; 
- dövlət elmi tədqiqat institutları və laboratoriyalarında; 
- şirkətlərdə və firmalarda; 
-  digər müxtəlif təyinatlı tədqiqat təşkilatlarında; 
Statistik məlumatlara görə, ölkə üzrə elmi-tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən 

təşkilatların sayı 2015-ci ilin sonuna 141olmuşdur, onlar arasında 93 sırf elmi-tədqiqit 
müəssisələri, 3 konstruktor təşkilatı, 41 ali məktəblər və 8 sair təşkilat vardır (4,s.271). Elmi-
tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin ümümi sayı 23093 nəfər olmuşdur, onların  70 
%-dən çoxunu tədqiqatçilar təşkil edir (4, s.271). 

Tİ-nin maliyyələşdirilməsi də məhz həmin  təşkilatlar üzrə həyata keçirilir. Göstərilən 
strukturların   hər biri ayrılıqda həm xərc mərkəzləri, həm də məsuliyyət mərkəzləri  rolunu 
oynayır. 

Tİ-lər müxtəlif ölkələrdə müxtəlif mənbəələr üzrə maliyyələşdirilir. Məsələn, ABŞ-da 
maliyyələşdirməyə çəkilən xərclərdə dövlətin və firmaların payı bərabər xüsusi çəkiyə 
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malikdir, Fransada dövlətin payı, Yaponiyada isə şirkət və firmaların payı daha yüksəkdir. 
Azərbaycaanda Tİ-lərin maliyyələşdirilməsi daha çox dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına 
həyata keçirilir. Belə ki, 2015-ci ildə Tİ-lərin maliyyə mənbəələrində büdcə vəsaitlərinin payı 
65,8 %, qalan mənbəələrin payı isə 34,2 % olmuşdur.  Ancaq müsbət tendensiya kimi onu 
göstərmək olar ki, 2005-2015-ci illərdə  Tİ-yə çəkilən daxili xərclərin maliyyələşdirilməsində 
sifarişçilərin payı 13,5 faizdən 27,7 faizə yüksəlmişdir. Bu tendensiya həm də onu göstərir ki,  
son dövrlərdə istesalatla elmin qarşılıqlı yaxınlaşması prosesi gedir və sirkətlər yüksək 
iqtisadı fayda əldə etməyin yolunu elmi- texniki  nailiyyətlərinin tətbiqində görürlər. 

Məlum olduğu kimi, inkişaf etmiş qərb ölkəiərində, xüsusən də ABŞ-da, Kanadada, 
İngiltərədə, eləcə də Yaponiyada fundamental elmi-tədqiqatların əsas bazasını universitetlər 
təşkil edir, elmi kadrların əsas hissəsi də universitetlərdə cəmləşmişdir. 

Maliyyələşmə mənbəələrindən asılı olmayaraq  Tİ-lərin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə 
tutulan vəsaitlərin 2/3 hissəsindən çoxu özəl sektorda istifadə olunur. Elmi-tədqiqatlarla 
məşğul olan kadrların 60-70 %-i də sirkətlərin elmi bölmələrində çalışır. Özəl sektorda Tİ-lərə 
çəkilən xərclərin 1/3-i dövlət vəsaiti hesabına örtülür. Beləliklə də elmi tədqiqatlar və işləmələr 
sirkətlərin əməliyyat fəaliyyətinin şox mühüm, iqtisadi fayda gətirən tərkib hissəsinə 
çevrilmiçdir. 

Azərçaycanda elmi-tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclərin sektorlar üzrə bölgüsü 
2015-ci ildə belə olmuşdur: dövlət sektoru üzrə 107,1 mln. man. və ya ümumi xərclərin 81,4 
%-i, sahibkarlıq sektoru üzrə müvafiq olaraq- 11,0 mln. man. və ya 9,1 %-i, ali təhsil 
müəssisələri üzrə-11,5 mln. man. və ya 9,5 %-i. Müsbət haldır ki, 2005-2015 ci illərdə həmin 
xərclərin həcmi dövlət sektoru üzrə- 4,92 dəfə, sahibkarlıq sektoru üzrə- 1,93 dəfə artdığı 
halda, ali məktəblər üzrə artım daha yüksək olmuşdur- 6,39 dəfə.  

Apardığımız araşdımalar göstərir ki, istər Tİ-yə yönəldiləcək maliyyə resurslarının, 
istərsə də həmin resursların konkret xərclərə çevrilməsinin yaxud istifadəsinin uçotu və 
hesabatı sistemidə mübahisəli məqamlar, həll edilməsi tələb olunan məsələlər vardır. 
Tezislər  şəklində onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

-müxtəlif mənbəələrdən daxil olan maliyyə resurslarının aktivlər-kapital, aktivlər-
gəlirlər (öhdəliklər) və ya aktivlər-gəlirlər modeli üzrə uçota alınması məsələsi həll 
edilməmişdir.  Məsələn, büdcə vəsaitlərinə rəğmən problemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 
Tİ-ni həyata keşirən hər hansı dövlət təşkilatına yaxud digər təşkilata büdcədən daxil olmuş 
maliyyə resursları kapital qismində ya da borc qismində uçota alınmalıdır sualına birmənalı 
cavab müəyyən edilməmişdir. Həmin məsələnin həllinə dəqiq yanaşmanın olmaması 
şirkətlərin maliyyə vəziyyəti və fəaliyyətinin maliyyə nəticələri haqqında hesabat formalarında 
əks etdirilən göstəricilərin  kəmiyyətinə və səviyyəsinə ciddi təsir göstərir, daha doğrusu, 
həmin  göstəricilərin relevantlığı və dürüstlüyünü şübhə altına alır. 

-Tİ-lərə yönəldilən daxili xərclərin elmi-tədqiqatların ayrı-ayrı istiqamətləri üzrə kəmiyyəti 
haqqında nə statistik, nə də maliyyə üçotu sitemində informasiya formalaşdırılmır. Bu da 
xərclərin tərkibi və strukturasını təhlil etməyə, onların səmərəliliyini qiymətləndirməyə imkan 
vermir; 

- dövlətin, özəl sektorda həyata keçirilən, ya da özəl sektorun dövlət müəssisələrində 
aparılan Tİ-lərə yönəltdiyi maliyyə resursları barədə informasiya formalaşdırılmır, nəticədə bu 
sferann inkişafında dövlət ilə özəi sektorun qarşılıqlı münassibətlərinin hansı səviyyədə 
olmasını obyektiv qiymətləndirmək olmur; 

- şirkətlər səviyyəsində mövcud olan uçot sistemi vasitəsilə Tİ-yə çəkilən xərclər, 
həmçinin həmin xərclərin nəticəsində əldə olunan iqtisadi fayda barəsində informasiya əldə 
etmək mümkün deyil. Bu səbəbdən də Tİ-lərə çəkilən xərclərin nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq praktikada tətbiq edilən bir çox göstəriçilərin 
hesablanması metodikasını  ölkə şirkətlərində tətbiq etmək mümkün olmur;  

- hazırda kommersiya təşkilatlarında tətbiq edilən mühasibat uçotunun hesablar 
Planında tədqiqatlara və işləmələrə çəkilən xərclərin uçotunun aparılması üçün  nə vahid, nə 
də ayrıca hesab nəzərdə tutulmamışdır. Halbuki “Qeri-maddi aktivlər” adlı MHBS 38 və 
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MMUS 12 maliyyə uçotu və hesabatı sistemində tədqiqatlara və işləmələrə çəkilən xərclər 
haqqında informasiyanın ayrıca formalaşdırılmasını tələb edir (6, s.500 ; 7, s.134). 

Maliyyələşdirməyə şəkilən xərclərin elmi tədqiqatlarin və işləmələrin istiqamətləri üzrə 
uçotunu aparmaq, nəticələri qiymətləndirmək üçün həmin xərcləri ilkin olaraq aşağıdakı 
qruplar üzrə təsnifləşdirmək tövsiyyə edilir: 

1. Fundamental elmi-tədqiqatlara çəkilən xərclər. Bu qrup xərclərə müxtəlif sahələrdə 
fundamental biliklərin formalaşması məqsədilə, həmçinin öyrənilən hadisə və proseslərin 
qanunauyğunluqlqrının aydınlaşdırılması məqsədilə geniş və hərtərəfli tədqiqatların 
aparılmasına çəkilən xərcləri aid etmək olar. Bu növ təqiqatlara çəkilən xərclər hansısa 
problemi yaxud məsələni tez bir zamanda və bilavasitə həll etməyə imkan vermir. 
Fudamental tədqiqatlar təbiət və cəmiyyət hadisələrinin ilkin səbəblərini, əsas 
qanunauyğunluqlarını, təməl prinsiplərini araşdımağa və müəyyən etməyə yönəldilir. Bu 
səbəbdən də onlara çəkilən xəclərlə onlardan olan nəticələr maliyyə uçotu və hesabatı 
baxımından müqayisə  edilmir, bir çox hallarda isə ümumiyyətlə hər hansı konkret nəticə 
olmur. Uçot və hesabatda həmin xərclərin bir hissəsi fundamental  tədqiqatlar aparmaq 
məqsədilə ya uzunmüddətli aktivlər, ya da təxirə salınmış xərclər kimi, qalan hissəsi - cari 
xərclər kimi əks etdirilməlidir. 

2.Tətbiqi elmi-tədqiqatlara çəkilən xərclər. Bu qrupa  o xərclər daxil edilməlidir ki, onların 
köməyilə fundamental tədqiqatların nailiyyətləri praktiki vəzifələrin həlli üçün istifadə olunur. 
Tətbiqi elmi-tədqiqatlar bir qayda olaraq fundamental tədqiqalara nisbətən daha az müddətdə 
yerinə yetirilə və lazımi nəticələr verə bilər. Lakin bu heç də onların daha az xərclə başa gələ 
biləcəyi anlamına gəlmir, əksinə, hansısa nəzəri ideyanın tətbiq oluna biləcək vəziyyətə 
gətirilməsi daha çox resursların istifadəsinə gətirib çıxara bilər. Odur ki, tədqiqatın bu növünə 
çəkilmiş xərclərin müqabilində yarana biləcək nəticələri proqnoz şəklində müəyyən etmək 
olar,  bu da əslində uçot və heabatda konkret maliyyə nəticəsi kimi tanına bilməz. Ancaq 
faktiki çəkilmiş xərclər, fundamental tədqiqatlarda olduğu qaydada, yəni, uzunmüddətli 
aktivlər, təxirə salınmış xərclər və cari xərclər şəklində əks etdirilməlidir. 

3. Elmi tədqiqat və təcrubə- konstruktor işləri üzrə xərclər . Əslində bu cür xərclərin 
əvvəlki xərclərdən fərqi ondan ibarətdir ki, onların sayəsində elm ilə istehsalın birləşməsi baş 
verir, çəkilmiş xərclər böyük ehtimalla demək olar ki,  konkret nəticələrin yaranmasına gətirib 
çıxarır. Bu zaman həm xərclər, həm də nəticələr maliyyə uçotu və hesabatının elementlərinə 
və ya obyektlərinə çevrilir, gəlirlərə xərclərin uyğunlaşdırılması pinsipinin reallaşdırılmasına 
şərait yaranır, Tİ-yə çəkilən xərclərlə əldə olunan nəticələri müqayisə etmək mümkün olur. 

 Dövlət büdcəsindən dövlət elmi-tədqiqat təşkilatları tərəfindən yerinə yetirilən 
fundamental və tətbiqi elmi- tədqiqat işlərinə ayrılan maliyyə vəsaitlərini subsidiyalar kimi 
uçota almaq düzgün deyil, çünki, həmin vəsaitlər maliyyə yardımı yox, konkret eimi-tədqiqat 
işlərinin aparılması üzrə çəkiləcək xərclərin ödənilməsi mənbəyidir. Həmin vəsaitlərin daxil 
olmasını ikili yazılış prinsipi nöqteyi-nəzərindən nə öhdəlik, nə də gəlir kimi tanımaq düzgün 
olmazdı. Onların öhdəlik kimi tanınmsı  ona görə düzgun deyil ki, həmin vəsaitlər həmin 
təşkilatlara geri qaytarılmamaq şərtilə verilir, yəni, hüquqi öhdəliklər yaratmır. Həmin 
vəsaitlərin gəlir qismində tanınması isə ona görə doğru deyil ki, belə məzmunda olan gəlirlər  
dövlət statuslu elmi-tədqiqat təşkilatlarının əməliyyat fəaliyyətinin nəticəsində yaranmamışdır. 
Beləliklə, büdcədən dövlət elmi-tədqiqat təşkilatlarına daxil olan maliyyə resursları onların 
uçot və hesabatında bir tərəfdən aktivlər (pul vəsaitləri və s.), digər tərəfdən isə kapital kimi 
tanınmalı və əks etdirilməlidir. Dölət statuslu elmi-tədqiqat təşkilatlarına daxil olmuş maliyyə 
vəsaitlərinin əsas hissəsi uzunmüddətli amortizasiya olunan və olunmayan aktivlərin, 
informasiya massivinin yaradılmasına, tədqiqatçı kadrların hazırlanmasına çəkilən  
uzunmüddətli yaxud təxirə salınmış xərclər kimi, digər hissəsi isə cari xərclər kimi uçota 
alınmalıdır. Gari xərclər dövrün sonunda birbaşa maliyyələşmə mənbəyinə silinməlidir. 

Şirkətlərin daxili layihəsi çərçivəsində aparılan elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor 
işlərinə çəkilən xərclərin təsnifatı və uçotu qaydası  MHBS  38 və MMUS  12  ilə tənzimlənir. 
Həmin standartlar xərclərin tədqiqatlar və işləmələr mərhələləri üzrə ayrıca 
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təsnifləşdirilməsini tələb edir. Tədqiqatlar mərhələsi üzrə xərclərə - yeni elmi və ya texniki 
biliklərin əldə olunması məqsədilə həyata keçirilən orijinal və planlı elmi araşdırlmalar üzrə 
xərclər, işləmələr mərhələsi üzrə xərclərə isə -kommersiya məqsədləri üçün istehsal olunana 
yaxud tətbiq edilənə qədər yeni, əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmış materialların, 
qurğuların, məhsulların, sistemlərin yaxud  xidmətlərin planlaşdırılması və ya 
layihələndirilməsi üçün elmi kəşflərin və digər bilikərin tətbiqi zamanı yaranan xərclər aid 
edilir. 

Daxili  layihə çərçivəsində tədqiqatlar mərhələsi həyata keçirilərkən şirkətin çəkmiş 
olduğu xərclər yeni məhsul yaxud texnologiya kimi tanına bilməz, çünki həmin mərhələdə 
şirkət iqtisadi fayda gətirə biləcək aktivin yaranmış olduğunu nümayiş etdirə bilməz yaxud da 
etdirə bilmir. Ona görə də tədqiqatlar mərhələsində çəkilən xərclər yeni yaradılacaq aktivin 
ilkin dəyərinə daxil edilməməli, baş verdiyi dövrə aid olan xərclər kimi uçota alınmalıdır. 

Daxili layihə çərçivəsində yalnız işləmələr mərhələsi zamanı baş verən xərcləri yeni 
məhsulların, texnologiyanın və digər aktivlərin ilkin dəyərinə (maya dəyərinə) silmək olar. Bu 
o halda baş verə bilər ki, həmin yeni aktivlərin və texnologiyaların satışından yaxud 
istifadəsindən şirkətin  gəlir əldə etmə ehtimalı çox yüksəkdir və işləmələrin gedişində onlara 
çəkilmiş xərcləri şirkət etibarlı çəkildə qiymətləndirmək imkanına  malikdir. 
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Xülasə 

Məqalənin yazılmasında məqsəd- elmi- tədqiqat işlərinin maliyyələşdirilməsinə çəkilən 
xərçlərin kəmiyyətini və dinamikasını araşdırmaq, onların maliyyə uçotu və hesabatı 
sitemində təsnifatı və əks etdirilməsinin hazırda tətbiq olunan metodoloji prinsiplərini  və 
qaydalarını təhlil etmək, bu sahədə mövcud olan çatışmazlıqların xarakterini 
açıqlamaqdır.Aparılmış araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilir ki, tətbiq olunan uçot sistemi 
şirkətlərdə  tədqiqatlara və işləmələrə çəkilən xərclərin tərkibi və quruluşu barədə lazımi 
informasiya formalaşdırmır, bu səbəbdən də onların təhlili və  qiymətləndirilməsi mümkün 
olmur. Əsaslandırılır ki,xərcləri elmi-tədqiqat işlərinin istiqamətləri üzrə təsnifləşdirmək, uçot 
və hesbatı da həmin təsnifat üzərində qurmaq, həmçinin şirkətlərdə tədqiqatlara və 
işləmələrə çəkilən xərclərin uçotunu ayrıca hesablarda aparmaq zəruridir. 

Аннотация 
Цель написания статьи – изучить объем и динамику затрат на финансирование 

научно–исследовательских работ, рассмотреть действующие методологические 
принципы,  правила их классификации и отражения в системе финансового учета и 
отчетности, раскрыть характеры недостатков, имеющихся в этой сфере. На основе 
проведенных исследований выявлено, что применяемая в настоящее время учетная 
система не способна формировать информацию о составе и структуре затрат 
компаний на исследования и разработки. По этой причине становится невозможным 
провести анализ  состава затрат и оценку  их результатов. Обосновывается, что 
затраты следует классифицировать по направлениям научно–исследовательских 
работ и построить их учет и отчетность на базе такой классификации, доказывается 
необходимость раздельного ведения учета затрат компаний  на исследования и 
разработки. 
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XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ VALYUTA NƏZARƏTİ 
 

Vüqar MEHDİYEV, 
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 

                                           “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının  dosenti, ü.f.d.;       
Vüsal MUSAYEV, 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun doktorantı 
 

Respublikamızda xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəli inkişaf etməsinə təsir edən əsas 
məqamlardan biri də mövcud olan valyuta məhdudiyyətləridir. Mütəxəssislərin qənaətinə görə 
bu məsələdə müəyyən irəliləyiş və dəyişkən dövlət siyasəti olmalıdır. Belə ki, cari valyuta 
əməliyyatlarına tətbiq edilən məhdudiyyətlər yumşaldılsa da valyutanın hərəkətinin 
lisenziyalaşdırılması ölkənin hüquqi və fiziki şəxslərinə valyutanın aparılması və köçürülməsi 
üçün sərbəst hərəkət rejimin olmaması və yerli təsərrüfat subyektlərinə xarici banklarda 
hesablar açılması, qiymətli kağızlar əldə edilməsinə xüsusi icazələrin verilməsi  kimi bəzi 
mövcud məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır. Bu hallar xüsusi dövlət  tənzimlənməsi 
funksiysına daxil olmaqla xarici iqtisadi əlaqələrdə səmərəliliyin artırılmasına xidmət etməlidir. 
Bununla yanaşı onu da qeyd edək ki, həyata keçirilən maliyyə-valyuta liberallaşması ölkənin 
valyuta-qızıl ehtiyatına da müsbət təsir etməklə xarici borcun vaxtında ödənilməsi imkanlarını 
da genişləndirmiş olacaqdır. Burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, istər ölkədə iqtisadi 
artımı, istərsə də investisiya sahələrinin maliyyələşdirilməsi sferasını bütövlükdə xarici 
təsisatların ixtiyarına buraxmaq olmaz. 

Qeyd olunan cəhətlərlə yanaşı söyləmək lazımdır ki, valyuta nəzarəti sistemində valyuta 
üzrə liberallaşma məslələri müəyyən mənada sərhədlərlə çizilməlidir. Belə ki, valyuta 
nəzarətində başlıca hədəflərdən biri olan valyutanın xaricə axınının qarşısının alınması 
iqtisadi deyil, qeyri-iqtisadi effektlərə dayanmalı və həyata keçirilməlidir. Buna görə də 
liberallaşma ilə valyuta nəzarəti sistemində sərhədlərin müəyyənliyi məhz iqtisadi və qeyri-
iqtisadi amillər baxımından müəyyən olunmalı və bu formada prosesə yanaşılmalıdır. 
Tədqiqatlara baxdıqda birmənalı qarşılanmayan maliyyə-valyuta sistemində nəzarət 
mexanizmi xarici iqtisadi fəaliyyət baxımından aşağıdakı rolu özündə ehtiva edir: 

   xarici ticarət üzrə hesablaşmaların mərkəzləşdirilməsi yolu ilə ixracdan əldə 
olunan valyuta gəlirlərinin kəmiyyəti ilə idxalın həcminin məqsədyönlü şəkildə azaldılmasına 
yönəldilmiş dövlət fəaliyyəti; 

   maliyyə-valyuta sistemi üzrə xarici iqtisadi əlaqələrdə nəzarət yalnız və yalnız 
dövlətin inzibati metodlarına söykənir və onun müəyyən etdiyi məzənnə ilə milli valyuta 
konvertasiya olunur; 

   xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə həyata keçirilən cari əməliyyatlar kapitalın hərəkəti 
ilə bağlı hesablaşmaların keçirilmə müddətinə dair valyuta üzrə əməliyyatların 
reqlamentləşdirilməsi; 

   beynəlxalq ödəmələrin istisna hallarında məhdudlaşdırılması. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, valyuta nəzarəti bilavasitə olaraq dövlətin xarici iqtisadi 

fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə əsas funksiyalardan hesab olurnur. Bu aspektdən 
yanaşdıqda belə qənaətə gəlmək olar ki, idxal və ixrac ilə əlaqəli valyuta nəzarəti valyutanın 
xaricə axıb getməsinin qarşısı alınması istiqamətində bir sıra məqsədlər daşıyır ki, bu 
məqsədləri liberallaşma prosesinə qarşı qoymaq olmaz. Bu məqsədləri aşağıdakı kimi 
qruplaşdırmaq olar: 

 idxal prosesini gerçəkləşdirən iqtisadi subyektin gömrük ərazisində malın xarici 
kontragentin bu mala görə haqqın ödənilməsi haqqı ilə daxil olmasının təmin edilməsi; 

 idxalı nəzərdə tutulan əsaslandırlmayan ödəmələrin qarşısının alınması; 
 xarici ticarət üzrə əməliyyatların həyata keçirilməsi vaxtının məhdudlaşdırılması; 
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 ticarət üzrə əsaslnadırılmayan əməliyyatllarda vaxtın uzaldılmasının qarşısının 
alınması. 

Şübhəsiz ki, xarici təsisatların çox olması iqtisadi əlaqələrin dərinləşməsi ifadəsidir, lakin 
böhran və tənəzzül dövründə onlardan gələn ziyan idarə olunmaz səviyyəyə çatır. Buna görə 
də ölkədə həyata keçirilən valyuta liberallaşması imkan verəcəkdir ki, ölkə daxilində mövcud 
olan boşluqları ölkənin rezident təşkilatları tutsun. Bu hal həmçinin ölkədə xarici iqtisadi 
əlaqələrin əsas istiqamətlərindən olan xarici borcun idarə edilməsi və azaldılmasına da öz 
müsbət təsirini göstərəcəkdir. Həmçinin unutmamaq lazımdır ki, istənilən ölkənin kredit 
qaytarma qabiliyyəti ixracın artımı ilə düzmütənasib bir proses kimi qiymətləndirilir. Yəni, 
ixracdan daxilolmalar azalarsa xarici kapitalın da axını zəifləyər və beləliklə də, xarici borcun 
timsalında əlavə xidməti xərclərin aşağı salınmasına diqqət yetirmək lazımdır. 

 
 
 

ÖLKƏLƏRARASI ƏLAQƏLƏRİN QLOBALLAŞMASININ  
ÜSTÜNLÜKLƏRİ VƏ BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ                                                                                    

       Yavər VƏLİYEV, 
                                                            Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti                                                              

      Xülasə 
Məqalədə təsərrüfat əlaqələrinin surətlə inkişafı yer üzündə maddi istehsalda və ona 

qulluq edən infrastruktura keyfiyyət dəyişiklikləri ilə bağlı bir sıra amillərin təsiri ilə sərtləşir. 
Son onilliklər ərzində elmi-texniki diffuziyanın miqyasları genişlənmişdir. Belə ki, məqalədə 
dünya iqtisadi  liderlərinin arasında olan nailiyyətlərini hazırda yeni sənaye ölkələri, o 
cümlədən ölkələr arası qlobal-texnika və texnologiyanın alınması yolu ilə mənimsəyirlər. yeni, 
müasir məhsulların – elektronika, kompyuterlər, optiklif texnikası, riyazi təminat və s. istehsal 
miqyası genişlənir. O cümlədən qloballaşan Beynəlxalq aləmdə nəqliyyat infrastruktura, 
ticarət, maliyyə-kredit və bank sistemi əlaqəli genişlənir. Hazırda qloballaşan dünyada 
Azərbaycan iqtisadiyyatı da yüksək sürətlə inkişafını davam etdirir.  

Ümumiyyətlə, demək olar ki, qloballaşma – dünyanın informasiyasının, əmtəə 
xidmətlərin, kapitalın sərvət yerləşməsində, beynəlxalq iqtisadi hüquqi və mədəni əlaqələrin 
formalaşdırılmasında mühüm yer tutur.  

Açar sözlər: dünya iqtisadiyyatı, beynəlxalq əlaqələr, iqtisadi inkişaf, maddi 
istehsal, elmi-texniki tərəqqi, sənaye sahələri, ticarət, maliyyə, kredit, bank sistemi, 
kapital axımı. 

Qloballaşma problemi iqtisadiyyat, siyasət, təhlükəsizlik, sosial və mədəni sahələr, 
ekologiya da daxil olmaqla ictimai həyatın bütün sahələrini ehtiva edir və dünya təsərrüfat 
sisteminin ciddi transformasiyasına dəlalət edir. 

Hazırda dünya iqtisadiyyatının inkişafı iki əsas meyillə müəyyənləşir: bir tərəfdən iqtisadi 
fəaliyyətin sürətlə qloballaşma prosesi, digər tərəfdən isə regionla inteqrasiyanın güclənməsi. 
Qloballaşma prosesi elə bir nizamın yaranmasına aparır ki, bu zaman müxtəlif ölkələrin 
istehsalı və maliyyələri qarşılıqlı əlaqələnmiş olur. Bu proses transaksiyaların miqdarının 
artması ilə müşayyət olunur, effektivlərdən biri kimi isə milli sərvətin yaranmasının get-gedə 
daha çox başqa ölkələrin subyektlərindən asılı olduğu yeni beynəlxalq əmək bölgüsü kimi 
çıxış edir. 

Müasir təcrübə göstərir ki, dünya təsərrüfat əlaqələrinin dinamik inkişafı milli çərçivələr 
hüdudlarında ölkələrin istifadə etdiyi resursların həcmini dəyişərək və onları maddi-əşyavi 
formaya çevirərək, təkrar istehsal prosesini xeyli yeniləşdirir. 

Xarici rəqabətin təsiri altında açıq bazar təsərrüfatlarında struktur yenidənqurması baş 
verir: həyat qabiliyyətli olmayan və ya düşkünlük vəziyyətində olan istehsallar yığıışdırılır, 
qabaqcıl sahələr inkişaf edir. Eyni zamanda texniki yeniləşmə prosesi həyata keçirilir, 
təsərrüfat fəaliyyətinin yeni təşkil formaları tətbiq olunur, idarəetmə metodları təkmilləşdirilir. 
Ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsünə fəal cəlb olunması onları xərcləri azaltmağa, əmək 
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məhsuldarlığını artırmağa lazımı rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsini saxlamağa vadar edir. 
Təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşdirilməsinin güclənməsi müasir məhsul növlərinin, 
texnologiyaların, istehsal prosesləri və sistemlərin, patentlərin, nou-hauların marketinq və 
menecmentin beynəlxalq diffuziyası, başqa sözlə, postsənaye cəmiyyətinin iqtisadi, ekoloji və 
başqa standartlarının yer kürəsində yayılması üçün imkanlar yaradır. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) ekspertləri bu fenomeni “əmtəə, xidmətlər və 
beynəlxalq valyuta axınlarının həcmi və müxtəlifliyinin transsərhəd transaksiyasının artması 
nəticəsində, həmçinin texnologiyaların get-gedə daha sürətlə və geniş diffuziyasına səbəb 
bütün dünya ölkələrinin artan qarşılıqlı asılılığı” kimi müəyyənləşdirirlər. 

Alman iqtisadçısı X.Zibert və X.Klodtun verdiyi tərifə görə, “qloballaşma ayrı-ayrı milli 
təsərrüfatların inteqrasiya olunmuş qlobal iqtisadiyyata transformasiyası prosesidir”.2 Bu 
transformasiyanın gedişində dünya birliyinin tarixində hələ ki, nə nəzəriyyətçilər, nə də 
praktiklər tərəfindən tam dərk olunmamış ən mühüm dönüşlərdən biri çox-çox onilliklər 
ərzində sistem yaradan təşkilati strukturqismində çıxış edən dövlətlərin devalvasiyası baş 
verir. 

Təsərrüfat əlaqələrinin sürətlə inkişafı yer üzündə maddi istehsalda və ona qulluq edən 
infrastruktura keyfiyyət dəyişiklikləri ilə bağlı bir sıra amillərin təsiri ilə şərtləşir. Son onilliklər 
ərzində elmi-texniki diffuziyanın miqyasları genişlənmişdir. Dünya iqtisadi liderlərinin ardınca 
onun nailiyyətlərini hazırda yeni sənaye ölkələri, o cümlədən qabaqcıl texnika və 
texnologiyanın alınması yolu ilə mənimsəyirlər. Dünyada yeni tələbatlar doğuran və özünün 
yaradılması üçün yeni texnoloji və təşkilati əlaqələrin yaradılmasını tələb edən yeni-yeni 
əmtəə və xidmətlər yaradılır. Yeni, müasir məhsulların – elektronika, kompyuterlər, optiklif 
texnikası, riyazi təminat və s. – istehsal miqyasları genişlənir. Əvvəlki texnologiyaların yerinə, 
müasir, resursa qənaəti və ekoloji təmizliyi təmin edən texnologiyalar gəlir. 

Elmi-texniki tərəqqi hazır, birinci növbədə yüksək texnoloji və elmtutumlu məhsullar 
istehsalının artırılmasına səbəb olur ki, bu da beynəlxalq, xüsusilə də sahədaxili, firma 
səviyyəsində həyata keçirilən əmək bölgüsünün daha da dərinləşməsinə təkan verdi.  

Beynəlxalq nəqliyyat infrastrukturu ciddi yeniləşmiş, bütün nəqliyyat növlərinin yeni nəsli 
meydana gəlmişdir. Bunun nəticəsində yük və əhali daşımaları xeyli sürətlənmiş və 
ücüzlaşmışdır. 

Elektronika və rabitə sistemləri ən yeni nailiyyətlərə söykənən informatizasiyada kəskin, 
əslində inqilabi sıçrayış baş vermişdir. 

İnformasiya inqilabi real vaxt rejimində dünyanın istənilən nöqtəsindən lazımi 
informasiyanı almağa və resursların və istehsal prosesinin ölkədən ölkəyə yerdəyişməsi ilə 
bağlı qərarları daha operativ qəbul etməyə imkan vermişdir. İnformasiyanın əlyetərliyi 
dövlətlərdə və ayrı-ayrı korporasiyalarda idarə etmə aparatına ən optimal fəaliyyət variantı 
seçməyə əlverişli imkan yaratmışdır. 

Qloballaşdırma yalnız istehsal satış əlaqələri deyil, həm də borc kapitalının bir-biri ilə 
qarışması xeyli güclənmişdir. Bu proses nəticəsində kredit resurslarının həcmi və dünyanın 
istənilən nöqtəsində onlara çıxış imkanları xeyli genişlənmişdir. Bütün bunlarla yanaşı ticarət 
və maliyyə əməliyyatlarının beynəlxalq tənzimlənməsi sistemi formalaşdırır. Hazırda onların 
həyata keçirilməsi normaları və qaydaları ixtisaslaşdırılmış beynəlxalq forum və institutlarda – 
Ümumittifaq Ticarət Təşkilatı (ÜTT), BMT-nın ticarət və inkişaf konfransı (YUMKTAD), 
Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF), Beynəlxalq İnkişaf və Yenidənqurma. Bankı (BİYB) – 
çoxtərəfli razılaşdırılır.  

  Dünya iqtisadiyyatında ən güclü mövqeyi ABŞ tutur, xüsusi çəkisinin dünya istehsalı 
və ticarətində azalmasına baxmayaraq o, iki böyük ticarət-iqtisadi ittifaqında Şimali Amerika 
Azad Ticarət zonası (NAFTA) və Asiya-Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ASOİƏT) 
aparıcı dövlət olmaqla qalmaqdadır. ABŞ həm də hüdudlarında dünya ticarətinin aparılması 
və ölkələr arasında kapitalın yerdəyişmə qaydalarının hazırlandığı beynəlxalq iqtisadi 
institutların (ÜTT, BVF və b.) fəaliyyətinə hiss olunacaq dərəcədə nəzarət edir. Bütün bunlara 
səbəb o, dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində üstünlüklərini saxlayırlar. Regional və 
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subregional iqtisadi ittifaqlar və qruplaşmalar – Avropa Şurası (AŞ) , NAFTA, Cənubi – Şərqi 
Asiya ölkələri Assosiasiyası (ASEAN), Cənubi Amerika ümumi bazarı və bır sıra başqaları - 
hazırda müəyyən dərəcədə muxtar iqtisadi məkanlardır ki, bununla həmin ölkələrin müəssisə 
və firmaları arasında qarşılıqlı təsərrüfat əlaqələri daha intensiv inkişaf edir.  

Bu birliklərin içərisində ən nüfuzlusu Avropa İqtisadi Birliyidir. Hazırda bu birliyin 15 üzvü 
vardır. Bu nüfuzlu birliyin Avropa Parlamenti, Avropa Şurası, Nazirlər Şurası, Avropa 
Komissiyası, Avropa Məhkəməsi kimi hakimiyyət orqanları vardır. Avropa İttifaqı adı ilə 
tanınan bu təşkilatın dünya ölkələrinin inteqrasiyası sahəsində ümumi bazarın yaradılması, 
birgə iqtisadi siyasətin yeridilməsi, birgə sosial siyasət, Avropa “vahid” bazarın yaradılması 
kimi sosial-iqtisadi fəaliyyəti də vardır. 

Avropa qitəsində digər bir nüfuzlu iqtisadi inteqrasiya forması da Avropa Azad Ticarət 
Assosiasiyasıdır. Bu birlik İngiltərə, Norveç, Danimarka, Avstriya, Portuqaliya, İslandiya və 
İsveçrənin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Dünyada mövcud olan digər bir inteqrasiya Qara 
dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatıdır (QİƏT). Bu təşkilat Türkiyənin təşəbbüsü ilə 1992-ci 
ildə yaradılmış və Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın 11 ölkəsini birləşdirir. Digər iqtisadi 
inteqrasiya forması Latın Amerikası Ticarət Assosiasiyasıdır. Əsas məqsəd üzv olan ölkələr 
arasında bütün taarif və qeyri-taarif məhdudiyyətlərini aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Dünya 
iqtisadiyyatında mövcud olan başqa iqtisadi inteqrasiya forması Cənubi-Şərqi Asiya ölkələri 
Assosiasiyasıdır. ASEAN adlanan bu təşkilatın beş üzvü vardır. Son dövrlərdə dünya ölkələri 
arasında yaranmış iqtisadi birliklərdən biri də Müstəqil Dövlətlər Birliyidir. Bu birlik keçmiş 
Sovet İttifaqına daxil olan ölkələr arasında mövcud olmuş əlaqələri qismən bərpa etmək 
məqsədilə yaradılmışdır. 

Coğrafi amillər əsasında yaranmış dünya ölkələri inteqrasiyalarından əlavə qeyri-coğrafi 
amillər əsasında yaranmış iqtisadi birliklər də mövcuddur. Bunlara İqtisadi Əməkdaşlıq və 
İnkişaf Təşkilatı (QSRD), Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı (ORES), İslam Konfransı Təşkilatı 
və s. göstərmək olar. Bu dünya təşkilatlarının hər birinin məqsədi həmin təşkilata daxil olan 
ölkələrin qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrini yaxşılaşdırmaq, daha səmərəli və faydalı əməkdaşlığı 
yaratmaqdan ibarətdir. 

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesində iştirak edən ölkələr arasında qarşılıqlı 
münasibətlərin tənzimlənməsində beynəlxalq valyuta mexanizmindən istifadə olunur. 

Beynəlxalq valyuta münasibətləri dünya pulunun fəaliyyəti və ölkələr arasında müxtəlif 
təsərrüfat əlaqələrinə xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar olan iqtisadi münasibətləri ifadə edir. 
Bu münasibətlərin başlıca sosial-iqtisadi funksiyası dünya təsərrüfat çərçivəsində kapitalın 
geniş təkrar istehsalı üçün zəruri şərait yaratmaqdan ibarətdir. Hazırda elmi-texniki tərəqqinin 
inkişafı ilə əlaqədar olaraq dünya ölkələri arasındakı xarici iqtisadi əlaqələr getdikcə 
artmaqdadır. Bu da həmin ölkələr arasındakı əmtəə və xidmətlərin, kapital ixracının və digər 
qarşılıqlı mübadilə münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədar valyuta münasibətlərinin də 
inkişafına səbəb olmuşdur. 

XX əsrin sonlarından başlayaraq müasir beynəlxalq münasibətlərin əsas 
tendensiyalarından biri olan qloballaşma prosesi dünya politoloqlarının müzakirə mövzusuna 
çevrilməyə başlayır. 

 Qloballaşmanın mahiyyətini və ona təsir edən amilləri tədqiqatçılar müxtəlif cür izah 
etsələr də, ən çox qəbul olunan ümumiləşmiş fikirlər bunlardır: 

- qloballaşma tarixi və obyektiv prosesdir, xalqlar və dövlətlər arasında əsrlər boyu 
gedən beynəlxalq əmək bölgüsünün formalaşması və dərinləşməsi nəticəsində baş 
vermişdir; 

- qloballaşma istehsal münasibətlərinin dəyişməsi və inkişaf etmiş dövlətlərin yeni 
sosial-iqtisadi münasibətlərinin vahid bir modeli kimi bütün dünyada tətbiqidir. 

- dünya dövlətlərinin siyasi quruluşlarında baş verən dəyişikliklər, sosializmin süqutu 
nəticəsində ölkələrin demokratik transformasiyası, dünya siyasətinin transmilliləşməsi 
qloballaşmanın əsas faktorlarından biri hesab olunur; 
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- qloballaşma insanların ağlının, qabiliyyətinin ümumiləşdirilməsi və bütün 
bəşəriyyət müxtəlif variantlar şəklində (alternativ seçim imkanları) təqdim edilməsidir; 

- qloballaşma dünyanın və insanların universallaşması, həyat tərzi və davranışların 
vahid standartlarının yaranması, istehsal, istehlak və ticarətin unifikasiyasıdır; 

- dünyanın vahid və universal mədəni dəyərlərlə, texnologiya, nəqliyyat areteriyaları 
və s. vasitələrilə, informasiya, kommunikasiya, ticarət və maliyyə sistemi ilə bir-birinə 
bağlanmasının nəticəsidir; 

- dünyada yaranan ümumdünya əmtəə, xidmət və maliyyə bazarının, iqtisadiyyatın, 
ticarətin, əmək resurslarının (işçi qüvvəsi də daxil olmaqla), kütləvi informasiya vasitələrinin 
və demokratik institutların qloballaşması və s. [3, s. 151-152]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qloballaşma tək bir istiqamətdə getmir. Hazırda dünyada gedən 
qloballaşma prosesinin mədəni, iqtisadi, siyasi və s. sahələrdə cərəyan etdiyini, inkişafını 
müşahidə etmək olar.  

Qloballaşma XXI əsrdən bütün dünyada daha da sürətlənmişdir. Bu proses dövlətlərin 
iqtisadi, siyasi, sosial-mədəni və informasiya həyatında bir-birindən qarşılıqlı asılılığı bir qədər 
də güclənmişdir. 

Dövlətlərin milli maraqları, sərhəd-keçid və digər maneələr qloballaşmanın bütün gücü 
ilə aradan qaldırılır. Qloballaşma inteqrasiyanın davamıdır və qloballaşma bütün etnik 
sərhədləri aradan qaldırmağı qarşısına məqsəd qoyur. 

Hər bir proses kimi qloballaşmanın da özünəməxsus həm müsbət, həm də mənfi 
nəticələri, təzahürləri vardır. Bu müsbət və mənfi təzahürlərini bir neçə sahə üzrə qabarıq 
göstərir. 

İqtisadi sahədə həyata keçirilən qloballaşma ictimai və siyasi həyatın liberallaşmasına, 
milli-etnik özünəməxsusluğun aradan qalxmasına, bu müəssisələrdə işə cəlb olunmuş 
insanların kosmopolit texniki personala çevrilməsinə şərait yaradır. 

İqtisadi qloballaşma sosial qloballaşmanın sürətlə genişləndirilməsini tələb edir. Bu 
zaman isə miqrasiya problemi də ortaya çıxır. Həmin problem müasir dünyaya inteqrasiya 
yolu tutmuş Azərbaycan üçün də eyni dərəcədə aktualdır. Bu baxımdan, qloballaşmanın 
xüsusi bir sferasını təşkil edən və iqtisadi inteqrasiyanın təsiri altında sürətlə böyüyən 
beynəlxalq miqrasiya proseslərinin subyektlərinin, yəni əmək miqrantlarının sosial 
müdafiəsinin təmin olunmasına çalışan beynəlxalq və regional təşkilatların – Beynəlxalq 
Əmək Təşkilatının, Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının, Avropa Şurasının, Pensiya 
və Sosial Fondların Beynəlxalq Assosiasiyasının səyləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir [6]. 
Müasir dünyanın iqtisadi həyatının qloballaşması şəraitində geoiqtisadi münasibətlərin təhlili 
göstərir ki, iqtisadi qloballaşma bəşər cəmiyyətinin, təbiətin və dünyada yaşayan hər bir 
insanın həyatında və fəaliyyətində idarə olunması çətin olan səmərəsiz elementlərin ortadan 
qaldırılmasına yönəlmiş və son dərəcə düşünülmüş bir siyasətin nəticəsidir. Təbii ki, bu 
dövlətlərin milli iqtisadiyyatının inkişafına da müsbət təsir edir. 

Bununla belə, qloballaşma keçid dövrünü yaşayan, xammalı, işçi qüvvəsi ucuz olan, 
daxili istehsalı və bazarı zəif qorunan ölkələrə daha çox ziyan vurur. Bir qayda olaraq, belə 
ölkələrin daxili istehsalı rəqabətə dözməyərək iflasa uğrayır. Bu da nəinki həmin dövlətlərin 
sosial-iqtisadi vəziyyətinə, eyni zamanda milli-mənəvi dəyərlərinə, milli özünəməxsusluğuna 
və həyat tərzinə mənfi təsir göstərir və onun keyfiyyətini dəyişir. Beləliklə, belə bir nəticəyə 
gəlmək olar ki, yuxarıda qeyd etdiyim qloballaşma prosesinin milli iqtisadiyyatlara müsbət 
təsirini hər ölkəyə aid etmək olmaz. Müsbət təsirin müşahidə edilə bilməsi üçün qloballaşma 
prosesində bu və ya digər ölkənin milli iqtisadiyyatı özünün normal dərəcədə inkişafını 
tamamlamış olmalıdır [5, s. 133]. 

Qlobal dünyanın əsas amillərindən biri kimi çıxış edən transmilli korporasiyalar milli 
iqtisadiyyatların fraqmentləşməsi yolu ilə bütün dünya təsərrüfat sistemini, istehsal və satış 
bazarlarını, xammal və işçi potensialını, texnologiya və maliyyə ehtiyyatlarını öz əllərinə 
keçirirlər [4, s. 476]. 
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İqtisadiyyat sahəsində Nobel mükafatı laureatı, ABŞ prezidentinin iqtisadi müşavirlər 
qrupuna rəhbərlik etmiş, dünya bankının vitse-prezidenti işləmiş Cozef E. Stiqlizin 2002-ci 
ildə çap etdirdiyi “Qloballaşma və ondan narazılıq” əsərində yazır ki, qloballaşmanı tənqid 
edənlər, Qərb dövlətlərini çox vaxt riyakarlıqda günahlandırırlar və onların tənqidləri tamamilə 
düzgündür. Qərb dövlətləri kasıb ölkələri ticarət manelərini ləğv etməyə təhrik edirlər və 
beləliklə də inkişaf etməkdə olan ölkələrin kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac etməsinin 
qarşısını almaqla onları böyük ehtiyac duyduqları ixracdan gələn gəlirdən məhrum edirlər. 
Əlbəttə, ABŞ bütün bunların əsas günahkarlarından biridir və bu mənim qarşı çıxdığım, 
razılaşmadığım məsələlərdəndir. 

Göründüyü kimi, burada qeyd edilən əsas məsələ sənaye ölkələrinin və beynəlxalq 
korporasiyaların, nəyin bahasına olursa, öz iqtisadi məqsədlərinə nail olmağa çalışmasıdır. 
Qloballaşma, onun doğuracağı fəsadlar və nəticələrlə bağlı düşündürücü və elmi cəhətdən 
vacib sayılan problemlər çoxdur. 

Məhz bütün bu vacib şərtləri nəzərə alan Ümummilli lider H.Ə.Əliyev BMT-nin 
təşəbbüsü ilə 2000-ci ilin sentyabr ayında Nyu-York şəhərində keçirilən minilliyin forumundakı 
çıxışında qeyd etmişdir ki, “Dünyanın inkişafının indiki mərhələsinin başlıca meyli 
qloballaşmadır. Bu mürəkkəb və heç də birmənalı olmayan  prosesin perspektivləri bizim 
hamımızı düşündürür. Qloballaşma dövlətlərin davamlı inkişafının, bütövlüyünün və 
idarəetmə sistemlərinin stabilliyinin təmin olunmasına, iqtisadi münasibətlərdə ayrıseçkiliyin 
aradan qaldırılmasına, xalqların rifah halının yüksəlməsinə kömək etməlidir. Azərbaycan 
qloballaşmanın inkişafına müsbət mənada öz töhfəsini verir. Mənim ölkəm dünya miqyasında 
geostrateji əhəmiyyətə malik öz coğrafi mövqeyindən, ehtiyatlarından və potensialından 
istifadə edərək Şərq və Qərb arasında zəngin tarixi keçmişdən başlanan və gələcəyə 
istiqamətlənən körpü rolunu səmərəli surətdə həyata keçirir. Biz “Böyük İpək Yolu”nun 
bərpası, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması və Xəzər hövzəsinin 
karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatı və dünya bazarlarına nəqli üçün çox böyük səylər 
göstəririk” [1, s. 113-114]. 

Belə ki, qloballaşma mahiyyətcə təbii və obyektiv proses olsa da, onun dairəsinə daxil 
olmuş hər bir dövlətin milli maraqları və milli təhlükəsizliyi çərçivəsində tənzim olunmalıdır. 
Bunun üçün hər bir dövlət özünün milli varlığını dərk etməli, milli ehtiyyatlarını qorumağı 
bacarmalıdır. Məlum olduğu kimi, hər bir transmilli şirkətin (yaxud bu rolu icra edən 
dövlətlərin) başqa ölkələrdə fəaliyyətinin əsas məqsədi gəlir əldə etməkdən ibarətdir. 
Transmilli şirkətlər bir qayda olaraq o sahəni seçib ora kapital qoyurlar ki, daha az sərmayə 
ilə daha tez və daha çox gəlir əldə etsinlər. 

Bu zaman milli dövlətin vəzifəsi isə qloballaşmadan maksimum yararlanmaqla, öz 
ölkəsinin siyasi, iqtisadi, ictimai və mənəvi inkişafına nail olmaqdan, özünün çətin iqtisadi və 
sosial problemlərini xarici kapital və texnologiya əsasında həll etməkdən ibarətdir. Bu zaman 
müasir dünya üçün qaçılmaz bir proses olan qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın da 
inkişafına nail olmaq olar. 

Beləliklə, milli dövlətlər bu proses çərçivəsində həm də milli maraqlarının, iqtisadi, 
siyasi, hərbi və ekoloji təhlükəsizliyinin pozulmasına yol verməməli, özünəməxsus milli 
dəyərlərini yad təsirlərdən qorunmasının qayğısına qalmalıdırlar. İqtisadi qloballaşma 
şəraitində əsas amillərdən biri və ən birincisi milli iqtisadi asılılığa yol vermədən qarşılıqlı 
iqtisadi münasibətlərin qurulmasıdır. Belə olan halda qloballaşmadan hər iki tərəf bəhrələnər 
və qarşılıqlı faydalı nəticələr əldə olunar. Qeyd olunanların fonuna Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ildə sosial-
iqtisadi inkişafın yekunlarına həsr olunmuş iclasında Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir: 
“2008-ci il dünya tarixində maliyyə və iqtisadi böhran ili kimi qalacaqdır. Azərbaycan üçün isə 
2008-ci il növbəti uğurlu il olmuşdur. 2008-ci ildə nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar uğurla 
icra edilmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək sürətlə inkişafını davam etdirmiş və ölkədə 
infrastruktur və digər layihələr vaxtlı-vaxtında icra olunmuşdur. Müxtəlif ölkələrdə iqtisadiyyat 
tənəzzülə uğrayır, müəssisələr dayanır, işsizlik artır və ölkələr böyük problemlərlə üzləşirlər. 
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Azərbaycanda isə 2008-ci ildə yeni müəssisələr açılmış, iqtisadiyyat artmış, həm dövlət 
investisiyaları, həm də özəl sektorun fəaliyyəti nəticəsində böyük, nəhəng infrastruktur 
layihələri icra olunmuşdur”  [2]. Dünya maliyyə iqtisadi böhranina görə hətta Avropa Birliyi 
kimi böyük bir qurumun üzvü olan ölkələrdə hazırki dövrdə də davam edən ağır iqtisadi 
vəziyyətə baxmayaraq, ölkəmiz Azərbaycanda iqtisadi inkişaf eyni uğurla həyata keçirilməyə 
davam edir. 

Ümumiyyətlə, demək olar ki, qloballaşma – dünyanın informasiyanın, əmtəə və 
xidmətlərin, kapitalın sərbəst yerləşməsində olduğu, müasir institutların inkışafını 
stimullaşdıraraq və onların qarşılıqlı əlaqələrini tənzimləyərək ideyaların asanlıqla yayıldığı və 
onların daşıyıcılarının maneəsiz hərəkət etdiyi vahid zonaya çevrilməsi prosesidir. O eyni 
mənada ümumi beynəlxalq iqtisadi, hüquqi və mədəni-informasiya məkanının yaranmasını 
nəzərdə tutur. 
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Преимущество и некоторые задачи глобализации в межгосударственных 

отношениях 
Резюме 

В статье освещаются вопросы быстрого развития хозяйственных отношений, а 
также качественное изменение материального производства и инфраструктуры, 
способствующей этому развитию, и обуславливающие это – ряд причин и признаков. 

За последние 10 лет масштабы научно-технической диффузии расширились. 
В настоящее время новые промышленные страны, путем приобретения 

глобальной техники и технологий у стран, достигших экономического лидерства 
присваивают их себе. 

Расширяется производство новых современных видов техники –электроники, 
компьютеров, оптически-волокновой техники, материального снабжения и др. 

В том числе в современном глобальном мире также расширяются связи 
транспортной инфраструктуры, торговли, финансово-кредитной и банковской системы. 

В настоящее время Азербайджанская экономика продолжает свое ускоренное 
развитие в глобальном мире. 

В целом можно отметить, что глобализация имеет очень большое значение в 
развитии мировой информации, товарных услуг, в размещении материальных 
ценностей, а также  формировании международных экономических, правовых, 
торговых и культурных связей. 

Ключевые слова: мировая экономика, международные отношения, 
экономическое развитие, материальное производство, научно-технический 
прогресс, финансы-кредит, банковская система, правовые и культурные 
связи, утечка капитала. 
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Advantages and some issues of globalization of interstate relations 

Summary 
Speedy development of agricultural relations in this article conctrues some impacrs 

relating to global naterial production and quality changes to infrastructures. In recent decades 
scale of scbentific-technical diffusion has enlarged. In this article world economic leaders 
adopt achievements between them by means of purchase of qlobal technique and 
technology among new industrial counries.  Production scale of new modern products – 
electronics, computers, optic technique, mathematical supply and etc. is enlarging. 
Additionally, transportation infrastructure, trade, finance-credit and bank system is enlarging 
coordinately in global international world. Recently, in globalizing world Azerbaijan economy 
countinues its fast development. 

In general, qlobalozation plays crucial role in independent placement of information, 
commidity and srvices and capital, formalization of international econimy, legal and cultural 
relations. 

Key words: qlobalization, international relations, economic development, material 
production, scientific and technical progress, trade, finance-credit, banking system, legal and 
cultural relations, capital leak. 
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SUMQAYIT KİMYA VƏ NEFT-KİMYA KOMPLEKSİNDƏ LOGİSTİKA  
SİSTEMİNİN İNKİŞAFINDA ŞƏFFAFLIĞIN ROLU 
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Sumqayıt Dövlət Universitetinin baş müəllimi 
 
Müasir dövrdə kimya və neft-kimya kompleksinin Azərbaycanın milli iqtisadiyyatında 

rolunun artırılması aktual məsələlərdəndir. Belə ki, bu sahənin inkişaf perspektivləri və əlavə 
dəyər yaratmaq imkanları milli iqtisadiyyatın artım tempinin dinamikliyinin təmin edilməsində 
əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Bundan əlavə, kimya və neft-kimya kompleksi güclü ixrac 
potensialına malikdir. Həmin potensialdan səmərəli istifadə edilməsi isə ölkəmizə valyuta 
vəsaitlərinin gətirlməsinin yeni mənbələrinin formalaşdırılmasına imkan verər. Eyni zamanda, 
son dövrlərdə Sumqayıt kimya və neft-kimya kompleksində yeni iri müəssisələr və qurğular 
tikilməkdədir. Bütün bunlar kimya və neft-kimya kompleksinin hərtərəfli inkişafını və şəffaflılıq 
şəraitində tədbirlərin görülməsini şərtləndirir.  

Dünya təcrübəsində kimya müəssisələrinin fasiləsiz və səmərəli fəaliyyətində logistika 
sisteminin kompleks inkişaf etdirilməsi vacib şərtlərdən hesab olunur. Amma, təəssüf ki, 
ölkəmizin kimya müəssisələrində logistika sisteminin geniş tətbiqinə, bu sahənin 
balanslaşdırılmış şəkildə inkişafına nail olunmamışdır. Bunu aşağıdakılarla izah etmək olar: 

- mövcud kimya müəssisələri və təşkilatları istifadə etdikləri xammal potoklarının 
şəffaflılıq və hesabatlılıq çərçivəsində hərəkətinə maraqlı deyillər; 

- kimya müəssisələrinin satdıqları mal və məhsulların qiymətləri, real həcmi və s. 
kommersiya xarakterli məlumatların şəffaflığı kifayət qədər deyildir; 

-  kimya müəssisələri özlərinin monopolist xüsusiyyətlərindən çıxış edərək, şəffaf və 
hesabatlılıq prinsiplərinə söykənmiş əməliyyatların təşkili istiqamətində təkmilləşdirilmiş və 
real mexanizmlərə əsaslanmış iş təcrübəsinə malik deyillər və s. 
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Bütün bunlar onu göstərir ki, kimya müəssislələrinin şəffaf və hesabatlılıq prinsipləri 
əsasında fəaliyyətinin təşkilinə böyük ehtiyac vardır. Hər bir müəssisənin xammal tələbatı, 
xammal resurslarının hərəkəti, satış resursları şəffaf olmalı, görülən işlər müəyyən 
hesabatlılıq meyarlarına əsaslanmalı və müəssisənin ümumi fəaliyyət strategiyası əsas 
götürülməklə ölkənin mövcud qanunvericilik bazasına söykənməli, aparılan kommersiya 
əməliyyatları şəffaf və aydın olmalı, hesabatlarda real olaraq öz əksini tapmalıdır. Belə 
olduğu halda müəssisənin xammal təminatının fasiləsiz təşkili üçün maksimum səmərəli olan 
innovatik logistika sisteminin formalaşdırılması mümkün olar[1]. Digər tərəfdən, logistika 
sisteminin universial, maksimum effektiv, kimya və neftkimya müəssisələrinin fəaliyyətinə 
adekvat mexanizmlərlə formalaşdırılmasının təşkili üçün daha münasib və səmərəli logistika 
modelinin seçilməsi lazım gəlir. Müəssisənin logistka sisteminin iqtisadi səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi üçün zəruri məlumatlar, obyektiv informasiyalar tələb olunur[2]. Bunların 
sırasında logistika sisteminə çəkilən xərclərin strukturu, icarəyə götürülmüş nəqliyyat və 
texniki vasitələrdən istifadə və maliyyə şərtləri, mal və xidmətlərin, hazır məhsulların 
istehlakçılara çatdırılmasında vaxt itkiləri və qeyri-rasional xərclərə yol verilməsi, logistika 
xidmətləri üzrə uçot sənədlərinin sistemləşdirilməsi və şəffaf tərtibi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Logistika sisteminin inkişafının təmin edilməsi və modelləşdirilməsində şəffaflığın 
gücləndirilməsinin əsas amillərindən biri də kimya və neft-kimya müəssisələrinin fasiləsiz 
fəaliyyətinin təşkil edilməsinin vacibliyi ilə bilavasitə bağlıdır[3]. Qeyd edək ki, ölkəmizdə 
kimya və neft-kimya kompleksinin real vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və bu sahənin yenidən 
qurulmasının perspektivləri üzrə strateji vəzifələrin yerinə yetirilməsi lazım gəlir[4]. Son illərdə 
isə, kimya və neftkimya kompleksinin inkişafının yeni mərhələyə qaldırılması üzrə strateji 
hədəflər müəyyənləşdirilmişdir və bu məqsədlə istehsal olunan məhsulların xərc strukturunun 
optimallaşdırılması, maya dəyərinin və bütövlikdə istehsal və kommersiya proseslərinə 
çəkilən xərclərin şəffaflığının təmin edilməsi tədbirləri genişləndirilməkdədir. Digər tərəfdən, 
qlobal iqtisadi çağırışlar və dünya iqtisadi proseslərinin transformasiyası kimya və neft-kimya 
kompleksinin daha çevik, şəffaf elementlər və mexanzimlər əsasında formalaşdırılmış 
logistika sisteminin yaradılmasını və inkişaf etdirilməsini aktuallaşdırmışdır[5]. Təsadüfi 
deyildir ki, bu problemlər ölkəmizin kimya və neft-kimya kompleksi üçün də xarakterik olsa 
da, əslində bu problem bütövlikdə ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu amillər əsas 
götürülməklə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə 
Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi təsdiq 
edilmişdir[6]. Bu mühüm sənəddə müasir dövrdə ölkəmizdə logistika sisteminin inkişafının 
strateji hədəfləri müəyyənləşdirilmiş və bununla əlaqədar əsas fəaliyyət indikatorları və 
mexanizmləri hazırlanmışdır. Artıq Sumqayıt Kimya Sənayesi Parkında müasir tələblərə 
cavab verən logistika sisteminin yaradılması üzrə hazırlıq işləri başa çatdırılmış və yaxın 
perspektivdə belə bir sistemin formalaşdırılması gözlənilir[7].  

Beləliklə, Sumqayıt kimya və neft-kimya kompleksində logistika sisteminin maksimum 
səmərəli təşkil edilməsi və inkişafının daha əlverişli – effektiv modelləşdirilməsi bir sıra 
mühüm tədbirlərin, o cümlədən bu müəssisələrin xammal və material potoklarının, hazır 
məhsulların nəqlinin, alıcılara çatdırımasının kompleks təşkil edilməsini, az itkilərlə və 
xərclərlə, əsas etibarı ilə şəffaflıq və hesabatlılıq prinsipləri əsasında həyata keçirilməsini, 
şəffaf mexanizmlərdən və alətlərdən istifadə olunmasını zəruri edir və s. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ФИНАНСОВЫХ  ВЛОЖЕНИЙ 
 

Амалия ГАДЖИЕВА, 
Азербайджанский Государственный Экономический Университет 

д.ф. по э. преп. Кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 
 
 К финансовым вложениям относятся следующие активы: государственные и 

муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, предоставленные 
займы, вклады в уставной капитал, вклады в совместную деятельность, депозитные 
вклады в банках, дебиторская задолженность, прочие финансовые вложения. 

Аудитор в процессе  проверки финансовых вложений, должен удостовериться в 
следующем: 

 обоснованности отнесения активов к финансовым вложениям; 
 наличии документов, которые подтверждают права на финансовые вложения; 
 правильности оценки первоначальной стоимости финансовых вложений; 
 обоснованности и правильности отражения в бухгалтерском учете текущей 

рыночной оценки финансовых вложений; 
 правильности представления в учете операций по выбытию финансовых 

вложений; 
 обоснованности и правильности создания резерва под обесценение 

финансовых вложений; 
 ведении аналитического учета финансовых вложений; 
 полноты отражения и раскрытия в бухгалтерской отчетности финансовых 

вложений; 
 наличии документов, которые свидетельствуют о письменном уведомлении 

налогового органа обо всех случаях участия в капитале местных и иностранных 
организаций в течение 1 месяца. 

В процессе аудиторской проверки финансовых вложений в качестве источника 
информации  служат копии учредительных документов, выписки из реестра 
акционеров, сертификаты акций, договоры купли-продажи ценных бумаг, депозитные 
договоры, договоры займа, оборотно-сальдовая ведомость по счету 181. 
«Долгосрочные инвестиции»,   

Аудиторские процедуры включают просмотр документа, опрос.  
Выявленными характерными  ошибками могут быть включение в состав 

финансовых вложений таких активов, как собственные акции, которые выкуплены у 
акционеров, а также векселя, полученные от векселедателя за проданный  ему товар. 

На финансовые вложения право организации необходимо  подтвердить должным 
образом  оформленными документами. Такими документами являются сертификаты 
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акций, векселя,  облигации, акты приемки-передачи материальных ценностей, выписки 
из реестра акционеров, договоры и т.д. 

      В процессе проверки правильности оценки первоначальной стоимости 
финансовых вложений аудитору необходимо  убедиться в обоснованности оценки 
первоначальной стоимости финансовых вложений, в которой они приняты к учету на 
счете 181«Долгосрочные инвестиции». 

 Первоначальная стоимость финансовых вложений должна включать все 
фактические затраты, связанные с их приобретением (кроме возмещаемых налогов). 

А вот финансовые вложения в уставный или складочный капитал, а также в 
совместную деятельность должны быть приняты к учету в оценке, которая согласована 
с учредителями или участниками.  

Аудитор в этом случае использует следующие источники информации: 
• карточка и ведомость аналитического учета по счету 181 «Долгосрочные 

инвестиции» 
• системные документы, которые  содержат информацию о согласованной 

оценке, о рыночной стоимости финансовых вложений. 
Информационной базой для аудитора являются: 
• по счету 181 «Долгосрочные инвестиции» карточка счета и ведомость 

аналитического учета; 
• необходимая документация, связанные с вычислением текущей рыночной 

стоимости финансовых вложений. 
В случае, если финансовые вложения определялись и учитывались по 

первоначальной стоимости, то во время выбытия их стоимость можно  будет списать с 
помощью одного из трех способов, которые соответственно предусмотрены учетной 
политикой организации: 

• по первоначальной стоимости единицы бухгалтерского учета; 
• по средней первоначальной стоимости; 
• по первоначальной стоимости первых по времени покупки финансовых 

вложений (ФИФО). 
Но при этом вкладываемые  финансовые вложения  в уставный капитал (за 

исключением акций), предоставленные займы, депозитные вклады, дебиторская 
задолженность в случае  их выбытия могут быть списаны только путем первого 
способа (по первоначальной стоимости единицы бухгалтерского учета). 

Для проверки списания финансовых вложений при их выбытии аудитору 
необходимы следующие  источники информации:  

• карточка счета 181 «Долгосрочные инвестиции» 
• соответствующие расчеты бухгалтерии. 
Аудитор просматривает представленные документы, пересчитывает их и 

проводит аудиторскую процедуру в виде  опроса. 
В процессе проверки создания резерва под обесценение финансовых вложений 

аудитору необходимы к использованию следующие  источники информации:  
• карточка счета 332 «Резерв по курсовым разницам» 
• соответствующие расчеты бухгалтерии; 
• необходимая информация от третьих лиц по вопросу наличия признаков 

устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. 
Аудитор в процессе проведения аудиторских процедур просматривает 

соответствующие документы, пересчитывает их и подтверждает, выражая свое 
мнение. 
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KORPORATİV İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ MARAQLI TƏRƏFLƏRİN 
MƏNAFELƏRİNİN QORUNMASINDA ŞƏFFAFLIĞIN ROLU 

     
Anar HACIZADƏ, 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat  
Nazirliyinin Korporativ idarəetmə  

sektorunun müdiri 
        

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının banisi, Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin 
müəllifi olduğu inkişaf strategiyası Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modelinin 
formalaşmasına və iqtisadi islahatların uğurla həyata keçirilməsinə etibarlı zəmin yaratmışdır.  

Ulu öndərimizin əsasını qoyduğu inkişaf strategiyasının Prezident cənab İlham Əliyev 
tərəfindən müdriklik və böyük uzaqgörənliklə davam etdirilməsi nəticəsində bu gün ölkəmiz 
regionun siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzinə çevrilmişdir. Belə ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətləri olan 
qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, regionların 
tarazlı inkişafı, əlverişli biznes və investisiya mühitinin formalaşdırılması, sahibkarlığın 
inkişafı, əhalinin maddi rifahının daha da yüksəldilməsi nəticəsində ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişafı keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.  

Ümumiyyətlə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, biznes və investisiya mühitinin mütəmadi 
olaraq yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən sistemli tədbirlər iqtisadiyyatın davamlı 
inkişafının təmin olunması baxımından strateji xarakter daşıyır. Ötən müddət ərzində 
sahibkarlığın dinamik inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi, sahibkarlara dövlət dəstəyinin 
gücləndirilməsi və onların hüquqlarının etibarlı müdafiə mexanizmlərinin yaradılması 
istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Aparılan islahatlar çərçivəsində cənab Prezidentin “ölkəmizin gələcək inkişafı 
sahibkarlığın inkişafından asılıdır” strateji xəttinə uyğun olaraq son illərdə sahibkarlığın 
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən sistemli tədbirlər, o cümlədən qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi, şəffaf inzibati tənzimləmə və dövlət dəstəyi mexanizmlərinin yaradılması 
və genişləndirilməsi, sahibkarların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin etibarlı müdafiəsi və 
digər tədbirlər nəticəsində bu gün sahibkarlar iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdir.  

Sahibkarlığın inkişafında  Korporativ idarəetmə institutunun böyük rolu vardır. Məhz 
korporativ idarəetmə sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqi şirkətlərin uğurlu fəaliyyət 
göstərməsində, iqtisadiyyatda baş verən neqativ halların onlara olan təsirlərinin 
azaldılmasında və aradan qaldırılmasında, investisiyalar üçün cəlbediciliyinin artmasında 
önəmli əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan, sahibkarlığa dövlət dəstəyi siyasəti çərçivəsində 
korporativ idarəetmə sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqinin təşviqi və təbliği istiqamətində 
dövlət tərəfindən mühüm tədbirlər görülür. 

Bilavasitə mövzuya keçməmişdən əvvəl İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən korporativ 
idarəetmə sahəsində görülmüş işlər barədə məlumat vermək istərdim. 

Sahibkarlığa dövlət dəstəyi ilə bağlı tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq İqtisadiyyat  Nazirliyi 
tərəfindən sahibkarlar üçün mükəmməl korporativ idarəetmə təcrübəsinin yayılması 
məqsədilə “Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Standartları”nın hazırlanmışdır.  

Sənəd Qlobal Korporativ İdarəetmə Forumu tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə 
ki, Forumun rəyinə əsasən  Standartlar ölkədə mükəmməl korporativ idarəetmə təcrübələri 
üçün zəmin yaratmaqla, korporativ idarəetmə prinsiplərini əhatə edir, Azərbaycan və 
beynəlxalq korporativ idarəetmə təcrübələri arasında tarazlığın əldə edilməsinin və özəl 
sektorun davamlı inkişafı üçün artıq dərəcədə mühüm olan qabaqcıl korporativ idarəetmə 
təcrübələrinin tətbiq edilməsini nəzərdə tutur.  

Məlumat üçün deyim ki, Qlobal Korporativ İdarəetmə Forumu Dünya Bankı və İqtisadi 
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən birgə təsis edilmişdir. Onun əsas fəaliyyəti 
iqtisadiyyatı inkişaf edən və inkişaf etmiş ölkələrdə korporativ idarəetmə üzrə standart və 
təcrübələrin təkmilləşdirilməsini təşviq etməkdən ibarətdir. 
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Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Standartlarının digər vacib əhəmiyyəti onun 
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların qarçısının alınması, şirkətlərin idarəetmə 
orqanlarının və vəzifəli şəxslərinin şəffaf fəaliyyəti üçün şərait yaratmasıdır. Bununla bağlı, 
Standartların müddəaları etibarlı maliyyə hesabatlılığı sisteminin qurulması istiqamətində 
şərtlərin, habelə məlumatların açıqlanması qaydalarının müəyyən edilməsi və maraqlı 
şəxslərlə  münasibətlərin təşkili ilə bağlı tövsiyələri nəzərdə tutur.   

Bu istiqamətdə görülən tədbirlərin məntiqi davamı kimi Korporativ Etika Məcəlləsinin 
hazırlanmasını qeyd etmək olar. Məcəllənin nümunəvi forması hazırlanıb sahibkarlar 
tərəfindən istifadə edilməsi üçün Nazirliyin saytında yerləşdirilmişdir. Əgər  Azərbaycan 
Korporativ İdarəetmə Standartları şirkətlərin idarəetmə orqanlarının səlahiyyət bölgüsü, 
onların üzvlərinin vəzifə və məsuliyyəti, habelə onlara dair tələblər, hesabatlılıq sisteminin 
qurulması və məlumatların açıqlanması, səhmdarlarının hüquqlarının qorunması ilə bağlı 
tövsiyyələri nəzərdə tutursa,  Korporativ Etika Məcəlləsi şirkətin və onun hər bir əməkdaşının 
öz fəaliyyətində rəhbər tutmalı olduğu mənəvi dəyərləri və etik prinsipləri nəzərdə tutur. 
Burada həm Şirkətin xarici əlaqələrini tənzimləyən etik prinsiplər, həm də Şirkətdaxili 
münasibətləri tənzimləyən prinsiplər əks olunub ki, bu da bütövlükdə maraqlı şəxslərlə 
münasibətlərin təşkilinə dair prinsipləri əks etdirir. 

Göründüyü kimi, “maraqlı şəxslər” ifadəsi tez-tez işlədilir. Sual yarana bilər: “maraqlı 
şəxslər” kimdir və bu kateqoriyaya kimləri aid etmək olar. 

Standartların VIII bölməsi “Maraqlı şəxslər”ə həsr olunmuşdur. Bölmənin 1-ci bəndində 
maraqlı şəxslərin dairəsinə aid qruplar sadalanır. Bunlar şərkətin kreditorlarını, işçilərini, 
müştərilərini, təchizatçılarını, yerli icmaları və geniş əhali kütləsini nəzərdə tutur. 

“Maraqlı şəxslər” anlayışının digər tərifi  - şirkətin aidiyyəti şəxsləri, kreditorları və 
debitorları, işçiləri, müqavilələr üzrə tərəfmüqabilləri və benefisiarları, dövlət qurumları, 
fəaliyyət göstərdiyi ərazinin əhalisi və fəaliyyətinin təsir edə biləcəyi, habelə fəaliyyətinə təsir 
edə biləcəyi digər şəxslər. 

Korporativ idarəetmənin əsas vəzifəsi ümumi hədəfləri şirkətin maliyyə nəticələrinin 
yüksəldilməsi olan sahibkar və menecerlərin birgə maraqlarına aidiyyəti olan korporativ 
hərəkət və proseslərin idarə olunmasından ibarətdir.  

Əksər hallarda iri şirkətlər səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılırlar. Bu təşkilati-hüquqi 
formanın ən üstün cəhətlərindən biri şübhəsiz ki, kapital bazarlarına çıxış imkanlarının geniş 
olmasıdır. Səhmdar cəmiyyətləri səhm və istiqrazlar buraxmaqla investorlardan maliyyə 
vəsaitləri cəlb edə bilirlər.  

İnvestorların səhm və istiqrazları əldə etməsinə əhəmiyyətli təsir edəcək məqamlardan 
birincisi şirkətin fəaliyyətinə dair məlumatların açıqlıq dərəcəsidir. Şirkətin maliyyə vəziyyəti, 
rəhbərliyi, mühüm strateji və cari qərarların qəbul edilmə üsulları barədə məlumata malik 
olmayan heç bir məntiqli investor onun qiymətli kağızlarını əldə etməyə cəhd etməyəcək. 
Buna görə də, hər bir şirkət özünün maliyyə və qeyri-maliyyə fəaliyyətlərinə dair 
məlumatlarını dərc etməlidirlər.  

Təbii ki, müxtəlif maraqlı tərəflərin mövcudluğu şəraitində məlumatların açıqlanması 
zamanı şirkət bütün əsas maraqlı tərəflərin prioritet maraqlarını və gözləntilərini nəzərə 
almalıdır. Həmçinin, şirkət məlumatları hazırlamaqla yanaşı, məlumatların hazırlanması və 
açıqlanması prosesini də maraqlı tərəflər üçün aşkar şəkildə həyata keçirməlidir. Yəni, şirkət 
şəffaf olmalıdır. Belə ki, şirkətin şəffaflığı ilə onun kapital cəlbediciliyi arasında düz mütənasib 
rabitə mövcuddur. Şirkətdaxili qərarların qəbulu və hesabatların hazırlanması prosesi nə 
qədər şəffaf və aydın olarsa, investorlar da bir o qədər şirkətin qiymətli kağızlarına vəsait 
yatırmağa könüllü olurlar.  

Məlumatların açıqlanması zamanı qərarların qəbul üçün hansı məlumatların daha 
əhəmiyyətli olmasını və hansı məlumatların hansı qrup maraqlı tərəflərə lazım olduğunu 
müəyyən etmək çox mühümdür.  

Şirkətin maliyyə və qeyri-maliyyə fəaliyyətinə dair zəruri məlumatlara malik olmadan 
səhmdarlar düzgün qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkər və bununla da səhmlərə yatırdıqları 
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maliyyə vəsaitlərini itirmə riski ilə üzləşərlər. Eynilə də istiqrazlara vəsait yatıran investorlar 
şirkət rəhbərliyindən aldıqları məlumatlar əsasında alış və satış barədə qərarlar qəbul edirlər. 
Bununla yanaşı, şirkətin maraqlı şəxslərinə aid digər kateqoriya insanlar da şirkətlə bağlı öz 
fəaliyyətlərini düzgün təşkil edə bilməzlər. 

Beləliklə də, korporativ münasibətlərin maraqları bəzi məqamlarda üst-üstə düşən, 
bəzən isə ziddiyyət təşkil edən müxtəlif iştirakçıları yaranır. Ümumi maraqlar əsasən şirkətin 
stabil varlığı və gəlirli fəaliyyətinin təmin olunmasında üst-üstə düşür. Bununla belə, hər bir 
maraqlı tərəfin özünə xas məqsəd və gözləntiləri də olur. Məsələn: dövlət şirkətlərin yaxşı 
vergi ödəyicisi olması və əhalinin məşğuliyyət səviyyəsinə əhəmiyyətli müsbət təsir 
göstərməsində maraqlıdır. İstehlakçılar münasib qiymətlə keyfiyyətli məhsul və xidmət  
istəyirlər. Şirkət idarəçilərinin məqsədi, bir qayda olaraq, yüksək imic və mükafatdan ibarətdir.  

Bu baxımdan, müxtəlif maraqlı tərəflərin şirkətdən fərqli məlumat açıqlanması tələbləri 
olur. Aparılmış təhlillər nəticəsində maraqlı tərəflərin müxtəlif kateqoriyalarının onların 
gözlədikləri məlumat növləri ilə əlaqəsini təqdim edilmiş cədvəldən görmək olar. 

 
  

Maraqlı 
tərəflər 

Maraqlı tərəflərin şirkətdən gözlədikləri məlumat növləri 
Maliyyə 

hesabatlığı 
Mülkiyyət 
strukturu 

Müşahidə 
Şurasının 

tərkibi 

Mükafatlandırma Korporativ idarəetmə 
standartlarının 
mövcudluğu 

Sosial 
məsuliyyət 

İnvestorlar Х Х Х Х Х Х 
İdarəçilər Х Х Х Х     
Kreditorlar Х Х Х       
Əməkdaşlar Х   Х Х   Х 
Partnyor Х   Х       
Dövlət Х Х     Х Х 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, investorlar (səhmdarlar) şirkətin fəaliyyəti barədə daha çox 

informasiyaya ehtiyac duyurlar. Ona görə də onlar şirkətin Müşahidə Şurası və İdarə 
Heyətinin məlumat açıqlanması istiqamətində fəaliyyətlərinə daha çox təsir etməlidirlər. Bu 
təsirin nəticəsində hər bir şirkətin məlumat açıqlanmasına dair siyasəti formalaşır və buna 
dair sənəd qəbul edilir. Bu sənəd hansı məlumatların hansı ardıcıllıqda və həcmdə, hansı 
maraqlı tərəflərə və hansı üsullarla çatdırılacağını müəyyən edir. 

Şirkət tərəfindən açıqlanmalı olan məlumatların tərkibi də vacib rol oynayır. Belə ki, 
maliyyə hesabatlılığı ilə yanaşı qeyri-maliyyə məlumatlarının da açıqlanması maraqlı tərəflər 
üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Məsələn, bəzi hallarda, şirkətin rəhbərliyinin dəyişməsi, 
şirkətin daxilində korporativ idarəetmə standartlarının (qaydalarının, məcəllələrinin və s.) 
mövcudluğu, səhmdarların tərkibi kimi məlumatlar hətta maliyyə göstəricilərindən də çox 
əhəmiyyətə malik olurlar. Məsələn, şirkətin iri səhm paketlərinə sahib fiziki yaxud hüquqi 
şəxslər barədə məlumatların açıqlanması səhmdarların hüquqlarının müdafiəsi və korporativ 
münasibətlərin iştirakçıları arasında balansın qorunması üçün əlavə müdafiə vasitəsidir.  

Bunu nəzərə alaraq, “Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Standartları”nın IV fəslinin 3-cü 
bölməsində açıqlanması tövsiyə olunan məlumatların siyahısı verilir. Bunlar aşağıdakılardır: 

1. cəmiyyətin hesabat dövrü üzrə maliyyə göstəriciləri; 
2. cəmiyyətin aidiyyəti şəxslərlə bağladığı mühüm əqdlər; 
3. cəmiyyətin cəlb etdiyi maliyyə vəsaitləri; 
4. cəmiyyətin idarəetmə orqanları və vəzifəli şəxsləri; 
5. dividendlər; 
6. cəmiyyətin səhmdarları, o cümlədən 10% və ya daha artıq səhm zərfinə (paya) malik 

olan şəxslər barədə məlumat. 
Eyni zamanda, dövlət şirkətləri üçün aşağıdakı məlumatların açıqlanması 

məqsədəuyğundur: 
1. hesabat dövrü üzrə maliyyə göstəriciləri; 
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2. aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış, habelə xüsusi əhəmiyyətli əqdlər, habelə bu əqdlərlə 
bağlı maraqlar toqquşmasının mahiyyəti; 

3. cəlb edilmiş maliyyə vəsaitləri, o cümlədən dövlət borcu və dəvlət zəmanəti ilə cəlb 
edilmiş vəsaitlər; 

4. idarəetmə orqanlarının strukturu və fəaliyyəti; 
5. inkişaf siyasəti;  
6. səhmdar kapitalının gəlirliyi və dividend siyasəti; 
7. səhmdar cəmiyyətin Ümumi Yığıncağının səlahiyyətlərini həyata keçirən qurumlar; 
8. Müşahidə (Direktorlar) Şurası və icra orqanı üzvlərinə ödənişlər; 
9. dövlət payının ümumi dəyəri; 
10. idarəetmə orqanlarının gəlirlərinin həcmi və tərkibi;  
11. pul vəsaitlərinin hərəkəti; 
12. investisiyaların həcmi və mənbəyi; 
13. səhmdar cəmiyyətin qiymətli kağızlarının dövriyyəsi və gəlirliyi; 
14. maraqlı tərəflərlə münasibətlər və ictimai layihələr. 
Qeyd edilənlər, səhmdar cəmiyyətləri ilə yanaşı, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərə də 

şamil olunur. Belə ki, ölkə iqtisadiyyatı üçün strateji əhəmiyyət daşıyan bir çox şirkətlərin 
(dövlət müəssisələri, banklar, sığorta təşkilatları) səhmdar cəmiyyəti formasında fəaliyyət 
göstərməsinə baxmayaraq,  məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər sayca üstünlük təşkil edir. Bu 
baxımdan, “Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Standartları”nın müddəaları bütün təşkilati 
hüquqi formalarda fəaliyyət göstərən təəsərrüfat cəmiyyətləri üçün nəzərdə tutulub.  

Sonda qeyd etmək istərdim ki, şirkətlərin uğurlu fəaliyyəti maraqlı şəxslərin 
mənafelərinin nəzərə alınmasından çox asılıdır. Digər tərəfdən, uğurla fəaliyyət göstərən 
şirkət ölkə iqtisadiyyatının inkişafına və sosial rifahın bərqərar olmasına təkan verəcəkdir.  

 
 
 
 
KORPORATİV İDARƏETMƏ SİSTEMİ ŞƏRAİTİNDƏ HESABATLIQ VƏ ŞƏFFAFLIQ 

      
Arif ŞİRƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 
Strateji idarəetmə departamentinin direktor müavini  

 
Son illər dünya iqtisadiyyatında baş vermiş irimiqyaslı böhranlar təşkilatlarda korporativ 

idarəetmənin əhəmiyyətini davamlı olaraq artırır. Korporativ idarəetmə sisteminin əsas 
məqsədi təşkilatda ədaləti, şəffaflığı və qarşılıqlı cavabdehliyi təşviq etməklə davamlı inkişafa 
nail olmaqdır. Müasir dövrdə korporativ idarəetməni daha effektiv təşkil etmək üçün 
“performans əsaslı idarəetmə” modeli tətbiq olunur. 

Performans idarəetməsi fəaliyyətin keyfiyyətinin artırılması, xərclərin 
optimallaşdırılması, biznes proseslərin büdcə ilə əlaqələndirilməsi, hədəflərin və əldə 
olunmuş nailiyyətlərin daha dəqiq ölçülməsini əhatə edir. Qabaqcıl dünya ölkələrində dövlət 
sektorunda performans idarəetməsini şərtləndirən əsas amilləri aşağıdakı kimi 
təsnifləşdirmək olar : 

• Dövlət idarəetməsində obyektivlik və etibarlılıq mexanizminin yüksəldilməsi; 
• Hədəflərin icrasına nəzarət etməyə imkan verən vahid sistemin yaradılması; 
• Hökumət orqanlarında bürokratiyanın azaldılması və s. 
Mərkəzi Bank öz missiyasını tam və etibarlı həyata keçirmək üçün ən müasir 

yanaşmanı əks etdirən yeni idarəetmə çərçivəsi yaratmışdır. Mərkəzi Bankda korporativ 
idarəetmə arxitekturası strateji idarəetmə (I) və əməliyyat idarəetməsindən (II) ibarətdir : 

Strateji idarəetmə - Mərkəzi Bankda strateji əhəmiyyətli dəyişikliklərin idarə olunması 
metodu olub, strategiyanın formalaşdırılması, strategiyanın icrası, habelə onun monitorinqi və 

374 
 



qiymətləndirilməsini əhatə edən idarəetmə tsiklidir. Strateji idarəetmə prosesi dörd əsas 
mərhələdən ibarətdir : 

1. Mövcud vəziyyətin təhlili ; 
2. Strategiyanın formalaşdırılması; 
3. Strategiyanın icrası ; 
4. Strategiyanın icrasının monitorinqi və hesabatlılıq. 
1. Mövcud vəziyyətin təhlili - Bu prosesdə Bankın fəaliyyətinin xarici və daxili 

mühitinin aspektləri təhlil edilir. Aparılmış təhlillər nəticəsində imkanlar və təhdidlər, güclü və 
zəif tərəflər Bankın növbəti dövr üçün strategiyasının formalaşmasında əsas götürülür. Hər 
bir struktur bölmə tərəfindən aparılmış təhlillərin nəticələri prioritetləşdirilir. 

2. Strategiyanın formalaşdırılması - Strateji prioritetlər əsasında növbəti strateji dövr 
üçün Bankın missiyası, strateji baxışı, dəyərləri, həmçinin strateji hədəflərini əhatə edən 
Strateji Plan sənədi hazırlanır.  

3. Strategiyanın icrası -  Mərkəzi Bankda icra prosesinin daha effektiv və səmərəli 
aparılması üçün planda əhatə olunan strateji hədəflər Beynəlxalq standartlar çərçivəsində 
Portfel, Proqram və Layihə idarəetməsi sistemi vasitəsilə icra olunur. Mərkəzi Bankda  
qurulmuş bu idarəetmə çərçivəsi Böyük Britaniyanın Ticarət Palatasının Portfel, Proqram  və 
Layihə idarəetməsi üzrə standartlarına əsaslanır.  

4. Strategiyanın icrasının monitorinqi və hesabatlıq – Mərkəzi Bankda monitorinq 
və hesabatlılıq prosesi Proqram və layihə idarəetməsi üzrə təsdiq olunmuş standartlara 
əsasən həyata keçirilir. Hesabatlıq proqramın tərkibində olan layihələrin cari vəziyyəti, 
proqramın üzləşdiyi risk və məsələləri əhatə edir. Proqram hesabatları əsasında portfel üzrə 
ümumiləşdirilmiş hesabatlar hazırlanır və təqdim edilir.  

Korporativ fəaliyyətin idarəolunması çərçivəsini təşkil edən əməliyyat idarəetməsi, 
strateji dəyişikliyə xidmət etməyən, lakin Mərkəzi Bankın missiyasını effektiv həyata 
keçirilməsi üçün vacib olan və təkrarlanan, həmçinin baş vermiş strateji dəyişikliklər 
nəticəsində yeni yaradılmış biznes proseslərin idarə olunması sistemini əhatə edir. Əməliyyat 
idarəetməsi prosesi beş əsas mərhələdən ibarətdir:  

1. Funksional fəaliyyətin və resursların təhlili; 
2. İllik Əməliyyat Planlarının (ƏP) hazırlanması və təsdiqi; 
3. Bank üzrə Funksional Fəaliyyət Planın (FFP) hazırlanması və təsdiqi; 
4. ƏP-in icrası; 
5. Hesabatlıq və qiymətləndirmə. 
1. Funksional fəaliyyətin və resursların təhlili - Bu mərhələ struktur bölmələr 

üzrə əvvəlki ilin əməliyyat planlarının, əməliyyat hədəfləri və onlara nail olunma səviyyəsinin, 
habelə onların icrası zamanı baş vermiş mümkün kənarlaşmalar və problemlərin təhlil 
edilməsi ilə başlanılır. Təhlilin nəticəsində standart və təkmilləşməyə ehtiyacı olan biznes 
proseslərin planlaşdırılması üçün baza yaranır. 

2. İllik ƏP-in hazırlanması və təsdiqi - Aparılmış təhlilin nəticələri nəzərə 
alınmaqla hər il əməliyyat planlaşması prosesi həyata keçirilir. ƏP-in tərkib hissəsini təşkil 
edən matrislərdə funksiya, funksional məhsullar və standard biznes proseslər üzrə müəyyən 
ölçü indikatorları və hədəflər müəyyənləşdirilir.  

3. Bank üzrə Funksional Fəaliyyət Planın (FFP) hazırlanması və təsdiqi – Bu  
mərhələdə Bankın funksiya və funksional məhsullar üzrə hədəflərini müəyyən edən və İdarə 
Heyəti tərəfindən illik əsasda təsdiq edilən ali sənəd olan FFP-in hazırlanması və təsdiqi 
həyata keçirilir. Ölçülmüş ƏFİ-lərin nəticələri işıqfor sistemi əsasında göstərilir. 

4. ƏP-in icrası - təsdiq edilmiş FFP əsasında hər bir struktur bölmə öz əməliyyat 
planına zərurət yarandıqda müvafiq dəyişikliklər edir. Dəyişikliklər edildiyi təqdirdə yekun 
əməliyyat planları müvafiq struktur bölməyə rəhbərlik edən kurator tərəfindən təsdiq edilir. 

5. Hesabatlıq və qiymətləndirmə - Əməliyyat idarəetməsi çərçivəsində hesabatlıq və 
qiymətləndirmə dörd əsas istiqamətdə həyata keçirdilir: 

-ƏP üzrə illik hesabatlıq və qiymətləndirmə; 
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-Biznes proseslər üzrə rüblük hesabatlıq və qiymətləndirmə; 
-Funksiya və funksional məhsullar üzrə illik hesabatlıq və qiymətləndirmə; 
-FFP-nin illik icrası hesabatı. 
Ümumilikdə, həm strateji idarəetmə, həm də əməliyyat idarəetməsi sistemlərinin 

işlənməsinin əsas məqsədi Mərkəzi Bankda idarəetmə çərçivəsini daha da müasirləşdirməklə 
prosedurları, həyata keçirmə metodlarını, proses iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini aydın 
şəkildə müəyyən etməkdən ibarətdir. 

 
 
 

 “AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ STRATEJİ YOL XƏRITƏSİ: KOMMERSİYA 
BANKLARININ İDARƏ EDİLMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ, HESABATLIQ VƏ 

ŞƏFFAFLIQ PROBLEMLƏRİ” 
Ayxan AYVAZLI, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının dissertantı 
 

Azərbaycanın daxili siyasətinin tənzimlənməsi üzrə Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 
əsas sektorları istiqamətində strateji yol xəritələri hazırlanır və bu istiqamətdə  iqtisadi inkişaf 
əsasında mühüm işlərin aparılmasına nəzarət gücləndirilib. Görülən işlər və tədbirlər planı 
bilavasitə sosial rifahın daha da artırılmasına istiqamətlənir. 

Beynəlxalq investisiyaların Respublikaya yatırılması yeni iş yerlərinin açılmasına və 
maliyyə bazarlarının prespektivli inkşafına təkan verir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 
sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri"nin təsdiqi və bundan irəli gələn 
məsələlər haqqında” 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli Sərəncamına müvafiq olaraq milli 
iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 11 sektoru üzrə ümumilikdə 12 strateji yol xəritəsi 
hazırlanmışdır. Sağlam rəqabət mühiti, beynəlxalq bazarlara çıxışı asanalşdıraraq maliyyə 
sistemini gücləndirir. Əksər ölkələrdə adətən  Bank sektoru iki şaxəli, yəni  mərkəzi bank və 
kommersiya banklarından ibarət olur. Həmçinin bu aspektdə bank olmayan kredit 
təşkilatlarını və digər maliyyə institutlarını da qeyd etmək olar. 

Bank xidmətlərinin keyfiyyətinin əsasını likvidlik, şəffaflıq, hesabatlılıq, əminlik və 
rentabellik təşkil edir. Fəaliyyətin keyfiyyətli təşkili və idarə edilməsi aşağıdakı ünsürlərdən 
asılıdır: 

- Mütəmadi olaraq iş keyfiyyətinin yoxlanılması, daxili auditin və kənar auditin təşkil 
olunması 

- Daxili nəzarət sistemlərinin təşkil olunması, müvafiq komitələrin fəaliyyətinin labüdlüyü, 
limitləşdirmə siyasətinin həyata keçirilməsi 

- Xidmət üzrə keyfiyyətin təmin edilməsi məqsədi ilə bank əməliyyat sisteminin 
beynəlxalq standartlara cavab verən proqram vasitələri ilə təmin edilməsi. 

- Beynəlxalq Mühasibat uçotunun standartlarına cavab verən Mühasibatlığın təşkili, uçot 
işinə nəzarətin gücləndirilməsi, hesabatlılıq sisteminin dəqiq və uyğun hazılanması. 

- Korporativ İdarə etmə satandartlarının tətbiqi, şəffaflıq, müvafiq departamentlərin iş 
fəaliyyətinin tənzimlənməsi, yurisdiksiya üzrə rəhbər qurumu aparılan təhlil və monitorinqlərin 
nəticələrinin bilidrilməsi.  

- Daxili strategiyanın icrası üzrə tədbirlər planının hazırlanmsı, yarana biləcək risklərin 
və səhvlərin qabaqlanması üzrə preventiv işlərin görülməsi, steress testlərin keçirilməsi. 

- Beynəlxalq Maliyyə Standartları üzrə maliyyə sisteminin qurulması, büdcənin 
planlaşdırılması, zəruri xərclər və gəlirlərin təmin edilməsi məqsədi ilə illik büdcənin 
proqnozlaşdırılması. 

Kommersiya Banklarının göstərdikləri xidmətlər maliyyə bazarında aparılan rəqabət 
üzrə  mövcud müştərilərin əldə saxlanılmasına və həmçinin yenilərinin cəlb edilməsinə 
istiqamətlənir. Bankın fəaliyyətində müştəri siyasətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə yeni 
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prinsiplər işlənib hazırlanmalı, daxili və xarici əlaqələr üzrə bank xidmətlərinin fəaliyyət 
çərçivəsi sistemli şəkildə innovativ dəyişdirilməlidir. Kommersiya Banklarının fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi daxili qanunvericilik əsasında hüquqi əsaslarla Bank sisteminin, kapitalın 
təmərküzləşdirilməsi, bütün növ xidmətlərin göstərilməsi, kredit təşkilatlarının mərkəzdə və 
regionlarda təşkili üzrə parametrlər Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının təlimatlarına 
uyğun olaraq aparılaraq, iqtisadi sabitliyinin qorunmasına və bu aspektdən tətbiq olunan 
prinsiplərə əsaslanır.  

Azərbaycan Respublikasında bankların və qeyri-bank təşkilatlarının fəaliyyəti 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Mülki Məcəlləsi, “Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankı haqqında”, “Banklar haqqunda”  qanunlarla tənzimlənir. 

 
Xülasə 

Milli iqtisadiyyatın inkşaf perspektivi üzrə Kommersiya Banklarının fəaliyyətinin müasir 
vəziyyətinin təhlili Strateji Yol Xəritəsinin orta və uzunmüddətli dövrləri əhatə etməklə 
İqtisadiyyatın real sektoru ilə bank sisteminin daha fəal işləməsindən ötrü, uzunmüddətli 
resurs bazasının yaradılması zərurətini doğurur. 

Belə ki, bank sektorunun əsas strateji öhdəliyi vətəndaşların (rezident və qeyri-
rezidentlərin) əmanətlərinin cəlb olunması və qorunması, şəffaflıq, hesabatlılıq istiqamətində 
formalaşır.  

 Ölkəmizdə bankçılıq sahəsində şəffaflığın artırılamsı iqtisadi inkişafın mühüm amili kimi 
dəyərləndirilən hesabatlıq üzrə beynəlxalq standartlara cavab verən yüksək səviyyədə təlimat 
və prosedurların qurulmasına şərait yaradır. 

Daxili nəzarət formalarının təkmilləşdirilməsi və baza metodlarının hazırlanması üzrə 
maliyyə hesabatlığı sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqi böyük önəm daşıyır. 

 
Ədəbiyyat: 

1. Abbasov Y., Məmmədov З., Rzayev Р., Şəmişəyeva Ş. “Bank işi və elektron 
Bankçılıq”. Bakı 2013 

2. “Auditor xidməti haqqında ” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.  
3. Azərbaycanin vergi xəbərləri. Vergi Jurnalı 3/2011. 
4. “Banklar haqqında ” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 
 
 
 
 

AUDİT – MÜƏSSİSƏDAXİLİ NƏZARƏTİN ARTIRILMASININ ƏSAS FORMASI KİMİ 
 

Aynur ABDULLAYEVA, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  
“Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının  

baş müəllimi, i.u.f.d.  
 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaranmış istehsal münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədar 
dövlət və sahibkarlıq subyektləri tərəfındən bütün maliyyə mənbələri hesabına istehsal və 
xidmət prosesinə sərmayə qoyuluşlarının cəlb olunması və bu resurslardan səmərəli istifadə 
olunması, aparılan maliyyə əməliyyatları zamanı yol verilən kənarlaşmaların aşkarlanması 
üçün audit nəzarətinin həyata keçirilməsi tələb olunur. Bu baxımdan bütün maliyyə mənbələri 
üzrə istehsal və xidmət sahələrinə cəlb olunan vəsaitlərin düzgün və təyinatı üzrə istifadə 
olunmasında audit nəzarətinin həyata keçirilməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanda inkişaf etməkdə olan audit xidməti, zəruri infrastruktur sahəsi kimi ictimai-
iqtisadi baxımdan mühüm rola malikdir. Bütün hüquqi şəxslərin fəaliyyəti prosesində aparılan 
yoxlamalardan fərqli olaraq audit yoxlaması özünəməxsusluğu ilə seçilir. 
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Ən əvvəl bu onunla izah olunur ki, audit yoxlamasının əsas məqsədlərindən biri 
təsərrüfat subyektlərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə kompleks şəkildə qiymət verməkdən 
ibarətdir. Digər tərəfdən audit yoxlaması ilə müəssisə və təşkilatların maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətində mövcud mənfi və müsbət faktlar aşkar edilir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində təsərrüfat subyektlərinin balansında uçota alınan 
aktivlərin, xüsusi vəsaitlərin hərəkətinin və maliyyə hesabatlarının nəticələrinin düzgün və 
dəqiq əks olunması, qüvvədə olan mövcud qanunvericilik aktlarına uyğun tərtib olunması və 
müstəqil şəkildə yoxlanılması məqsədilə auditdən istifadə olunması nəzərdə tutulur. 

Audit nəzarətin elə bir formasıdır ki, bu forma, maliyyə hesabatlarında təqdim edilən 
məlumatların etibarlılıq səviyyəsinin, eləcə də mühasibat uçotunun Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq surətdə aparılıb-aparılmadığının yoxlanılmasını 
təmin edir. Bu isə, öz növbəsində, şəxsi kapitala malik təşkilatlara münasibətdə dövlət 
yoxlamalarına çəkilən xərclərin optimallaşdırılmasına şərait yaradır və həmin təşkilatların 
iqtisadi fəaliyyətinə nəzarət etməyə kömək edir. Nəticədə özəl sektorun inkişaf sabitliyi təmin 
edilir ki, bu da “güclü” dövlətin qurulması üçün zəruri amillərdən biridir. Beləliklə, 
makroiqtisadi səviyyədə audit bazar infrastrukturunun elementi kimi çıxış edir. 

Auditin (auditorun) rolu, idarəetmə məqsədləri ilə istifadə olunan keyfiyyətsiz 
məlumatların həcminin azaldılmasından ibarətdir. Bu, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti prosesində 
müxtəlif subyektlər arasında etibarlı münasibətlərin inkişafına şərait yaradır. 

Auditor fəaliyyəti standartına əsasən, daxili nəzarət sistemi dedikdə maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətinin nizamlı və effektiv şəkildə həyata keçirilməsi, aktivlərin qorunub saxlanmasının 
təmin olunması, məlumatlarda səhvlərin və təhriflərin aşkarlanması, aradan qaldırılması və 
qarşısının alınması, eləcə də dəqiq maliyyə (mühasibat) hesabatlarının vaxtında 
hazırlanması məqsədi ilə auditi aparılan şəxsin rəhbərliyi tərəfindən istifadə olunan təşkilati 
tədbirlərin, metodika və prosedurların məcmusu başa düşülür. 

Daxili nəzarət sistemlərində, təsərrüfat əməliyyatları uçotuna qarşılıqlı daxili nəzarətlə 
əlaqədar olan işçi əməliyyatlar tətbiq olunaraq həyata keçirilir. Effektiv daxili nəzarət 
sistemləri təsərrüfat əməliyyatlarının fasiləsiz və səhvsiz qaydada əks etdirilməsini təmin edir, 
təşkilatın əmlakının itirilməsinin və talan olunmasının qarşısını alır. Daxili nəzarət sistemləri 
bilavasitə mühasibat uçotu sisteminə aid olan məsələlərin həllinə yox, zəruri nəzarət 
mühitinin yaradılmasına xidmət edir. 

Daxili nəzarətin təşkili və aparılması prosedurlarını tənzimləyən əsas qayda belədir ki, 
daxili nəzarətin tətbiqinə yönəldilən xərclər, nəzarətin zəifliyi üzündən həmin dövrdə 
gözlənilən itkilərin həcmindən artıq olmamalıdır. 

Daxili nəzarət sistemlərinin təhlili göstərir ki, təşkilatın həcmi xüsusən böyük əhəmiyyət 
daşıyır. Kiçik təşkilatda öhdəliklərin paylaşdırılması prinsipinə riayət olunması böyük 
çətinliklər yaradır və ştata daxili auditorun daxil edilməsi məqsədəuyğun hesab edilmir və 
buna görə də kiçik müəssisələrdə nəzarət riskinin səviyyəsi kifayət qədər yüksək olur. Amma 
kiçik təşkilatda da təcrübəli, vicdanlı əməkdaşların çalışması, hüquq və öhdəlikərin 
paylaşdırılması, əməliyyatları icra və qeyd etmək üçün icazə verilməsi prosedurlarının işlənib 
hazırlanması, müvafıq sənədləşmələrin aparılması, eləcə də aktivlərin, qeydlərin və (məhdud 
miqyasda) icraya nəzarətin təmin olunması zəruridir. Böyük təşkilatların yoxlanılması zamanı 
daxili nəzarət sistemlərinin bütün tərkib hissələrinin öyrənilməsi mütləqdir, çünki 
əməliyyatların testdən keçirilməsi imkanları onların iri həcmi ilə məhdudlaşır, daxili nəzarət 
sistemləri isə kifayət qədər inkişaf edir. Bu isə nəzarət riskini aşağı salmağa və beləliklə də 
audit xərclərini azaltmağa kömək edir. 

 
 
 

ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA XARİCİ İNVESTİSİYANIN CƏLB EDİLMƏSİNDƏ 
ŞƏFFAFLIĞIN ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ                                 

   Aynurə YƏHYAYEVA, 
378 

 



Sumqayıt Dövlət Universiteti, dosent 
 

Azərbaycanda zəngin təbii sərvətlərin mövcud olması, əlverişli biznes və investisiya 
iqliminin yaradılması ölkə iqtisadiyyatına xarici kapitalın axınını sürətləndirmişdir. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, dünya iqtisadiyyatında təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsi ölkələr 
arasında yalnız əmtəə və işçi qüvvəsinin deyil, həm də kapitalın hərəkətini gücləndirir. Bu da 
investisiya əməkdaşlığının müxtəlif formalarının inkişafına səbəb olur.  

Sahibkarlığın inkişafı iqtisadi artıma, ümumi daxili məhsulun strukturuna və keyfiyyətinə 
müsbət təsir göstərir. Eyni zamanda yerli xammal resurslarından daha səmərəli istifadə 
olunmasına, daxili bazarın keyfiyyətli əmtəə və xidmətlər ilə zənginləşdirilməsinə, ixrac 
potensialının artırılmasına səbəb olur. Müştərək sahibkarlığın təməlində tərəfdaşların səyləri, 
maliyyə vəsaitləri və material resurslarının birləşməsi, mənfəət və risklərin bölünməsində 
onların birgə iştirakı durur.  

Sahibkarlığın inkişafına təsir göstərən əsas amillərdən biri respublikada əlverişli iqlim 
mühitinin olması və mineral-xammal resurslarının mövcudluğudur. Respublika neft, qaz, 
alüminium, tikinti sənayesi üçün xammal və s. ilə zəngindir. Bu da respublikaya xarici 
investisiyaların cəlb olunmasına gətirib çıxarır. Xarici investisiyanın cəlb olunması ilk növbədə 
istehsal resurslarının təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsinə şərait yaradır. Nəticədə, 
müəyyən həcmdə istehsal amillərinin məşğulluğu artır, milli gəlir təbii resurs istehsalçıları, işçi 
qüvvəsi və s. tərəfindən yaradılan əlavə dəyər hesabına artır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müştərək müəssisələr kiçik oldu-
ğundan milli iqtisadiyyatın inkişafında onların rolu arzuolunan səviyyədə deyil, halbuki, 
ölkənin zəngin təbii sərvətlərindən, əlverişli təbii-iqlim şəraitindən və böyük intellektual 
mülkiyyətindən daha səmərəli istifadə etmək üçün müştərək sahibkarlığın iri miqyasda inkişaf 
etdirilməsi olduqca zəruridir.  

Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində mühüm məsələlərdən biri xarici investisiyanın cəlb 
olunması sahəsində öncül istiqamətlərin müəyyən edilməsidir. Xarici investisiyaların ölkə 
iqtisadiyyatına cəlb edilməsi Azərbaycan dövlətinin müəyyən etdiyi iqtisadi inkişaf 
strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir.  Bu baxımdan, siyasi sabitlik və iqtisadi inkişaf 
əvvəlki illərdə olduğu kimi, gələcək illərdə də xarici dövlətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına 
ortamüddətli və uzunmüddətli sərmayə qoymaq üçün marağını daha da 
artıracaq. Respublikada investorların hüquq və mənafelərinin qorunması, mülkiyyətin 
toxunulmazlığı, yerli və xarici sahibkarlara eyni iş şəraitinin yaradılması, əldə edilmiş 
mənfəətdən maneəsiz istifadə olunması ilə bağlı mühüm qanunlar qəbul edilərək hüquqi 
baza yaradılmışdır. Bu işin gələcək illərdə də daha da təkmilləşdirilməsi, xüsusilə Azərbaycan 
hökumətinin bir sıra xarici ölkələrlə ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması və 
investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında sazişlərin imzalanması işinin davam 
etdirilməsi xarici investorların, beynəlxalq maliyyə qurumlarının və iqtisadi təşkilatların 
Azərbaycana olan marağını daha da artıracaq. Son illərin tendensiyasına əsasən, qeyri-neft 
sektoru üzrə yönəldilmiş investisiyaların həcmi neft sektoru üzrə yönəldilmiş investisiyaların 
həcmini üstələyir. Qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən müştərək və xarici investisiyalı 
müəssisələri cəlb edən əsas sahələr sənaye, tikinti, nəqliyyat və ticarətdir. Qeyd olunan 
sahələrin gələcəkdə daha da inkişaf etdiriləcəyi nəzərdə tutulur.  

Ölkə sənayesinin strukturunda öncül sahələrin müəyyən olunması mürəkkəb və 
ziddiyyətli bir prosesdir. Uzun müddət ərzində verilən dövrə görə ən səmərəli qərarın 
axtarışında üstünlük bir sahədən digər sahəyə verilir. Adətən ilkin mərhələdə iqtisadiyyatın 
ixtisaslaşması onun təbii üstünlükləri ilə əlaqədardır. Bu cür üstünlüklərin mövcudluğu 
sənayenin inkişafına əlverişli şərait yaradır. Lakin ictimai tələbatların və istehsal 
texnologiyasının sürətli inkişafı və dəyişməsi bu üstünlüklərin uzunmüddətli təsirini 
məhdudlaşdırır. Buna görə də bir ölkənin təsərrüfat nailiyyəti onun beynəlxalq əmək 
bölgüsündə daha səmərəli mövqe tutmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 
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Hazırda ölkənin mövcud iqtisadi imkanlarından tam istifadə edib, maksimum əlavə gəlir 
yaratmaq geniş mənada ölkə iqtisadiyyatının səmərəliliyini göstərir. Lakin bu məşğulluğu 
məhz sərf olunan xərclər hesabına daha çox səmərə əldə etməklə, istehsal olunan 
məhsulların həm qiymət, həm də keyfiyyət baxımından rəqabətqabiliyyətlərinin artırılması 
hesabına təmin etmək mümkündür.  

Beləliklə, xarici investisiyanın müvəffəqiyyəti xeyli dərəcədə bunun üçün zəruri iqtisadi 
mühitin, hər şeydən əvvəl isə, sağlam rəqabətin mövcud olmasından asılıdır.  
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Auditor həyata keçirdiyi audit prosedurlarının nəticəsində gəldiyi qənaətlərdən əlavə 

yetərli auditor sübutları təmin etmək məqsədilə maliyyə hesabatlarını ümumi baxış həyata 
keçirir. Bu sübutlar auditorun maliyyə hesabatlarına dair, xüsusilə də maliyyə hesabatlarının 
qüvvədə olan uçot standartlarına, qanunvericiliyə və digər normativ tələblərə uyğun təqdim 
edilib edilomədiyi barədə rəy formalaşdırılmasına imkan verir.  

Auditorlar xüsusilə də uçot siyasətinin düzgün olub olmadığını və həmin siyasətin, ona 
edilmiş dəyişiklərin ardıcıl tətbiq edilib-edilmədiyini gözdən keçirməlidir. BMUS1-ə görə 
Maliyyə hesabatlarının təhrif edilib edilmədiyini və ya yanıldıcı olub olmadığını 
dəqiqləşdirmək üçün bu faktın təsdiq olunması zəruridir. Uçot siyasətinə dəyişiklik edərkən 
həmin dəyişikliyin maliyyə hesabatlarındakı məbləğlərə təsirinin aşıqlanmasını tələb edir. 
Əlavə məlumatlar olmadığı təqdirdə belə dəyişikliyin olmadığı anlaşılır. 

Auditor maliyyə hesabatlarına dair rəy hazırlayarkən öz biznes biliklərini də tətbiq edə 
bilər. Məsələn, auditor maliyyə hesabatlarına baxış həyata keçirərkən öz analitik biliklırindən 
istifadə etməsi yoxlama prosesinin keyfiyyətini, dürüstlüyünü və etibarlılığını yüksəldir. O, 
düzəliş edilməmiş təhriflərin göstəreilmiş məbləğlərə təsirini də diqqətli bir şəkildə nəzərdən 
keçirməlidir. Bu prosedurlar daha təcrübəli olan və təhriflərin təsirlərini daha dəqiq ölçə bilən 
yüksək vəzifəli menecerlər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Auditor peşəkar olduğuna görə bu 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. ondan öz bilik və təcrübəsinə əsaslanaraq maliyyə hesabatlarına 
dair mühakimə yürütmək gözlənilir. Bu həmçinin onun gördüyü işə olan etimadı artırır və 
yüksək vəzifəli menecerlər və audit öhdəliyi üzrə partnyorlara öz işçiləri tərəfindən görülmüş 
işi qiymətləndirməyə imkan verir. [7.s.252] 

Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS 200-ə uyğun olaraq) müvafiq olaraq müəyyən 
audit metodologiyaya müvafiq maliyyə hesabatlarının təhrif qiymətləndirilməsi mövcudluluq 
mövqeyindən həyata keçirilməlidir. BAS 200 “Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin 
beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması” adlı standarta əsasən auditor lazımi və tam 
kifayət auditor sübutu hazırlamalıdır ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli bir yanlışlıq 
("materialmisstatements") olmadığı qənaətinə gələ bilsin. Lakin, eyni zamanda, auditor 
maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli bir yanlışlığının yaranmasına kömək edə biləcək halların 
ola biləcəyini də dərk etməlidir.  

Hal-hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə audit konsaltinq xidmətləri bazarında konsaltinq 
işlərinin həcmi  və konsaltinq şirkətləri işçilərinin sayı artır, məsləhət xidmətlərinin və 
konsaltinq firmalarının yeni formaları yaranır, konsaltinq keyfiyyəti təkmilləşdirilir. Auditor 
fəaliyyəti - maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli səhvlərdən azad olunmasını təmin etmək 
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məqsədi ilə audit subyektinin maliyyə hesabatlarının və digər məlumatlarının auditor 
tərəfindən müstəqil yoxlanılması, qiymətləndirilməsi və onun düzgünlüyü, əsaslılığı, habelə 
bu hesabatların Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Milli Mühasibat 
Uçotu Standartlarına və ya Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
prinsiplərə və Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən qəbul edilmiş 
qərarlara uyğunluğu barədə auditor hesabatının verilməsi və ya müvafiq hallarda auditor 
hesabatında rəy bildirilməsindən imtina edilməsi üzrə görülən fəaliyyət sahəsidir. [1.s.1-3]  

Ümumiyyətllə, böyük auditor şirkətlərində müntəzəm auditor prosedurları kiçik auditorlar 
tərəfindən həyata keçirilir. Audit meneceri və böyük auditor partnyoru kiçik auditorlar 
tərəfindən görülmüş işin əsasında nəticələr çıxaracaqdır. Belə olan halda, maliyyə 
hesabatlarına dair rəy bildirmədən öncə iş sənədlərinin gözdən keçirilməsi böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Bu auditora imkan verir ki, kiçik auditorların öz işlərini düzgün yerinə 
yetirmədiklərini müəyyən etsin. Bununla yanaçı, partnyorlar tərəfindən yekun baxış da həyata 
keçirilir. Bu, auditora öz komandası tərəfindən görülmüş işlərin yoxlanılmasına və həmçinin 
müştəriyə iş zamanı təfərrüatlı prosedurlara əməl olunmasına təminat verir.  

Auditorun iş sənədlərinə baxış həyata keçirməsinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 
- Bütün işlərin düzgün planlaşdırıldığına, yerinə yetirildiyinə və qeydə alındığına və 

bütün aktual məsələlərlə bağlı tədbirlər görüldüyünə əmin olmaq olmaq lazımdır.  
- Iş zamanı audit təşkilatı tərəfindən müəyyən edilmiş prosedurlara əməl edilməlidirsə, 

auditor həmin prosedurlara əməl olunduğuna əmin olmaq istəyir. Bu həyata keçirilmiş auditin 
bütün sahələri əhatə etməsini təmin edəcəkdir.  

Iş sənədləri əl ilə hazırlanarsa, işçilər iş sənədlərinə baxış keçirildiyini göstərmək 
məqsədilə qeyd edirlər.  Sənədlər elektron formada hazırlanarsa, elektron “imzalar” istifadə 
oluna bilər. Kiçik auditorların bütün audit sahələrini əhatə etdiyinə əmin olmaq üçün bu 
sənədlərdə böyük partnyorlar tərəfindən baxış keçirilməsi vacibdir. 

Yüksək audit riski daşıyan vacib sahələrlə bağlı audit işi sənədləri ətraflı gözdən 
keçirilməlidir. Vacib sahələrə mal-material ehtiyatları (hər bir kommersiya təşkilatı çalışır ki, 
bu sahəyə nəzarət yüksək səviyyədə təşkil olunsun, çünki o, əhəmiyyətli maddə hesab 
olunur), nağd və cari olmayan aktivlər aid oluna bilər. Bu prosedurlardan əlavə maliyyə 
hesabatlarına rəy hazırlamaq üçün əlavə audit prosedurlarının həyata keçirilməsinin vacib 
olub olmadığını müəyyən etmək vacibdir.  

BАS 500 «Аuditоr sübutlаrı» və  BАS 501 «Аuditоr sübutlаrı-xüsusi mаddələrə yenidən 
bахılmаsı» əsas tutaraq auditor müstəqil olaraq auditor sübutlarının  əldə edilməsi 
prosedurlarını müəyyən edir. Auditor öz nəticələrini əsaslandırmaq üçün müstəqil prosedurlar 
əsasında kifayət qədər auditor sübutları əldə etməlidir. Bu zaman auditorun sərəncamında 
olan informasiyalar bütün aktiv və passivlərin uçota alındığı və yoxlanılan müəssisəyə aid 
olduğu, uçot qaydalarının qanunvericiliyə və uçot siyasətinə uyğunluğu, bütün gəlirlər və 
xərclərin hesabat dövründə uçota alındığı, uçotda əks etdirilmiş təsərrüfat-maliyyə 
əməliyyatlarının həqiqətən də baş verməsi, təsərrüfat subyektinin maliyyə nəticələrinin 
düzgün formalaşdıüı haqda rəyin tərtib edilməsinə imkan verməlidir.  

Auditor tərəfindən əldə edilmiş informasiyaların təhlilini və qiymətləndirilməsini, 
mühasibat uçotunda qeyri adi və ya düzgün olmayan təsərrüfat fəaliyyəti faktlarını, eləcə də 
səhvlərin və təhriflərin səbəblərini müəyyən etmək məqsədi ilə mühüm maliyyə və iqtisadi 
göstəricilərin tədqiq edilməsi analitik prosedurlar (BАS 520 «Аnаlitik prоsedurlаr»)  
vasitəsilə mümkündür. Auditor sübutlarının əldə edilməsi zamanı həmin prosedurlardan 
istifadə olunur.  

Auditin yekun mərhələlərində bütün yerdə qalan sahələrin tamamlanması və gözdən 
keçirilməsi və ortaya çıxan məsələlərin yoluna qoyulması vacibdir. Bu mərhələ ciddi 
əhəmiyyət kəsb edir. Aşkar olunan əhəmiyyətsiz məsələlərin bu mərhələdə aşkar 
olunmaması mümkündür. Belə halların səbəbi kimi həm auditorların, həm də müştəri vaxt 
qıtlığı şəraitində fəaliyyət göstərməsidir. Auditorun əsas məqsədi, əhəmiyyətli olan, lakin, 
aşkar edilməəyən və nəticədə maliyyə hesabatlarında təhriflərə gətirib çıxaran sahələri 
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müəyyən etmək olduğu üçün bu prosedura əməl etməlidir. Auditor, əhəmiyyətli (yəni, 
kəmiyyət) yanlış qeydlərin aşkarlanması üçün BSA 320 “Auditin planlaşdırılmasında və 
həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik”-də göstərildiyi kimi, əhəmiyyətliyin icazə verilən 
səviyyəni müəyyənləşdirir. Eyni zamanda, yalnız məna (miqdarı) deyil, həmçinin təhriflərin 
keyfiyyəti də nəzərə alınmalıdır. O, düzəliş edilməmiş fərqləri və həmin fərqlərin maliyyə 
hesabatlarında əks olunmuş göstəricilərə təsirini araşdırmalıdır.   

Maliyyə hesabatlarının istifadəçisini yanıltmaq ehtimalını yarada bilən təşkilatın uçot 
siyasətlərinin qeyri-adekvat və ya uyğun olmayan şəkildə açıqlanması, tənzimləyici tələblərin 
pozulmasının mövcudluğuna dair məlumatın açıqlanmaması və onun mövcudluğu halında 
sanksiyaların daha da müəssisənin hesabat fəaliyyətinə təsir göstərə bilməsi ehtimalı 
əhəmiyyətli təhriflər (“qualitativemisstatements”)  hesab olunur. 

   
Резюме 

В дополнение к аудиторским заключениям аудитора аудитор проводит общий 
обзор финансовой отчетности с целью предоставления достоверных аудиторских 
доказательств. Менеджер по аудиту и крупный аудиторский партнер создают 
результаты на основе того, что было сделано небольшими аудиторами. В этом случае 
рассмотрение деловых документов имеет большое значение перед представлением 
финансовой отчетности. Это позволяет аудитору определить, как выполнили малые 
аудиторы свои обязанности. 

 
Summary 

In addition to the audit engagement, the auditor audits the auditor's statement of 
financial statement for the purpose of providing auditor's statement. The manager of the audit 
and the large auditor partner will generate results based on the fact that there were few 
auditor. In this case, the review of business documents has a greater representation of 
financial reporting. This allows the auditor to determine how the auditor has made a 
subordinate commitment. 
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В мировой практике специалисты используют различные термины для 

обозначения отдельных направлений внутреннего аудита. В основном, получило 
распространение деление внутреннего (и внешнего) аудита на три вида, обозначенных 
следующими терминами: "операционный аудит" ("управленческий аудит"), "аудит на 
соответствие требованиям", "аудит финансовой отчетности". При этом, аудит 
финансовой отчетности как правило проводится внешними аудиторами, но финансовая 
отчетность может проверяться и внутренними аудиторами по заказу администрации. 
Необходимо заметить, что в зарубежной специальной литературе нет однозначной 
трактовки указанных терминов. Приведенная классификация укрупнена и, 
следовательно, упрощенна. По нашему мнению, также следует разработать более 
детальную классификацию видов внутреннего аудита, как можно в большей степени 
отражающую многочисленные аспекты этой, приобретающей все большее значение 
для современных коммерческих организаций, формы внутреннего контроля. 

Разнородные контрольные функции внутренних аудиторов многочисленны и 
глубоко интегрированны поэтому, классифицировать внутренний аудит предлагается в 
разрезе определенных признаков. По крайней мере три признака контрольных функций 
могут быть положены в основу классификаций внутреннего аудита. 

1. Классификация по аспектам управления организацией. В данной 
классификации можно выделить функциональный (межфункциональный) аудит систем 
управления, организационно-технологический аудит систем управления, всесторонний 
аудит системы управления организацией, а также аудит видов деятельности. 
Совокупность указанных видов и представляет собой управленческий аудит. 

Управленческий аудит (или аудит систем управления) может выполняться как 
внутренними, так и внешними, т.е. независимыми аудиторами. В последнем случае он 
является одним из видов консультационных услуг клиенту. Управленческий аудит 
преследует три цели: 

1) оценка эффективности систем управления организацией; 
2) выявление "узких мест" (т.е. различного рода рисков или недостатков, чреватых 

негативными последствиями для организации, например, внутрифирменных рисков 
оргструктуры системы сбыта) в системах управления и определение (разработка) 
предотвращающих или минимизирующих их механизмов внутреннего контроля; 

3) внесение рекомендаций, касающихся совершенствования систем управления. 
Итак, функциональный аудит систем управления проводится для 

оценки производительности и эффективности в любом функциональном разрезе. К 
нему, например, относятся аудиторские проверки каких-либо операций, 
проводимых подразделением (должностным лицом) в разрезе своих функций. При 
межфункциональном внутреннем аудите качество исполнения различных функций 
(например, функций производства и реализации продукции) оценивается в их 
взаимосвязи и взаимодействии. 

Организационно-технологический аудит систем управления выражает 
проводимый органом внутреннего аудита контроль разнообразных звеньев управления 
на предмет их организационной и/или технологической (т.е. в плане оценки 
совокупности применяемых способов, приемов управления, осуществляемых 
процедур) целесообразности (рациональности). 

Аудит видов деятельности предполагает объективное обследование и 
всесторонний анализ определенных видов деятельности, областей бизнеса или 
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бизнес-проектов с целью выявления возможностей 
улучшения хозяйственной деятельности. 

Кроме того, внутренними аудиторами может проводится более глубокий контроль 
организации, который выражается в совокупности организационно-технологического и 
функционального аудитов систем управления, аудита видов деятельности, а также 
аудита элементов и процессов, связывающих организацию с внешней средой, 
например, системы внешних профессиональных связей, имиджа, общественных связей 
и др. Здесь определяются все сильные и слабые стороны деятельности организации, 
оценивается устойчивость ее положения в социальных системах более высокого 
порядка, а также перспективы ее развития. Поэтому, такие контрольные мероприятия, 
осуществляемые внутренними аудиторами, относятся к всестороннему аудиту системы 
управления организацией. 

2. Классификация по характеру определённости требований. В этом аспекте 
функциональные обязанности внутренних аудиторов могут заключаться в проверках: 1) 
на предмет соответствия каким-либо конкретным требованиям или предписаниям 
(вещественно определенным требованиям), 2) на предмет соответствия общей 
целесообразности (вещественно неопределенным, абстрактным требованиям). Можно 
выделить аудит на соответствие предписаниям и аудит на соответствие 
целесообразности. Следует отметить, что многие зарубежные специалисты 
используют термин "аудит на соответствие". 

Аудит на соответствие предписаниям выражает процедуры контроля на предмет 
соблюдения: 1) установленных внешними полномочными органами законов, 
подзаконных актов, стандартов (правил, методик); 2) предписанных органами 
управления формальных правил, заданий и т.п. 

Аудит на соответствие целесообразности выражает процедуры контроля 
деятельности должностных лиц (субъектов управления) на предмет целесообразности 
(рациональности, разумности, обоснованности, полезности) ее продуктов. 

3. Классификация по характеру аудиторских процедур. Здесь можно 
выделить плановый аудит и внеплановый аудит. 

Плановый аудит выражает процедуры контроля, осуществляемого по 
последовательным программам, разработанным в соответствии с генеральными 
планами деятельности органа внутреннего аудита. 

Внеплановый аудит выражает процедуры контроля, осуществляемого 
по внеплановым (оперативным) специальным заданиям органов управления, а также 
при возникновении в ходе планового аудита отдельных вопросов, прямо не 
относящихся к установленной программе, но требующих безотлагательного 
разрешения в связи с определенной важностью. 

Характеризуя совокупность полученных в данном исследовании новых научных 
результатов, следует отметить, что автором разработаны теоретические вопросы 
системы внутреннего контроля, практические рекомендации по организации системы 
внутреннего контроля в современных коммерческих организациях, определены 
основные направления совершенствования системы внутреннего контроля 
отечественных предприятий. Внедрение отдельных результатов в практику управления 
организациями (при организации системы внутреннего контроля, в том числе 
внутреннего аудита) позволит: 

- обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и максимальное 
(согласно установленным целям) развитие организации в условиях 
многоплановой конкуренции; 

- сохранить и эффективно использовать ресурсы и потенциалы (возможности) 
организации; своевременно выявлять и минимизировать коммерческие, финансовые и 
внутрифирменные риски в управлении организацией, в том числе риски при принятии 
управленческих решений по сбыту продукции; 
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- сформировать адекватную современным перманентно меняющимся условиям 
хозяйствования систему информационного обеспечения всех уровней управления, 
позволяющую своевременно адаптировать функционирование организации к 
изменениям во внутренней и внешней среде; 

- обеспечить более эффективную, слаженную и четкую работу подразделений 
организации, выполняющих функции реализации готовой продукции. 

На базе полученных знаний и  видения теоретических и практических основ 
системы внутреннего контроля в принципиально новых для отечественных 
организаций условиях хозяйствования можно определять дальнейшие направления 
развития и совершенствования системы внутреннего контроля, без которых 
невозможна не только эффективная деятельность  организаций, но и само их 
существование в условиях многоплановой конкуренции. В целом, в работе заложена 
основа для переориентации отечественных теорий в области внутреннего контроля на 
решение новых задач, стоящих перед организациями, в совокупности сводящихся к 
достижению высокого уровня их устойчивости, конкурентоспособности и авторитета на 
мировых рынках. 

Основной задачей является разработка типовых программ организации, развития 
и совершенствования системы внутреннего контроля для различных (в плане 
организационно-правовых форм, видов и масштаба деятельности, 
размеров, организационных структур управления) организаций. Программы должны 
быть многочисленны и разнообразны, так как они зависят от различных начальных 
условий и возможностей организаций. 
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MALİYYƏ NƏZARƏTİNİN PERSPEKTİV İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ: HESABATLILIQ 

VƏ ŞƏFAFLIQ PROBLEMLƏRİ 
 

Azər QARAYEV,  
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  

“Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının dosenti, 
 iqtisad elmlər namizədi 

 
İqtisadi münasibətlərin inkişafının müasir mərhələsində maliyyə-iqtisadi idarəetmənin 

əsas rıçaqlarında radikal dəyişikliklər və təkmilləşmələrin önəmi artır. Müvafiq olaraq maliyyə 
nəzarəti sisteminin, xüsusən vergi, gömrük, büdcə, bank nəzarətinin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi və yenidən qurulması istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülməlidir. 

Respublikamızda maliyyə nəzarətinin inkişafı, təkmilləşdirilməsi bir sıra istiqamətlər üzrə 
aparılmalıdır.  

İlkin istiqamət kimi maliyyə nəzarətinin vahid metodoloji əsaslarının hazırlanmasını, 
normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsini qeyd edə bilərik. Belə ki,  hazırda nəzarətin 
nəzəri və təşkili məsələlərinin şərhi birmənalı deyildir, bu sahədə müəyyən fikir ayrılıqları 
mövcuddur və s. Qeyd olunanlar  nəzarət orqanları, həmçinin, nəzarət obyektləri və cəmiyyət 
arasında bir sıra qeyri-müəyyənliklər və anlaşılmazlıqların yaranmasına gətirib çıxarır. Bütün 
bu meyllər isə nəzarətin effektivliyini zəiflədir.  
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Aktual və problemli məsələlərdən biri də maliyyə nəzarəti orqanlarının hazırkı 
mərhələdə nəzarətin aparılması üzrə vahid standartları, normaları və qaydalarının  
olmamasıdır. 

Beynəxalq təcrübənin də sübut etdiyi kimi dövlət maliyyə nəzarətinin bütün subyektləri 
tərəfindən fəaliyyətlərində vahid standartların, normaların  və qaydaların istifadə olunması 
nəzarət tədbirlərinin keyfiyyətinin artmasına, nəzarət tədbirləri ilə maliyyə əməliyyatlarının 
daha tam əhatə olunmasına gətirib çıxarır.  

Dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının fəaliyyətlərinin uzlaşdırılmaması, aparılan 
yoxlamalarla bağlı təcrübə və informasiya mübadiləsinin zəif olması da keçirilən nəzarət 
tədbirlərinin keyfiyyətinə birbaşa olaraq təsir edir. 

Bu baxımdan maliyyə nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsinin digər istiqaməti, yuxarıda 
da göstərildiyi kimi müxtəlif nəzarət qurumları arasında qarşılıqlı  əlaqələrin inkişaf etdirilməsi 
və onların fəaliyyətlərinin uzlaşdırılması olmalıdır.  

Eyni zamanda dövlət və qeyri-dövlət, yəni audit nəzarəti arasında qarşılıqlı əlaqə və 
dəqiq səlahiyyət bölgüsünün aparılmasına da ehtiyac vardır və bu bütövlükdə nəzarət 
sisteminin effektivliyinin gücləndirilməsi və şəffaflığının artırılmasına şərait yaratmış olar. 

Beynəlxalq təcrübədə ictimai nəzarət effektiv və şəffaf dövlət idarəçiliyinin ən başlıca 
şərtlərindən biri kimi qəbul  edilir. Bir qayda olaraq, bu cür nəzarət büdcə vəsaitlərinin 
cəmiyyətin ehtiyaclarına uyğun daha səmərəli və şəffaf xərclənməsini təmin etmək məqsədi 
güdür.  

İctimai nəzarətin respublikada inkişafının təmin edilməsi zərurətini ilk olaraq Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti İlham Əliyev vurğulamışdır: “Qəbul edilmiş bütün qərarlar vaxtlı-
vaxtında icra edilməli və ciddi ictimai nəzarət olmalıdır. Biz siyasi islahatları aparmaqla 
yanaşı, güclü ictimai nəzarətə də diqqət göstəririk ki, dövlətin, hökumətin bütün addımları 
xalq tərəfindən izlənilsin, ona güclü təhlil verilsin. Lazım gələrsə, müəyyən islahatlarda 
düzəlişlər də edilməlidir. Geniş müzakirələr keçirilmədən biz buna nail ola bilmərik”. 

Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının “Maliyyə 
şəffaflığının təmin edilməsi” adlı 5-ci bölməsinin 2-ci bəndində məhz bu zərurətdən irəli gələn 
məsələlərə yəni, dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı müzakirələrdə vətəndaş cəmiyyəti 
institutlarının iştirakının genişləndirilməsi, keçirilən müzakirələrin sayının artırılması kimi 
məsələlərə geniş yer ayrılmışdır. 

Fikrimizcə respublikamızda ictimai nəzarət mexanizmlərinin yaradılması və inkişafı 
büdcə şəffaflığının təmin edilməsi, büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifadə olunması 
baxımından əhəmiyyətli olardı. 

Respublikada müasir dövrdə maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərindən biri 
də maliyyə nəzarəti orqanlarının hesabatlılığının artırılması və həmin orqanlar tərəfindən 
maliyyə nəzarətinin nəticələri barədə təhlillərin və statistik məlumatların ictimaiyyətə təqdim 
edilməsi ola bilər. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində, hətta eyni ölkənin ayrı-ayrı ərazilərində nəzarət 
qurumlarının hesabatlılığının müxtəlif formalarından istifadə olunur. Amma istənilən halda bu 
cür hesabatlılığın populyar formaları mövcuddur: büdcə layihəsinin və büdcənin icrasına dair 
hesabatın mətbuatda dərci, büdcə məsələlərinə dair ictimai dinləmələrin keçirilməsi, büdcə 
prioritetlərinin əhali ilə müzakirəsinə dair kütləvi tədbirlərin (məsələn, dəyirmi masa və 
konfransların) təşkili, maliyyə nəzarəti obyektlərində aparılan maliyyə nəzarəti tədbirləri 
barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması və s. 

Müasir Azərbaycanda nəzarət orqanlarının fəaliyyəti və apardığı yoxlamaların nəticələri 
barədə mətbuatın və vətəndaş cəmiyyətlərinin məlumatlandırılması sahəsində ciddi 
çatışmamazlıqlar   mövcuddur.   

Düzdür son dövrlərdə bu vəziyyətin aradan qaldırılması üçün müəyyən işlər görülür. 
Məsələn, Hesablama Palatasının və digər nəzarət orqanlarının rəsmi saytlarında bu 
qurumların fəaliyyəti və apardıqları nəzarət tədbirləri ilə əlaqədar məlumatlar yerləşdirilsədə 
bu yetərli hesab olunmur. 
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Məhz bunları nəzərə alaraq şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində qəbul edilmiş bir çox sənədlərdə məsələn, “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-
2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat və 
müvafiq rəyin ictimaiyyətə açıqlanması, dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı rüblük hesabatların 
internet səhifələrində yerləşdirilməsi, səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxslərin və büdcə təşkilatlarının illik maliyyə fəaliyyəti, o cümlədən dövlət büdcəsindən 
ayrılmış vəsaitdən və ya onlara verilmiş əmlakdan istifadə ilə bağlı məlumatların internet 
səhifələrində dərc edilməsi ilə əlaqədar qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və bu hesabatların 
dərc edilməsinə nəzarətin gücləndirilməsi, büdcə təşkilatları tərəfindən dövlət satınalmaları ilə 
bağlı məlumatların internet səhifələrində yerləşdirilməsi,  maliyyə nəzarəti obyektlərində 
aparılan maliyyə nəzarəti tədbirləri barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması müvafiq 
qurumlar qarşısında bir tələb kimi qoyulmuşdur. 

Maliyyə nəzarətinin inkişafına dair təklif olunan istiqamətlərin reallaşdırılması 
Azərbaycanda  vahid maliyyə nəzarəti  sisteminin formalaşmasına və fəaliyyətinə, dövlətin 
maliyyə resurslarının idarə olunmasının yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəldilməsinə, eləcə də 
dövlət maliyyə nəzarətinin ölkənin maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsindəki  rolunun  
artırılmasına gətirib çıxaracaqdır. 

 
 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПО СЕГМЕНТАМ  
ПРОИСТВЕНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ АГРАРНОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Афис ГАДЖИЕВ, 
Азербайджанского Государственного Экономического  

Университета (UNEC), доцент кафедры «Бухгалтерский  
учет и аудит», кандидат экономических наук 

 
Как известно, с появлением и развитием более сложной организационной 

системы возрастает необходимость уточнения базы для составления                         
управленческой отчётности по сегментам производственной деятельности                  
субъектов аграрного предпринимательства на основе информационных потоков 
данных. В условиях рыночной экономики рекомендуется формирование такой формы 
отчётности, данные которой позволили бы внешним и внутренним                   
пользователям оценить результаты деятельности организаций с целью развития 
инвестиционной политики на селе. 

Управленческая отчетность по сегментам в соответствии с моделью                   
«затраты – продукция - прибыль» является важнейшим звеном составной части произ-
водственной деятельности субъектов аграрного предпринимательства. Управленчес-
кая отчетность по каждому сегменту предоставляет информацию для осуществления 
контроля, проведения экономического анализа и оценки результатов деятельности 
производственных подразделений субъектов аграрного предпринимательства. Помимо 
этого формирование показателей отчетности по контролируемым затратам с 
последующим ее обобщением по отчетным периодам и различным уровням 
управления создаёт условия для проведения контроля величины и уровня 
производственных затрат. 

Информационная база управленческой отчетности по сегментам                            
деятельности субъектов аграрного предпринимательства должна зависеть от уровня 
пропорциональности в развитии отраслей растениеводства и  животноводства. Наряду 
с этим показатели отчетности должны составляться с учетом конкретных эко-
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номических условий и, отражая реальные возможности, служить надежной базой для 
оценки результатов деятельности отчетных  сегментов.  

Состав управленческой отчетности по сегментам производственной деятельности 
субъектов аграрного предпринимательства должен опираться на систему 
определённых организационно-экономических мероприятий. Эти организационно-
экономические мероприятия, осуществляемые в субъектах аграрного предпринима-
тельства, должны охватывать вопросы нормирования,    организации и оплаты труда, 
внутрихозяйственной специализации и концентрации, внедрения новой техники и 
прогрессивной технологии производства, улучшения и совершенствования системы 
финансовой и управленческой отчетности. 

Данные учета валовой продукции в ее натуральном виде позволяют             
определить темпы роста производства той или иной продукции за отчетный год и уве-
личения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота. А это в 
свою очередь позволяет оценить результаты хозяйственной деятельности отчётных 
сегментов субъектов аграрного предпринимательства и сделать соответствующие 
выводы. Особо важное значение же имеет определение уровня урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности скота, установление реальных 
показателей которых в значительной мере определяет реальность дальнейших 
мероприятий по составлению управленческой отчётности по сегментам 
производственной деятельности субъектов аграрного предпринимательства. Таким 
образом, управленческая отчётность по сегментам производственной деятельности 
субъектов аграрного предпринимательства должна предоставлять информацию для 
точного определения себестоимости продукции растениеводства и животноводства и 
осуществления надлежащего контроля за целесообразным и экономным 
расходованием ресурсов. 

 
 
 
 

ŞƏFFAFLIĞIN VƏ HESABATLILIĞIN İNVESTİSİYALARIN CƏLB EDİLMƏSİNDƏ 
ƏHƏMİYYƏTİ 

 Atakişi NADİROV, 
 «KPMG Azərbaycan Limited» şirkətinin   

                             Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin  
Baş meneceri 

 
Azərbaycan Respublikasının dayanıqlı və coxsahəli iqtisadi inkişafı onun həm də siyasi 

müstəqilliyinin əsasıdır. Bu səbəbdən ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi siyasi rəhbərlik 
üçün prioritet sahələrdən biridir. İqtisadi inkişafa nail olmaq üçün hal-hazırda Azərbaycan 
Respublikasında uzunmüddətli müxtəlif planlar, strateji araşdirmalar və yol xəritələri 
hazırlanır.  

Məlumdur ki, şəffaflıq və hesabatlılıq üzrə öhdəlik ən əsas dövlət strukturlarının  üzərinə 
düşür. Belə ki, dövlət strukturlarında qurulmuş sistemin şəffaf olması və həmçinin dövlət 
strukturlarının cəmiyyət, əsas da biznes qarşısında hesabat verməsi investisiya mühitinin 
inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. 

Hər kəsin bildiyi kimi maliyyə imkanları iqtisadi inkişafın qan damarlarıdır. Beynəlxalq 
maliyyə arteriyalarına qoşulmaq üçün isə Azərbaycan Respublikasında hal-hazırda intensiv 
işlər gedir.  

2016-cı ilin 6 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 
Xəritəsi”ndə bir çox strateji hədəflərə nail olunması zamanı prioritet məsələlər ilə bağlı ölkə 
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iqtisadiyyatında şəffaflıq və hesabatlılığın artırılması, birbaşa xarici investisiyaların cəlb 
edilməsi və s. mövzulara dəfələrlə toxunulmuşdur.  

Son illərdə investisiyaların cəlb edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasında 
aparılan iqtisadi və qanunvericilik islahatlarına diqqət etdiyimiz zaman bir çox irəliləyişlərə 
nail olunduğunu görmək olar. Belə ki, son dövrlərdə Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişiklilklərə 
əsasən xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması, həmçinin investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi 
qeyd edilən qanunvericilik islahatlarına bariz nümunədir. Əlavə olaraq iqtisadiyyatda 
şəffaflığın artırılması məqsədilə vergi və digər qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi və 
dünya standartlarına uyğunlaşdırılması prosesi hələ də davam edir. 

2016-cı ildən etibarən ölkənin qanunvericilik və iqtisadi münasibətlərində köklü 
dəyişiklikləri müşahidə etməyə başladıq. Belə ki, 2016-cı ilin əvvəlindən Gömrük Komitəsində 
İdxal və ixrac gömrük proseduralarının şəffaflaşdırılması və sadələşdirilməsi, vergi 
qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində islahatlar, elektron qaimə fakturaların tətbiqi, 
nağdsız əməliyyatların aparılması ilə bağlı qəbul edilmiş qanunvericiliyin tətbiqi, maliyyə 
axınına nəzarət və s. ölkə iqtisadiyyatında şəffaflaşmaya səbəb olmuşdur. Bunun nəticəsində 
artıq dövlət strukturlarında olan hesabatlılıq və nəzarət mexanizmləri inkişaf etdirilməlidir. 
Mümkün iqtisadi informasiyanın daha detallı olması sonrakı addım kimi, düzgün 
proqnozlaşdırma və planlamaya səbəb olur.  

Sonrakı mərhələ olaraq dövlət orqanları tərəfindən toplanmış məlumatların kommersiya 
və digər qorunan sirləri açmamaq şərtilə statistikasının aparılması və həmin statistikanın 
ictimai olmasına nail olmaqdır. Bu məlumatlar investorlar üçün bazar araşdırmalarının 
aparılması və həmçinin investisiya mühitinin analiz edilmişi üçün ilkin məlumatların səffaf, 
hesablana bilən və düzgün olmasına səbəb olacaqdır. 

Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, şəffaflıq və hesabatlılıq biznes strukturlarının, 
yəni vergi ödəyicilərinin üzərinə əlavə öhdəliklərin qoyulmasına və administrativ yükün 
artmasına səbəb olmamalıdır. Əksinə islahatlar nəticəsində bəzi hesabatların azaldılması ilə 
investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaq mümkündür. Belə ki, eyni tipli və özündə 
eyni informasiya daşıyan hesabatların Statistika Komitəsi, Dövlət Məşğulluq Komitəsi, Dövlət 
Sosial Müdafiə Fondu, Vergilər Nazirliyi və s. bu kimi dövlət orqanlarına təqdim edilməsi 
ümumi hesabatların hazırlanması daha məqsədəuyğundur. Bu hesabatlar nəticəsində əldə 
olunmuş informasiyanın isə müxtəlif dövlət qurumları arasında mübadiləsi təşkil edilə bilər. 

İnvestisiyaların cəlbində hesabatlılığın inkişaf etdirilməsinin üstün müsbət təsirlərinə 
aşağıdakıları göstərmək olar: 

1. İnvestorlar öncədən hesabatlılıq və oyun qaydaları haqqında məlumatlı olurlar; 
2. Maliyyə hesabatları və digər informasiyanın audit oluna bilən olması; 
3. Xarici maliyyə strukturlarının təqdim olunan məlumatlara inamının artımı və 

müqayisə edə bilməsi; 
4. Düzgün hesabatlılıq mümkün gələcək risklərin proqnozlaşdırılması və dərəcəsinin 

azaldılmasına səbəb olur; 
Ümumiyyətlə şəffaflıq və hesabatlılıq məsələsinin analizi zamanı məlum olan odur ki, ilk 

öncə requlativ baza, yəni qanunvericilik təkmilləşdirilməlidir. Bundan sonra həmin qanunların 
işləməsi və ona nəzarət mexanizmi yaradılmalıdır. Qanunvericilik aktlarının 
dəyişdirilməsi/inkişafı  zamanı isə ictimaiyyətlə əlaqə qurulmalı və dövlət qurumları ilə yanaşı 
biznesin də istəkləri nəzərə alınmalıdır. Buna nail olmaq üçün aşağıdakı həll yollarına 
müraciət etmək olar: 

1. Biznes qurumlarında onların edəcəyi təkliflərin, qanunvericilikdə və ya nəzarət 
mexanizmlərində nəzərə alınmasına inam yaratmaq; 

2. Biznesin edəcəyi təkliflər də nəzərə alınaraq hazırlanmış qanunvericilik aktlarının 
ictimai müzakirəyə çıxarılması və bu müzakirələrin təşviq edilməsi; 

3. Qanunvericilkdə baş verən dəyişikliklərə biznesin adoptasiya etməsi üçün müəyyən 
zaman kəsiyinin nəzərə alınması; 
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4. Hesabatlılıq və şəffaflıq məqsədilə qanunların daha aydın yazılması və ya onlara 
rəsmi kommentariyalarının/izahlarının dərc edilərək ictimaiyyətə açıqlanmasının təşkili; 

5. Dövlət qurumlarının həmin qanunların tələblərini riayət olunmasına nəzarət 
mexanizminin dəqiq çərçivələrinin müəyyənləşdirilməsi; 

6. Hər hansı sirr olmayan məsələlərin ictimaiyyətə çatdırılması yolu ilə şəffaflığa nail 
olunması; 

7. Mütəmadi olaraq dövlət qurumları ilə biznes strukturlarının görüşlərinin təşkil 
edilməsi və gündəlikdə çıxan məsələlərin həll edilməsi 

Əlavə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, şəffaflıq həmçinin korrupsiyanın qarşısını alan 
amillərdən biridir. Dolayısı ilə korrupsiyanın azalması isə investisiya mühitinə müsbət təsir 
göstərməklə, ölkəyə investisiya cəlbində əsas amillərdən birinə çevrilir. 

Hesabatlılıq məsuliyyət ilə nəticəni birləşdirən amildir. Bu səbəbdən hesabatlılığın 
inkişaf etdirilməsində qanunverici və icraedici hakimiyyətlə yanaşı ictimaiyyət də iştirak 
etməlidir. Düzgün informasiyanın yaradılması ilk öncə həmin informasiyanı yaradan,  biznes 
və ictimai təşkilatların məsuliyyətli olmasından asılıdır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, həmin 
məsuliyyət başa düşülən və həmçinin məsuliyyət dərəcəsi ölçülə bilən olmalıdır. İlki öncə 
qanunların aydın və səlis olması, nəzarət mexanizmlərinin dəqiq işlənilmiş olması və həmin 
hesabatları hazırlayanların təlimlər və ya metodiki göstərişlər vasitəsilə hazırlıqlı olması 
investisiya üçün münbit şərait yaradan iqtisadi mühitin formalaşmasına səbəb olur. 

İnvestorlar Azərbaycanda biznes yaratması və təşkilatlanması zamanı ilkin olaraq vergi 
və digər hesabatların təqdim edilməsində qarşılaşa biləcəkləri məsələlərə diqqət edirlər. Bu 
səbəbdən Vergilər Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu kimi dövlət strukturlarına və bu 
sahədə qanunvericiliyə daha diqqətli olmaq lazımdır. Nümunə kimi son dövrlərdə vergi 
qanunvericiliyində və inzibati qaydalarında edilmiş müsbət dəyişiklikləri, Vergilər Nazirliyinin 
biznes ilə münasibətlərini göstərmək olar: 

1. Vergi orqanları dövri olaraq qanunvericiliyin inkişaf etdirilməsi üçün biznes 
strukturları ilə məsləhətləşmələr aparır; 

2. Yeni qanun layihələrini və ya qüvvəyə minmiş yeni qanunları vergi ödəyicilərinə izah 
edir və mütəmadi görüşlər keçirir; 

3. İnzibati nəzarət qaydalarının (kameral və ya səyyar audit yoxlama qaydalarını misal 
göstərmək olar) səlis və aydın olması və ictimaiyyətə açıqlayır; 

4. Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində effektiv sual cavab bölməsi və 
innovativ Çağrı Mərkəzi yaratmışdır. 

Düzdür hal-hazırda da vergi inzibatçılığında bəzi sahələrdə, əsas da vergi məcəlləsinin 
rəsmi izahının verilməsi, vergi yoxlamalarında şəffaflığın artırılması, vergi yığılmalarında 
əsassız telefon zəngləri və s. kimi vergiödəyiciləri ilə ünsiyyət və s. məsələlərə baxılmalı və 
müsbət dəyişikliklərə nail olunmalıdır. 

Vergilər Nazirliyindən fərqli olaraq Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bir çox məsələlərdə geri qalmışdır. 
Belə ki, Sosial Müdafiə sahəsində qanunvericilik 1997-ci ildə qəbul edildikdən sonra ancaq 
qəbul edilmiş digər qanunvericik aktlarına uyğunlaşdırılma kimi kiçik dəyişikliklərə məruz 
qalmışdır. Bu da həmin sahədə islahatların zəif aparılmasından, müasir günün tələblərinə 
cavab verməməsindən xəbər verir.  

Şəffaflığın və hesabatlılığın investisiyaların cəlb edilməsində əhəmiyyəti mövzusunda 
fikirləri ümumiləşdirərkən bildirmək lazımdır ki, bunun üçün dövlət strukturları öncədən 
hazırlanmış və biznes ilə inteqrə edilmiş günün tələblərinə cavab verən plan hazırlamalı və 
islahatlar aparmalıdır. Bunun sayəsində mövcud inkişafın davamlı olmasına yeni investisiya 
axını üçün biznesin stimullaşdırılmasına nail olmaq olar. 
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CİNAYƏT YOLU İLƏ ƏLDƏ EDİLMIŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN 
LEQALLAŞDIRILMASINA VƏ TERRORÇULUĞUN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ QARŞI 

MÜBARİZƏ ÜZRƏ DAXİLİ NƏZARƏT SİSTEMİNİN TƏŞKİLİ 
 

Bəhruzə MƏMMƏDLİ, 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

 Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma  
idarəsinin rəis müavini 

 
Respublikamızda bütün infrastruktur sahələrini, o cümlədən auditor xidmətini əhatə 

edən və davamlı olaraq həyata keçirilən strategiya nəticəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş 
pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində mühüm uğurlar əldə edilmişdir. Aparılan 
uğurlu siyasət sayəsində ölkəmizin iqtisadi dayanıqlığı və sabitliyi etibarlı şəkildə təmin 
olunur.  

İqtisadiyyatın bu iki amilinin qorunmasında  auditor xidmətinin də rolu böyükdür. Ölkə 
başçısının Auditorlar Palatasının kollektivinə və üzvlərinə ünvanladığı 2016-cı il 4 aprel tarixli 
təbrik məktubunda qeyd edildiyi kimi “Büdcə xərclərinə nəzarəti və maliyyə intizamını 
gücləndirmək, gəlirlərdən səmərəli istifadəni təmin etmək cəmiyyəti daim qayğılandıran 
məsələlərdəndir... Dövlət orqanlarının həyata keçirdiyi nəzarətlə yanaşı, ictimai nəzarətin, o 
cümlədən müstəqil auditin rolu getdikcə artır. Müstəqil audit maliyyə və vergi intizamının 
gücləndirilməsində, vəsaitlərin təyinatına uyğun və qənaətlə xərclənməsində aşkarlığı təmin 
edən əsas vasitələrdən biridir. Eyni zamanda, yeni dövrün çağırışlarını nəzərə alaraq, iqtisadi 
islahatların indiki mərhələsində audit sistemini yenidən qurmaq, onun təsirliliyini artırmaq və 
beynəlxalq aləmə inteqrasıyasını gücləndirmək sahəsində çox iş görülməlidir”.  

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununda monitorinq iştirakçılarının o cümlədən, Auditorlar Palatasının və onun üzvlərinin 
üzərinə də ciddi vəzifələr qoyulmuşdur. Bu vəzifələrdən biri də monitorinq subyektlərinin, 
eləcə də monitorinq iştirakçılarının beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq özlərinin daxili nəzarət 
sistemlərini yaratmaq öhdəliyinin müəyyən edilməsidir. 

 Daxili nəzarət sisteminin məqsədi effektiv nəzarət tədbirlərini və prosedurlarını tətbiq 
etməklə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların fəaliyyətində cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun  
maliyyələşdirilməsi məqsədilə istifadə olunma riskini azaltmaqdan ibarətdir. 

Etiraf edək ki, təsərrüfat subyektlərinin böyük əksəriyyətində, o cümlədən auditor 
təşkilatlarında daxili nəzarət və audit lazımi səviyyədə tətbiq olunmur. Belə ki, Auditorlar 
Palatasının apardığı sosioloji sorğunun nəticələri göstərir ki, respondentlərin 53,7 %-də daxili 
nəzarəti xüsusi qurum yox, rəhbərlik həyata keçirir. Başqa sözlə, müəssisələrin 
əksəriyyətində daxili nəzarət sistemi qurulmamışdır ki, bu da öz növbəsində PL/TM-ə qarşı 
mübarizəyə və şəffaflığın artırılmasına mane olur. 

Aparılmış təhlillər göstərir ki, daxili nəzarət bölməsi yaradılmış auditor təşkilatlarının 
özündə belə mənfi halların tamamilə aradan qaldırılması daxili nəzarətlə bağlı olan bir sıra 
səbəblər üzündən mümkün olmur. Buraya ilk növbədə daxili nəzarətin özünün yol vermiş 
olduğu səhvləri, daxili nəzarət və nəzarət edilən şəxslər arasında sui-istifadənin, o cümlədən 
sövdələşmələrin yarana bilməsi, rəhbərliyin daxili nəzarət sisteminin işinə yersiz müdaxiləsi, 
daxili nəzarət sistemi tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara rəhbərlik tərəfindən müvafiq 
reaksiyanın olmaması və digərlərini göstərmək olar. 

Daxili nəzarət sisteminin elementlərinin səmərəsizliyinin səbəbləri Beynəlxalq Audit 
Standarlarında da öz əksini tapmışdır. Buraya nəzarət vasitələrinin, o cümlədən 
avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələrinin və aralıq maliyyə hesabatına nəzarət vasitələrinin 
(xarici hesabatvermə tələb olunduqda) yetərli olmayan monitorinqini, mühasibat uçotu, daxili 
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audit və informasiya texnologiyaları sahəsində yüksək kadr axıcılığı və səriştəsiz 
mütəxəssislərin cəlb edilməsini, səmərəsiz mühasibat uçotu və informasiya sistemləri, o 
cümlədən daxili nəzarətdə mühüm çatışmazlıqları (240 saylı BAS/səh.291), daxili nəzarətdə 
aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üzrə vaxtında tədbirlərin görülməsindən 
boyun qaçırmanı (240 saylı BAS/səh.305) aid etmək olar. 

PL/TM üzrə daxili nəzarətə dair tələblər bir sıra mühüm amillərlə üzvi surətdə bağlıdır. 
Buraya auditi aparılan subyektin fəaliyyətinin xarakteri, həcmi və mürəkkəbliyi, aparılan 
maliyyə-kredit əməliyyatlarının mürəkkəbliyinin təsnifatı, ərazi aidiyyatı, təsərrüfat subyektinin 
sifarişçilərinin, məhsullarının və fəaliyyət növlərinin təsnifatı, məhsul və xidmətlərin istifadə 
olunan çatdırılma kanalları, təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin sahələri üzrə risklərin 
səviyyəsi, müəssisəyə müxtəlif kanallarla daxil olan maliyyə-kredit əməliyyatlarının həcmini 
aid etmək olar. 

Daxili nəzarətin düzgün təşkili müəssisənin fəaliyyətində müsbət nəticələrin əldə 
edilməsinə, o cümlədən PL/TM-ə qarşı mübarizədə uğurların qazanılmasına, dələduzluğun 
qarşısının alınmasına, müəssisənin əmlakının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, ehtiyatların 
itirilməsinin qarşısının alınmasına, investorların itirilmiş etimadının qazanılması və bərpa 
olunmasına, vaxtında və tam alınmış məlumatlar əsasında daha düzgün kommersiya 
qərarlarının qəbul edilməsinə, əməliyyatların sadələşdirilməsi yolu ilə rəqabət üstünlüklərinin 
əldə edilməsinə, qanunlara və normativ aktlara riayət edilməsinə zəmin yaradır. 

PL/TM iqtisadiyyatın inkişafına mane olmaqla bərabər bir sıra neqativ nəticələrə səbəb 
olur ki, bunlara da ilk növbədə pul vəsaitlərinin xaricə axınını, ölkənin maliyyə bazarında 
gərginliyin yaranması, qiymət artımı və inflyasiyanı, əhalinin sosial təbəqələşməsinin 
güclənməsini, dövlət hakimiyyətinin nüfuzuna vətəndaşların etimadının azalmasını, kölgə 
iqtisadiyyatının və iqtisadi cinayətkarlığın geniş yayılmasını, ölkənin milli və iqtisadi 
təhlükəsizliyinin zəifləməsini, terrorizmin maliyyələşməsinə şərait yaradılmasını aid etmək 
olar.  

Qeyd etmək lazımdır ki, PL/TM-ə qarşı mübarizədə daxili nəzarətin fəaliyyətinin 
nəticələri həmin quruma hansı nəzarət funksiyaların və vəzifələrin verilməsindən daha çox 
asılıdır. Belə ki, vəzifələrin düzgün bölüşdürülməsi və funksiyaların əsaslılığı gözlənilən 
nəticəyə öz təsirini göstərəcəkdir. 

PL/TM-ə qarşı mübarizədə auditor təşkilatlarında daxili nəzarət sisteminin düzgün təşkili 
üçün aşağıdakı tədbirlərin görülməsi təklif olunur: 

- Auditor təşkilatının rəhbərliyi tərəfindən PL/TM-ə qarşı mübarizədə daxili nəzarət 
sisteminin yaradılması və səmərəli fəaliyyətinə görə məsuliyyətin nəzərdə tutulması; 

- Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizəyə dair məsul şəxslərin vaxtında 
müəyyən edilməsi; 

- PL/TM-ə qarşı mübarizəyə dair işlərin aparılmasına məsul şəxs tərəfindən icranın 
başqa şəxsə ötürülməsinə yol verilməzliyinin təmin edilməsi; 

- Auditor təşkilatının əməkdaşlarının PL/TM-ə qarşı mübarizəyə dair məsuliyyət və 
öhdəliklərinin onlara çatdırılmasının zəruriliyi; 

- Qanunvericiliklə nəzərdə tutulan qaydada və müddətdə PL/TM-ə qarşı mübarizənin 
nəticələrinin müvafiq ünvanlara çatdırılması; 

- PL/TM-ə qarşı mübarizənin digər qurumlarla əlaqələndirilməsi; 
- Müvafiq qaydada sifarişçilərin eyniləşdirmə prosedurlarının və onların fəaliyyətlərinin 

monitorinqinin aparılması; 
- PL/TM üzrə risklərin qiymətləndirilməsi metodikasının və risklərin idarəetmə 

prosedurlarının tətbiq edilməsi; 
- Müvafiq məlumatların saxlanılmasının təmin edilməsi və onların məxfiliyinin 

qorunması; 
- İşçi heyətinin mütəmadi olaraq PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə təliminə cəlb edilməsi. 
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Развитие нефтехимической промышленности и расширение ее огромных 

возможностей по формированию добавочной стоимости обуславливает постоянное 
совершенствование системы корпоративного управления, в том числе системы 
внутреннего контроля и, особенно, системы внутреннего аудита. Внутренний аудит на 
ряду с многими функциями способствует решению глобальных бизнес-задач и 
осуществлению стратегических направлений деятельности предприятий 
нефтехимического комплекса. Американский специалист по внутреннему аудиту 
Б.Шварц отмечает, что вы больше не можете позволить себе вспоминать о плане 
аудита раз в год. Он должен пересматриваться регулярно, а в отношении 
определенных событий и базовых функций должен применяться принцип «три + 
девять», т.е. фиксированный план на три месяца и гибкий – на девять [4]. Отсюда 
можно сделать вывод, что совершенствования внутреннего аудита должны 
рассматриваться регулярно в режиме осуществления совершенствования механизмов, 
методов, критерий и принципов внутреннего аудита исходя из решения общих задач 
связанных с эффективностью системы управления и управлением рисками 
нефтехимического предприятия. Дело в том, что создание и функционирование 
эффективной формы службы внутреннего аудита считается ключевым компонентом 
нынешней системы корпоративного управления предприятиями нефтехимического 
комплекса. Нефтехимические предприятия зачастую для развития системы 
корпоративного управления и улучшения финансово-хозяйственной деятельности 
осуществляют реструктуризацию и обновление механизмов корпоративного 
управления. При этом возникает потребность произведения структурного обновления в 
системе управления, где приходится совершенствовать внутренние процессы и 
процедуры, формирование новой корпоративной культуры, налаживание 
результативных отношений между акционерами, советам директоров и генеральным 
директором, разработка продуманной кадровой политики, более активные работы 
комитетов совета директоров, разработку механизм по предотвращению серьезных 
ошибок при принятии управленческих решений, повышение уровня отчетности и 
прочее [3].  

Внутренний аудит должен оценивать и выражать свое мнение в отношении того, 
насколько эффективно компания управляет рисками и перераспределят свои ресурсы 
для предотвращения наиболее критических рисков [2]. Кроме того, в процессах 
совершенствования системы внутреннего аудита необходимо особо обратить 
внимание на оценочные функции внутреннего аудита по всей сфере деятельности 
нефтехимического предприятия и в связи с этим осуществление ротации 
высококвалифицированных внутренних аудиторов, повышение их уровня знания и 
профессиональных навыков. Новые внедренные механизмы и инструменты в 
процессах совершенствования внутреннего аудита должно способствовать повышению 
эффективности системы внутреннего аудита, обеспечить его динамичности и 
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полезности в общей системе корпоративной управлении нефтехимического 
предприятия. Отметим, что современные аспекты развития нефтехимических 
предприятий обуславливают необходимость оперативного выявления и реагирования 
на проблемные ситуации со стороны службы внутреннего аудита, которая на основе 
достоверной информации и анализов информирует и мобилизуют высший менеджмент 
и руководителей разных подразделений предприятий о необходимости решения той 
или иной проблемы, негативных последствий, нарушений, халатности сотрудников и 
ответственных работников, направляет усилие на устранение допущенных недостатков 
в общей деятельности предприятия, в том числе в системе корпоративного управления 
нефтехимического предприятия. Необходимость оперативного выявления и 
реагирование на проблемные ситуации требуют мобильности и информированности 
службы внутреннего аудита [1].  

Совершенствование системы внутреннего аудита на предприятиях 
нефтехимического комплекса в конечном итоге должна способствовать не только 
обеспечению эффективности самой системы внутреннего контроля в целом серьезно 
повлиять на улучшение корпоративной системы предприятия, в которой в нынешних 
условиях вынуждены решить сложные производственно-экономические задачи, в том 
числе оптимальной организации корпоративного управления предприятия и т.д. 
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Xülasə 
Məqalə neft-kimya komplekыlərində daxili audit sisteminin təkmilləşdirilməsi əsas 

istiqamətlərindən bəhs edir. 
Summary 

The article is about the main directions of improving the internal audit system for the 
petrochemical complex 

 
 
 

VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ İLƏ VERGİ ORQANLARI ARASINDA  
ŞƏFFAFLIĞIN YÜKSƏLDİLMƏSI 

 
                                                    Cavanşir HACIYEV, 

                                                Odlar Yurdu Universitetinin dosenti, i.e.n. 
                             

Ölkəmizdə aparılan uğurlu və düşünülmüş iqtisadi siyasətin nəticəsi olaraq son illərdə 
iqtisadiyyatımız sürətli inkişaf mərhələsinə keçmişdir. Yeni inkişaf dövründə ölkəmizin 
qarşısında duran məsələlərin həlli “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 
strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təsdiq olunmasıdır. Bu xəritə eləcə də 
iqtisadiyyatın 12 əsas sektoru üzrə təsdiq edilmiş strateji yol xəritələri ölkəmizin yaxın 
gələcək üçün hədəflərini və prioritet inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən yeni iqtisadi 
modelinin əsasını təşkil edir. Müasir vergi sistemi öz növbəsində daim iqtisadi situasiyanın 
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dəyişməsinə operativ və adekvat reaksiya verməkdədir. Son illər vergi sisteminin inkişafına, 
vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə mühüm diqqət ayrılmışdır. Buraya 
ilk növbədə biznes fəaliyyətinnin təkmilləşdirilməsində alət hesab edilən vergi siyasətinin 
tənzimləyici rolunun artırılması, əlverişli, şəffaf və cəlbedici vergi mühitinin formalaşdırılması, 
vergi inzibatçılığının yeni səviyyəyə qaldırılması, sahibkarlar üçün xidmətlərin 
təkmilləşdirilməsi və müasir idarəetmə sisteminin qurulması daxildir. Strateji yol xəritəsi kiçik 
və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair istiqamətlərində vergi 
ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında qarşılıqlı etimadın yüksəldilməsi və şəffaflığın daha da 
artırılması, sahibkarlara əlverişli şəraitin yaradılması , real vergi potensialının müəyyən 
edilməsi əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur.  

Bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan biri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 
avqust 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq 
islahatların istiqamətləri”dir ki, buraya kiçik və orta biznesin inkişafına daha əlverişli şəraitin 
yaradılması, vergi orqanları ilə sahibkarlıq subyektləri arasında qarşılıqlı etimad səviyyəsinin 
yüksəldilməsi, vergi yükünün optimallaşdırılması, vergi ödəyicilərinin hüquqlarının qorunması, 
nağdsız əməliyyatların həcminin artırılması,vergitutma bazasının həcminin genişləndirilməsi, 
iqtisadiyyatda investisiya qoyuluşunun təşviq edilməsi, ixracın stimullaşdırılması, uçotun 
dürüstlüyünün və şəffaflığının təmin edilməsi aiddir. 

2017-ci ilin yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minmiş “ Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” qanunda həm həcm, həmdə mahiyyət baxımından ciddi dəyişikliklər edilmişdir. 
Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında şəffaflığın yüksəldilməsi istiqamətində vergi 
uçotunun təkmilləşdirilməsi və şəffaflaşdırılması üçün 83 maddədə dəyişiklik edilmiş, 115 
yeni maddə əlavə olunmuşdur. Uçot sisteminin şəffaflaşdırılması üçün gəlir və xərclərin 
uçotunun düzgünlüyündə, malların alqı-satqı prosesində sənədləşmənin aparılmasının yeni 
qaydalarının tətbiqində,sahibkarların vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçməsində, uçot-
məlumat bazasının düzgün göstərilməsində, vergi ödəyicilərinin mənfəətinin 
minimallaşdırılması məqsədi ilə müxtəlif metodların tətbiqində vergi yükü aşağı olan offşor 
zonalarda qeydiyyatdan keçməklə vergidən yayınmanın qarşısının alınmasında, büdcəyə 
vergilərin tam və vaxtında ödənilməsində və s. formalarda göstərir. 

Aparılan dəyişikliklərin vergi ödəyiciləri üçün ən mütərəqqisi mal, iş və xidmətlər üzrə 
əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi sahəsində elektron qaimə-fakturasının tətbiq olunmasıdır. Bu 
dəyişiklik sahibkarlar arasında aparılan əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi prosedurunun 
sadələşdirilməsi, operativliyin təmin olunması və ən əsası sahibkarların xərclərini təsdin edən 
sənədlərə malik olmaqla gəkləcəkdə vergi orqanları ilə fikir ayrılıqlarının qarşısının 
alınmasına və şəffaflığın təmin olunmasına xidmət edəcəkdir. Hazırda vergitutulan 
əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olan ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə 
məşğul olan şəxslərdə elektron qaimə-fakturanın tətbiqinə başlanılmışdır. 1 yanvar 2018-ci 
ildən malların, işlərin və xidmətlərin alıcısı olan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlara, yəni 
dövriyyəsi 200.000 manatdan aşağı olan sadələşmiş vergi ödəyicilərinə elektron qaimə-
fakturasının istifadə olunmasının tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. Məlumdur ki, qanunvericilikdə 
gəlirlərin (xərclərin) və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq hər bir vergi ödəyicisinin 
vəzifəsi sayılır. Qanunun tələblərini pozan şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsi də 
nəzərdə tutulubdur. Belə ki, hər bir vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən 
hüquqi və fiziki şəxslərə malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi ilə bağlı qaimə-
faktura, elektron qaimə faktura verməyə borcludur. Məlum olduğu kimi vergi ödəyicisi 
tərəfindən gəlir və xərclərin həcminin müəyyən edilməməsi, vergitutma obyektlərinin 
uçotunun aparılmaması vegidən yayınmaya gətirib çıxarır. Bu çür halların qarşısının alınması 
məqsədi ilə qanunvericiliyə edilmiş əlavə və dəyişikliklərdə məsuliyyət tədbirləri nəzərdə 
tutulub. Belə ki, səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinin 
sahibliyində olan malların alıcını təsdiq edən qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura 
olmadıqda,alıcıya təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə alınmış malların 10%i, 
ikinci dəfə yol verildikdəı 20%, üçünçü və daha çox dəfə yol verildikdə isə 40%i miqadarında 
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maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Odur ki, maliyyə sanksiyalarına məruz qalmamaq üçün   vergi 
ödəyiciləri mütləq ciddi hesabat blankları əsasında işləməlidirlər. Əgər satılan malların sənədi 
yoxdursa, deməli, o ölkəyə ya qaçaqmal kimi gətirilib, ya da qanunsuz istehsal edilibdir. 
Şəffaflığın təmin olunmasında istər pərakəndə satışda, istərsə də  topdansatışda elektron 
qaimə-fakturanın tələb edilməsi, xərclərin düzgün təyinatında vergi orqanları tərəfindən 
aparılan yoxlmalarda heç bir xoşagəlməz hallara yol verilmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Vergi 
Məcəlləsinin 109.8 maddəsinə görə nəzarət-kassa aparatının çeki və ya qəbz mallarının 
alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq eden sənəd hesab olunmadığı halda, alıcının 
tələbinə görə ona elektron qaimə-faktura verilməsini qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşdur.  

Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında olan münasibətlərin şəffaflaşdırılması 
istiqamətlərindən daha biri “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanunun təsdiq edilməsidir. 
Bu dəyişiklik ölkəmizdə nağdsız əməliyyatların həcminin artmasına, vergiyə cəlb edilən 
dövriyyənin vergi hesabatlarında dəqiq əks etdirilməsinə, vergidən yayınmanın qarşısının 
alınmasına və nəticədə vergi ödəyiciləri tərəfindən aparılan əməliyyatların və 
hesablaşmaların şəffaflığının təmin edilməsinə yönəlmişdir.  

Qanuna əsasən, nəğdsiz hesablaşma dedikdə, bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin 
bank hesabına köçürülməklə, eləcə də ödəniş vasitələri olan ödəniş terminalları və birbaşa 
nağd qaydada satıcının bank hesabına köçürülməklə həyata keçirilən hesablaşmalar nəzərdə 
tutulur. Əgər hər iki tərəf vergi vergi ödəyicisi olarsa, bu zaman onlar arasındakı 
hesablaşmalar üzrə nağdsız ödəniş yalnız birinin bank hesabından digərinin bank hesabına 
köçürməklə ödəniş vasitələri ilə həyata keçirilə bilər. 

Qanunda göstərilir ki, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış və vergi tutulan 
əməliyyatların həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında 200 min manatdan artıq olan 
ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri 30000 manatdan, digər vergi 
ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15000 manatdan artıq olan 
hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsiz qaydada həyata keçirilməlidir. Qanuna əsasən 
vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərdən aşağıdakı mallar nağd 
qaydada satın alına bilər: 

1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarəndan kənd təsərrüfatı məhsullarının 
qəbulu; 

2. Əlvan və qara metal qırıntılarının qəbulu; 
3. Utilizasiya və digər məqsədlər üçün kağız, şüşə və plastik məmulatların qəbulu. 
4. Utilizasiya məqsədləri üçün işlənmiş şinlərin qəbulu 
Məhdudlaşdırılmış nağdsız ödəmələr yalnız təqvim ayı üçün, yəni ilin hər bir ayının 1-

dən sonunadək olan müddət üzrə nəzərdə tutulubdur. 
Qanuna əsasən əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında 200000 

manatadək olan pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən 
şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən ödənilən əmək haqları yalnız nağdsız 
qaydada, plastik kartlar vasitəsilə həyata keçirilir. 

Nağd hesablaşmalarla bağlı məhdudiyyətlər  Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdə 
də yer alır. Belə ki, hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən banklardan nağd pul 
vəsaitlərinin çıxarılmasına görə 1% dərəcə ilə ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş verginin 
tutulması da nəzərdə tutulmuşdur. 

Qanunla nağdsız qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların nağd 
qaydada həyata keçirilməsinə görə malı, işi, xidməti təqdim edən vergi ödəyicisinə 
qanunvericilik pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin, təqvim ili ərzində belə 
hallara birinci dəfə yol verildikdə həmin məbləğin 10 faizi, ikinci dəfə yol verildikdə 20 faizi, 3 
və daha çox dəfə yol verildikdə isə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.  

Bir sözlə ödənişlərin nağdsız qaydada aparılması hesablaşmalarda şəffaflığın təmin 
edilməsinə, eləcə də vergidən yayınma hallarının qarşısının alınmasına, daha doğrusu ikili 
mühasibatın ləğv edilməsinə gətirib çıxarır.  
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Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında yaranan münasibətlərdəki şəffaflığa doğru 
atılan amillərdən biri də könüllü vergi açıqlaması sisteminin tətbiqi ilə bağlıdır. Belə ki, 
aparılan səyyar vergi yoxlamalarının başa çatmasına baxmayaraq, vergi orqanının əldə etdiyi 
mənbəyi bəlli olan hər hansı məlumat əsasında vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və ya vergitutma 
obyektinin gizlədilməsinin əlamətləri müəyyən edildikdə vergi qanunvericiliyi ilə nəzərdə 
tutulmuş hallarda növbədənkənar vergi yoxlaması keçirilə bilər. Bu zaman keçirilən vergi 
yoxlaması ilə büdcədən yayındırılmış vergi məbləğləri dövlət büdcəsinə bərpa edilməklə, 
həmin yayındırılmış məbləğə 50% miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Könüllü vergi 
açıqlaması vergi ödəyicilərini belə sanksiyayalardan azad edəcəkdir. Könüllü vergi 
açıqlaması vergi orqanı tərəfindən keçirilən səyyar vergi yoxlaması başa çatdıqdan sonra 
yoxlama ilə aşkar olunmamış səhvlərin, o cümlədən vergi məbləğlərinin düzgün 
hesablamaması hallarının vergi ödəyicisi tərəfindən könüllü olaraq bəyan edilməsini nəzərdə 
tutur. Bu da vergi ödəyicisinə könüllü vergi açıqlaması barədə səyyar vergi yoxlamasının 
əhatə etdiyi dövrə görə bəyannamə verilməsi hüququnu verir. Həmin bəyannamə ilə könüllü  
açıqlanmış vergi məbləğlərinə görə vergi ödəyicisinə faiz hesablanmır və maliyyə sanksiyası 
tətbiq edilmir. 

Şəffaflığa yol açan əlamətlərdən biri də, kameral vergi yoxlamasının aparılması 
müddətinin 30 iş günü ərzində həyata keçirilməsindən ibarətdir. Eyni zamanda elektron 
auditin vergi ödəyicisinin elektron formatda saxlanılan maliyyə (mühasibat) məlumatlarına 
xüsusi proqram təminatı vasitəsilə birbaşa və ya məsafədən çıxış imkanı yaradılmaqla 
aparılmasının tətbiqi də qarşılıqlı münasibətlərdə aşkarlığın, təmasın azalmasının və sonda 
şəffaflığın təmin olunmasının aktual məsələlərindəndir. 

Vergi öhdəliklərindən yayınma hallarına qarşı yeni qaydalar vergi sahəsində ən yaxşı 
islahatlardan hesab oluna bilər. Vergi ödəyicisinin əlavə maliyyə sanksiyalarına məruz 
qalması hallarının qarşısının alınması üçün əməliyyatlar üzrə yaranacaq vergi öhdəliklərinin 
onun müraciəti əsasında əvvəlcədən müəyyən edilməsi mexanizminin tətbiqi şəffaflıq 
sahəsində atılmış addımdır. Belə ki, vergi ödəyicisi gələcəkdə iri məbləğli müqavilələr üzrə 
həyata keçiriləcək vergi tutulan əməliyyatları barədə vergi orqanına məlumat verməklə, bu 
əməliyyatlar üzrə yaranacaq vergi öhdəlikləri barədə vergi orqanının rəsmi qərarını əldə edə 
bilər. Bununla da vergi ödəyicisi müvafiq əməliyyatlar üzrə yarana biləcək vergi risklərindən 
sığortalanacaqdır. 

Beləliklə, demək olar ki, 2016-cı ildə ölkə başçısı tərəfindən təsdiq edilmiş sərəncam və 
qanunlarda vergi sistemində köklü dəyişikliklərin baş verməsi, islahatların aparılması 
istiqamətləri vergi ödəyiciləri üçün geniş imkanlar açmaqla bərabər, onlar tərəfindən uçotun 
düzgün aparılması və şəffaflığın təmin olunmasına şərait yaradır. Şəffaflığın yüksəlməsi 
dövlət büdcəsinə daha çox vergilərin daxil olması deməkdir. Şəffaflıq nə qədər yüksək olarsa, 
ölkəmizin iqtisadiyyatı da o qədər qüdrətli olar.  

 
 
 

MÜASİR DÖVRDƏ AUDİT NƏZARƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ   
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ AUDİTİNİN PLANLAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Cəmilə NAMAZOVA, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  
“Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının 

 professoru, i.e.d.  
 

Demokratiyanın inkişafı, əhalinin hüquqi müdafiəsinin gücləndirilməsi şəraitində hər bir 
ölkədə şəffaflığın artırlması, səmərəli maliyyə nəzarəti sisteminin yaradılması mühüm 
şərtlərdən biridir. Ölkədə aparılan uğurlu iqtisadi islahatların nəticəsi olaraq sağlam 
sahibkarlıq fəaliyyəti və işgüzar mühit formalaşmışdır. 
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Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində dövlətin maliyyə resurslarının, o cümlədən dövlət 
büdcəsinin gəlirləri və xərcləri ildən-ilə artır, ölkədə geniş miqyaslı quruculuq işləri böyük 
maliyyə mənbələri hesabına həyata keçirilir. Bu baxımdan maliyyələşdirilən bütün təsərrüfat 
subyektlərinin gəlirlərinin daha səmərəli, məqsədli və təyinatı üzrə xərclənməsinə nəzarət 
mexanizminin tətbiqi tələb olunur. 

Geniş təsərrüfat sərbəstliyi əldə edən, maliyyə resurslarının ölkə iqtisadiyyatına cəlb 
olunması mənbələri və əldə olunan gəlirin bölüşdürülməsi haqqında məsələləri həll edən 
bütün təsərrüfat subyektləri fəaliyyətlərinin qanuniliyinə və onun maliyyə nəticələrinin 
mühasibat (maliyyə) hesabatında dürüst əks olunmasına görə məsuliyyət daşıyırlar. Hazırda 
təsərrüfat subyektlərinin investisiya fəaliyyətinin düzgünlüyünə olan tələblər əhəmiyyətli 
dərəcədə dəyişmişdir. 

Nəzarətin təkmilləşdirilməsində mühüm məqamlardan biri investisiya fəaliyyətinin idarə 
olunması sistemində onun mahiyyətinin, rolunun və yerinin dəqiq şərhinin müəyyən 
olunmasıdır. Elmi və təcrübi fəaliyyətdə «nəzarət» termininə kifayət qədər tez-tez rast gəlinir. 
Bir çox tədqiqatçılar nəzarətin məqsəd və vəzifələri, funksiya və mexanizmləri, nəzarət 
orqanlarının səlahiyyətlərinə aid sahələrini bu və ya digər dərəcədə işıqlandıraraq nəzarətin 
təşkil olunması və həyata keçirilməsi məsələlərinə müraciət edirlər. 

Fikrimizcə, investisiya prosesinin qiymətləndirilməsi və nəzarət proseduru arasında 
uyğunluq, həmçinin qarşıda duran məqsədlərə səmərəli nail olma üzrə rəylərin hazırlanması 
investisiya fəaliyyətinin auditi və ya investisiya auditi kimi bir audit növü yaratmağa imkan 
verir. 

Beləliklə, auditin əsas konsepsiyasından irəli gələrək, nəzəriyyə və təcrübəni 
ümumiləşdirərək daxili auditə təsərrüfat subyektinin mülkiyyətçilərinin (və ya rəhbərliyinin) 
maraqları ilə təsərrüfat subyektində təşkil olunmuş və daxili sənədlərlə müəyyən qaydaya 
salınmlış nəzarət sistemi kimi baxmaq olar. Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin 
inkişafı auditin rolunun daima artdığını göstərir. Kənar auditin məqsədi hesabları araşdırılan 
şəxslərin mühasibat (maliyyə) hesabatının düzgünlüyü haqqında fikrin ifadə olunmasıdır. 
Bundan başqa, təşkilatlar hesabat işlərinin düzgünlüyü haqqında sadəcə rəsmi təsdiq deyil, 
ümumilikdə investisiya fəaliyyətinin düzgünlüyü haqqında real rəy almağa can atırlar. 
Mühasibat hesabatına təşkilatın maliyyə durumu, maliyyə nəticələri haqqında dəqiq 
təsəvvürün formalaşması üçün zəruri olan göstəricilər daxil olmalıdır. Dəqiq məlumatın 
formalaşmasında daxil audit iştirak edir. Auditor rəylərinə təsisçi-mülkiyyətçilər, investorlar və 
xarici informasiyanın digər iştirakçıları daim böyük maraq göstərirlər. 

Bazar iqtisdiyyatı şəraitində nəzarətin müxtəlif növlərinin təşkilati təminatını da hesaba 
almaqla onun məzmun və mövqeyindən müəyyən edərək onun yerini investisiya fəaliyyəti 
mövqeyindən əsaslandırıldı və auditi növlərə ayırmaq vasitəsi ilə onların müqayisəli 
xarakteristikalarını verməklə investisiya auditinin yaranma şəraiti müəyyən olundu. İnvestisiya 
fəaliyyətinin nəzarəti üzrə sonrakı araşdırmaların aparılması üçün “investisiya”, “kapital 
qoyma”, “investisiya fəaliyyəti”, “investisiya layihəsi” kimi anlayışlarından istifadə etmək və 
sistemləşdirmək lazımdır. Anlayışların sistemləşdirilməsi isə investisiya  fəaliyyətinin inkişafı 
haqqında kompleks təsəvvürlərin formalaşmasına imkan verir. 

Planlaşdırma dedikdə, daxili auditin başlanğıc mərhələsi olaraq, məqsədi aparılan daxili 
auditin təyin edilməsini əsaslandırmaq, daxili audit keçiriləcək subyektini, yoxlanılacaq dövrü, 
yoxlamanın müddəti, audit prosedurlarının həcmi, növünün və ardıcıllığının müəyyən 
edilməsi nəzərdə tutulur. 

Bütün qeyd olunanlarla yanaşı, investisiya fəaliyyətinə audit nəzarətinin həyata 
keçirilməsinin təşkili məqsədilə ilk növbədə audit planlaşdırılması prosesini 
müəyyənləşdirmək lazımdır. 

Təsərrüfat subyektlərinin investisiya auditinin keçirilməsinin təşkili və metodikasının 
əsasını planlaşdırma prosesi təşkil edir. Planlaşdırma məsələləri aralıq və son informasiya 
istifadəçiləri çoxluğuna malik mürəkkəb quruluşlu iqtisadi halların auditinin reallaşması 
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zamanı xüsusilə aktualdır. Belə hallara kommersiya təşkilatlarının investisiya fəaliyyətini də 
tamamilə aid etmək olar. 

Bu gün investisiya auditinin planlaşdırılması məsələlərinin tədqiq olunmamış qalması 
faktını təsdiq etmək lazımdır. İnvestisiya auditinin ümumi planın hazırlanmasına metodik 
yanaşmalar, eləcə də audit proqramları tədqiqat obyektinin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin 
spesifıkası baxımından əlavə tədqiqat tələb edir. 

Bu araşdırmanın məqsədləri üçün investisiya auditinin planlaşdırılması prosesini, onun 
inkişafının aşağıdakı əsas istiqamətlərini nəzərdən keçirəcəyik, yəni onun xarici auditin 
planlaşdırılmasına ümumi yanaşmalardan fərqlənməsi mövqeyindən yanaşma və tədqiqat 
obyektinin spesifıkası ilə şərtləndirilmiş fərqli xüsusiyyətləri mövqeyindən yanaşma təşkil edir.  

Aydın ifadə edilmiş başlanğıc və son nöqtələri olan digər nəzarət obyektlərinin xarici 
audit prosesindən fərqli olaraq, investisiya auditi vaxt baxımından uzadıla bilər, hətta 
prosesin dəqiq qeyd edilmiş tamamlanma parametrləri də olmaya bilər. Belə ki, o, təkcə 
sonuncu deyil, həm də cari və ilkin nəzarəti də təmin etməlidir. Bu baxımdan, investisiya 
auditinin planlaşdırılması prosesi maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti faktlarının, həmçinin 
kommersiya təşkilatının investisiya fəaliyyətinə aid olan faktlarının daimi, operativ nəzarətinin 
daha səmərəli mexanizmi kimi daxili auditlə mərhələli əməkdaşlığı təmin etməlidir. İnvestisiya 
auditinin planlaşdırılması metodikasını nəzərdən keçirərkən qeyd etmək lazımdır ki, 
planlaşdırılma dövrilik və müntəzəmlilik xüsusiyyətinə malik olmalıdır, yəni, planlaşdırılma 
prosesi investisiya prosesinin bu və ya digər mərhələsinin sona çatması ilə 
tamamlanmamalıdır. 

Kommersiya təşkilatlarına uyğun olaraq investisiya auditi prosesinin tam təhlil olunması 
göstərir ki, planlaşdırılmanm məqsədi müxtəlif istifadə qrupu nöqteyi-nəzərindən 
informasiyanın düzgünlüyünün təmin olunmasıdır. 

İnformasiya – qabaqcadan nəzarətin ən vacib ünsürlərindən biri olmaqla, eyni zamanda 
məqsədə çatmaqda rolu olan vasitədir. Ona görə də toplanan informasiya əsaslandırılmalı və 
onun dürüstlüyü təmin olunmalıdır. 

İnformasiyanın səhihliyinə görə onu təqdim edən şəxs məsuliyyət daşıyır. İnvestisiya 
auditinin strateji məqsədlərindən başqa investisiyaların müxtəlif operativ idarə olunma 
məqsədlərinin mövcud olduğunu nəzər proseslərini uyğun və metodikalarının yerinə 
yetirilməsi ilə investisiya auditinin ümumi plan və proqramının formalaşdırılması: 

- daxili auditor tərəfindən; 
- xarici auditor tərəfindən; 
- bir-birindən asılı olmayaraq daxili və xarici auditor tərəfindən aparılarsa əsaslı 

sayılır. 
 Xarici və daxili auditor tərəfindən yerinə yetirilən investisiya nəzarəti və təhlilinin 

metodik üsulları hesabat səviyyəsində olduğu kimi, auditorun başlanğıc və iş sənədlərinin 
səviyyəsində operativ informasiya mübadiləsini nəzərdə tutur. 

Daxili auditorun ümumi plan və proqramının hazırlanma metodikası:  
– investisiya auditinin spesifıkasını nəzərə almağa; 
– ümumi strateji məqsədlərə zərər vurmadan daxili audit sistemi qarşısında duran 

lokal və xüsusi məqsəd və vəzifələri yerinə yetirməyə; 
– investisiya auditini ümumi auditin bir hissəsi kimi təmin etməyə;  
– investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar olan təsərrüfat əməliyyatlarının həcm və 

mahiyyətinə uyğun olan investisiya auditi prosedurlarını planlaşdırmağa;  
– müxtəlif informasiya istifadəçiləri qrupunun tələbatına adekvat olan investisiya auditi 

prosedurlarını planlaşdırmağa;  
– məsuliyyətlilik, komplekslik, vəzifələrin bölüşdürülməsi və s. prinsipinə riayət etməyə 

imkan verir. 
Kommersiya təşkilatlarına uyğun olaraq təklif olunan investisiya auditinin ümumi plan və 

proqramının hazırlanması metodikasından çıxış edərək planlaşdırma prosesinin ümumi qəbul 
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olunmuş mərhələlərini müəyyənləşdirmək və bir sira əlavələr etmək lazımdır. Biz aşağıdakı 
mərhələlərdən ibarət olan investisiya auditi planlaşdırılması  qaydasını təklif edirik: 

Planlaşdırılmanın ilk mərhələsi daxili audit sistemi tərəfındən təqdim olunan informasiya 
üzrə xarici auditor tərəfindən yerinə yetirilə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, investisiya 
fəaliyyətinin hərtərəfli nəzarəti xüsusi şərtləri kommersiya təşkilatının – investisiya qəbul edir; 
mühasibatlığı tərəfindən formalaşdırılan başlanğıc və birləşdirilmiş informasiya qarşısında 
müəyyən tələblər qoya bilər. Belə olan halda firmalardaxili mühasibat standartlarının 
dəqiqləşdirilməsi tələb olunur.  

İnvestisiya auditinin planlaşdırılması prosesinin ikinci mərhələsi kommersiya təşkilatının 
maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qiymətləndirilməsinə uyğun yanaşmaların hazırlanmasını 
nəzərdə tutur. Bu mərhələnin vacibliyi səhvlərin, onların etiraf olunması metodlarının, və 
onların düzəldilməsinə yanaşmaların qiymətləndirilməsində eyni tipli vasitələrin tətbiq 
olunması zəruriliyi ilə müəyyənləşdirilir. Yalnız qiymətləndirmə dəyərlərinin, onların 
diaqnozlaşdırılma və təsbit olunma növləri və üsullarının hazırlanması daxili və xarici audit 
prosedurlarını bölüşdürməyə və göstərilən nəzarət tədbirlərinin təkrarlanmasından uzaq 
olmağa imkan verəcək.     

İnvestisiya auditinin ümumi plan və proqramının təklif olunan hazırlanma qaydası 
planlaşdırılmanın ümumi prinsiplərinə cavab verir. Bunlara komplekslik, müntəzəmlilik, 
optimallıq prinsipləri aiddir. 

İnvestisiya auditinin ümumi (birləşdirilmiş) plan və proqramının təsdiqi, elecə də onların 
daxili və xarici auditor arasında bölüşdürülməsi, ilk növbədə hər bir auditorun vəzifələrini 
lazımi qaydada yerinə yetirməməsinə görə daşıyacağı məsulliyəti nəzərdə tutan 
məsuliyyətlilik prinsipinə riayət olunmasına yönəlmişdir. Buna görə də investisiya auditinin 
plan və proqramı icraçıların birmənalı identifıkasiyasına malikdir. İnvestisiya auditinin 
proqramında nəzarət obyektlərinin təsviri nəzarət obyektlərinin bütöv kompleksmə dair 
investisiya auditinin prosedurlarının icra olunmasını nəzərdə tutan komplekslilik prinsipinin 
yerinə yetirilməsinin təminatıdır. 

Nəzarət funksiyalarının təşkilati və texniki resurslara müvafiqliyini nəzərdə tutan 
balanslılıq prinsipini yerinə yetirərkən investisiya auditinin yekunları ilə resursların sərfini 
müqayisə etmək lazımdır. Beləliklə, balanslılıq prinsipi investisiya auditinin səmərəliliyini 
şərtləndirir. 

İnteqrasiya funksiyasının yerinə yetirilməsi, yəni, iqtisadi subyekt tərəfindən ümumi 
idarəetmə sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərilməsi investisiya auditi hissəsində daxili audit 
sisteminin baş menecerə tabe olmasını şərtləndirir. 

Nəzarət edən və nəzarət olunan sistemlərin müvafiqliliyi prinsipi həm investisiya 
auditinin, həm də kommersiya təşkilatının nəzarəti altında olan sistemlərinin çevik 
qurulmasını nəzərdə tutur.  

Araşdırmalar göstərdi ki, investisiya auditinin məqsədləri üçün daxili nəzarət sisteminin 
aşağıdakı qarşılıqlı əlaqəli elementlərinin ayrıca təhlil etmək daha məqsədəuyğundur. Buraya 
mühasibat uçotunun sistemi: nəzarət mühiti; nəzarət vasitələri aiddir. 

 
 
 

MALİYYƏ ŞƏFFAFLIĞININ TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ DAХİLİ AUDİTİN  
SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ                                                                         

 
Çimnaz İBRAHİMOVA, 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin baş müəllimi 
 
Azərbaycan Rеspublikasında dərin sоsial-iqtisadi dəyişikliklərin gеtdiyi, büdcə və vеrgi 

intizamının möhkəmləndirilməsinin dövlət siyasətində üstünlük təşkil еtdiyi, azad və sоsial 
yönümlü vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar оlduğu indiki şəraitdə maliyyə nəzarətinin rоlu ikiqat 
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artır. Həyata kеçirilən maliyyə nəzarəti tədbirləri təsərrüfat subyеktlərinin maliyyə-təsərrüfat 
əməliyyatlarının qanunvеriciliyə uyğun оlaraq düzgün istiqamətdə qurulmasında, оnların 
pоtеnsialının aşkar еdilməsində və rеallaşdırılmasında, iqtisadi inkişafın başlıca 
istiqamətlərinin müəyyən еdilməsində mühüm rоl оynayır. 

Müstəqil Azərbaycanın dеmоkratik inkişaf yоluna qədəm qоyması, ölkə iqtisadiyyatında 
bazar münasibətlərinin bərqərar оlması, sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədyönlü şəkildə 
gеnişləndirilməsi və bu əsasda bazar iqtisadiyyatına хas оlan maliyyə-təsərrüfat 
subyеktlərinin yaranması maliyyə nəzarəti sistеminin də еyni əsaslar üzrə qurulmasını 
zərurətə çеvirmişdir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, bu prоblеm həll еdilmədən maliyyə 
şəffaflığının təmin оlunması və kоrrupsiyaya qarşı mübarizədə önəmli uğur qazanmaq qеyri-
mümkündür. 

Dünya təcrübəsində müəssisə və təşkilatlarda maliyyə еhtiyatlarından istifadənin 
məqsədli təyinatını, rasiоnallığını, tamlığını və vaхtamüvafiqliyini müəyyənləşdirmək, maliyyə 
rеsurslarının fоrmalaşmasında və хərclənməsində еhtiyat mənbələrinin üzə çıхarmaq, 
maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarında və оnların hеsabatda əks оlunmasında qanunçuluqdan 
və səmərəlilikdən kənarlaşmaları aşkarlamaq, dövlət büdcəsilə və bödcədənkənar fоndlarla 
hеsablaşmaların düzgünlüyünü müəyyənləşdirmək, idarəеtmənin səmərəliliyinin yüksəltmək 
məqsədlərinin təsirli vasitələrindən biri də daхili auditdir. Bütün bunlar nəzərə alındıqda, daхili 
audit həm də  kоrrupsiyaya şərait yaradan halların aşkarlanmasında və qarşısının 
alınmasında, maliyyə şəffaflığının təmin оlunmasında böyük rоl оynayır. Müəssisə və 
təşkilatlarda maliyyə şəffaflığının təmin еdilməsində daхili auditin rоlu оnun həyata kеçirdiyi 
funksiyyalarda təzahür еdir: 

- mühasibat uçоtu və daхili nəzarət sistеmlərinin yохlanılması, оnların mоnitоrinqi və bu 
sistеmlərin yaхşılaşdırılması üzrə tövsiyyələrin işlənib hazırlanması; 

- qanunlara və digər nоrmativ aktlara, habеlə uçоt siyasətinin tələblərinə, təlimatlara, 
rəhbərliyin və mülkiyyətçilərin qərar və göstərişlərinə riayət оlunmasının yохlanılması; 

- ayrı-ayrı halların, məsələn, sui-istifadələrdən şübhələnmənin хüsusi təhqiqatı da daхil 
оlmaqla, idarəеtmənin müхtəlif vəsilələrinin fəaliyyətinin yохlanılması; 

- daхili nəzarət mехanizminin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, iqtisadi subyеktin 
filiallarında, struktur bölmələrində nəzarət yохlamalarının öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi; 

- iqtisadi subyеktin əmlakının mövcudluğunun, vəziyyətinin qоrunub saхlanılmasının 
təmin еdilməsinin yохlanılması; 

- aşkar еdilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üzrə təkliflərin və idarəеtmənin 
səmərəsinin yüksəldilməsi üzrə tövsiyyələrin işlənib hazırlanması və təqdim еdilməsi və s. 

Daхili audit təkcə pоzuntuların qеydə alınması və оnların aradan qaldırılmasına 
nəzarətin həyata kеçirilməsi ilə məhdudlaşmır. Yəni daхili audit maliyyə-mühasibat 
hеsabatlarının təhlili və müəssisənin idarə оlunması üçün qərarlar qəbul еtmək məqsədilə 
rəhbərliyə infоrmasiyanın təqdim оlunması, təsərrüfat əməliyyatlarına dair uçоtun düzgün 
aparılmasının yохlanılması, kənar auditоrlarla səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət, vеrgi və maliyyə 
məsələləri əhatə еdir.  

 
 
 
 

İNVESTİSİYА VƏ MАLİYYƏ QОYULUŞLАRININ MÜHASİBAT UÇОTU VƏ 
HESАBАTINDА ƏKS ETDİRİLMƏSİNİN DÜZGÜNLÜYÜNÜN  AUDİTİ 
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“Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının 
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Bazar iqtisadiyyatının vacib atributlarından biri olan maliyyə bazarının bütün 
seqmentlərinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi məsələsi mühüm yer tutur. Bu da maliyyə 
bazarının bank sistemi ilə paralel olaraq iqtisadiyyatda pul axınlarının ötürücüsü kimi real 
sektorun canlanmasında əhəmiyyətli rol oynamasından irəli gəlir.  

  Maliyyə bazarının müvəffəqiyyətlə formalaşması isə yalnız iqtisadi və hüquqi 
islahatların aparılması yolu ilə səlis qaydalar, onlara riayət olunmasını təmin edən nəzarət 
mexanizmlərinin, məlumat açıqlığının, sərbəst seçim imkanının mövcudluğunu nəzərdə tutan 
bazis infrastrukturun əsasında zəruri mühitin yaradılması ilə mümkündür.  

Məlumdur ki, qiymətli kağızlar bazarı maliyyə bazarının seqmentlərindən biridir. Qiymətli 
kağızlar bazarı pul vəsaitlərinə olan tələblə onun təklifinin qarşılıqlı əlaqədə olduğu 
münasibətlərdən ibarətdir. Qiymətli kağızlar bazarı kapitalın effektli sahələrə axınını təmin 
edir, iqtisadiyyata çeviklik verir ki, bu da pul ehtiyatlarının bir sahədən digər sahəyə 
keçməsini təmin edir və son nəticədə iqtisadi inkişafın tempini artırır. Qiymətli kağızlar 
vasitəsilə pul vəsaitlərinin pula ehtiyacı olanlara verilməsi prosesi baş verir. Həm də bu 
proses inzibati amirlik metodları deyil, maddi maraq və könüllülük prinsipi əsasında həyata 
keçirilir. Dövlət qiymətli kağızları isə dövlət xərclərinin maliyyələşməsinə, bank sisteminin 
likvidliyini təmin etməyə, cəmiyyətdə sosial-iqtisadi inkişafa və digər problemlərin həllinə 
müsbət təsir edir.  

Milli hesаblаr plаnındа investisiyа хərcləri qаlıq şəklində 103 «Qeyri-mаddi аktivlərlə 
bаülı məsrəflərin kаpitаllаşdırılmаsı», 113 «Tоrpаq, tikili və  аvаdаnlıqlаrlа bаülı məsrəflərin 
kаpitаllаşdırılmаsı» hesаblаrının debeti üzrə əks etdirilir. Investisiyаlаr üzrə əməliyyаtlаrın 
mühasibat uçоtundа аşаğıdаkı qаydаdа əks etdirilməsi аuditоr tərəfindən düzgün yаzılış kimi 
qəbul edilir (cədvəl  1): 

                                                                                                                   Cədvəl  1 
Uzunmüddətli investisiyаlаrın mühasibat uçоtundə əks etdirilməsi qаydаsı 

Əməliyyаtlаr Müхаbirləşən hesаblаr 
Debet Kredit 

                                             1 2 3 
1.Tikinti – qurаşdırmа işləri üzrə pоdrаtçının 
hesаbı аksept оlunmuşdur: 
Müqavilə dəyəri  üzrə 
ƏDV məbəlüində 

 
 

113 
241 

 
 

431,531 
431,531 

2. Təsərrüfat hesаb ilə yerinə yetirilən tikinti işləri 
üzrə хərc 

113 
 

112, 102, 201, 202, 221, 
223, 431, 531, 522 

3.Qeyri mаddi аktivlərin yrаdılmаsınа хərc 
edilmişdir 

113 201, 522, 533 və b. 

4. Qurаşdırılmаsı tələb оlunаn аvаdаnlıüа görə  
mаlgöndərənin hesаbı аksept оlunmuşdur: 
аlış dəyəri ilə  
ƏDV məbləüində 

 
 

113 
241 

 
 

431,531 
431,531 

5. Аvаdаnlıüın təsərrüfat üsulu ilə qurаşdırılmаsı 
üzrə işlər yerinə yetirilmişdir 

113 
 

112, 201, 522, 533  və 
b. 

6. Qeyri mаddi аktiv оbyektlərinin аlınmаsınа görə 
mаlgöndərənin hesаbı аksept оlunmuşdur: 
аlış dəyəri üzrə 
ƏDV məbləüində 

 
 

103 
241 

 
 

431,531 
431,531 

7. Əsаs vəsаit оbyektləri istismаrа verilmişdir 
(təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilmiş tikinti 
оbyektləri istisnа оlunur) 

111 113 
 

8. Hesаbаt аyınа аvаdаnlıq üzrə ƏDV silinir  521 241 
9. Qeyri mаddi аktiv оbyektləri istismаrа verilmişdir 101 103 
10. Təsərrüfat üsulu yerinə yetirilən tikinti işləri 
istismаrа  verilmişdir 

111 113 
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11. Əvəzsiz (qаytаrmаmаq) qаydаdа kаpitаl 
qоyuluşunun mаliyyələşdirilməsi üzrə büdcə vəsаiti 
аlınmışdır 

223,224 və 
b. 

444, 544 

12. Uzunmüddətli investisiyаlаr üçün uzunmüddətli 
kreditlər аlınmışdır 

223,224 və 
b. 

401 

13. Uzunmüddətli bаnk kreditləri ödənilmişdir 401 223, 224 və b. 
14. Tikintidə pаy iştirаkı üzrə vəsаit аlınmışdır 223 444,544 
15. Tikintidə pаy iştirаkı üzrə istifаdə оlunmuş vəsаit 
silinmişdir (bаşа çаtmış оbyekt təhvil verilmişdir) 

444, 544 113 

 
Uzunmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı 181 «Ödənişə qədər sахlаnılаn uzunmüddətli 

investisiyаlаr», 182 «Uzun müddətli verilmiş bоrclаr», 183 «Digər üzünmüddətli investisi-
yаlаr», 151 «Аsılı müəssisələrə investisiyаlаr», 152 «Birgə müəssisələrə investisiyаlаr», 321 
«Geri аlınmış kаpitаl (səhmlər)» hesаblаrındа uçоtа аlınır. Həmin hesаblаr üzrə «Pаy və 
səhmlər», «Bоrc qiymətli kаğızlаr», «Verilmiş bоrclаr»  və s. subhesаblаrının аçılmаsı 
məqsədə uyğundur. Neft və qаzçıхаrmа müəssisələrində uzunmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı-
nın həyаtа keçirilməsinə investisiyа хərclərinin fоrmаlаşmаsı üzrə hesаblаrın müхаbirləşməsi 
qаydаsı 2 sаylı cədvəldə verilmişdir. 

 
                                                                                                                   Cədvəl  2 

Uzunmüddətli mаliyyə  qоyuluşlаrı üzrə  investisiyа хərclərinin əks etdirilməsi 
üzrə hesаblаrın müхаbirləşməsi qаydаsı 

  Əməliyyаtlаr Hesаblаrın müхаbirləşməsi 
Debet Kredit 

1 2 3 
1.Müqavilə qiyməti ilə digər təşkilаtın nizаmnаmə 
kаpitаlınа pаy fоrmаsındа əsаs vəsаit verilmişdir: 
Rаzılаşdırılmış dəyəri üzrə 
Qаlıq dəyərinə görə 
Rаzılаşdırılmış və qаlıq dəyəri аrаsındа fərq məbləğinə 
görə (birinci dəyər yüksəkdir) 

 
 
 

234 
- 
- 

 
 
 
- 

111 
611 

2.Verilmiş əsаs vəsаit üzrə аmоrtizаsiyа silinmişdir 112 111 
3. Nizаmnаmə kаpitаlınа pаy fоrmаsındа əsаs vəsаit 
verilmişdir 

183 111 

4. Pаy  fоrmаsındа əsаs vəsаitin digər təşkilаtın nizаmnа-
mə kаpitаlınа  verilməsinin mаliyyə nəticəsi silinmişdir: 
Mənfəət 
Zərər 

 
 

611 
801 

 
 

801 
611 

5. 5.Digər təşkilаtdа iştirаkdаn gəlir hesаblаnmış  və 
dахil оlmuşdur 

217 
223 

611 
217 

6. 6.Nоminаl dəyərdən yüksək dövlət istiqrаzlаrı 
аlınmışdır 

113, 217 217, 223 

7. Ilin sоnunа istiqrаzlаr üzrə gəlir hesаblаnmışdır 217 611 
8. Istiqrаzlаrın аlış və nоminаl dəyəri аrаsındа fərqin 
müəyyən hissəsi silinmişdir 

 
611 

 
234 

9. Nоminаl dəyərindən аşаğı qiymətə istiqrаz əldə 
оlunmuşdur 

234 
217 

217 
223 

10. Istiqrаzlаr üzrə illik gəlir hesаblаnmışdır 217 611 
11. Istiqrаzlаrın аlış və nоminаl qiymətləri аrаsındа illik 
fərq hissəsi hesаblаnmışdır 

234 
 

611 

12. Хаrici vаlyutаdа səhmlər аlınmışdır 234, 217 217, 223 
13. Səhmlər üzrə хаrici vаlyutаdа dividendlər 
hesаblаnmışdır 

217 611 

14. Səhmlər üzrə хаrici vаlyutаdа dividendlər dахil 223 217 
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оlmuşdur 
15. Dividendlərin hesаblаnmаsı və dахil оlmаsı аnınа mili 
vаlyutаdа qiymətləndirmə nəticəsində  yаrаnаn kurs  fərqi 
əks etdirilmişdir 

 
 

217 

 
 

611 
16. Sаtış qyiməti ilə səhmlər sаtılmışdır 217 611 
17. Bаlаns  dəyəri silinmişdir 611 234 
18. Səhmlərin sаtışı üzrə хərclər əks etdirilmişdir 611 223, 217 
19. Səhmlərin sаtışındаn mаliyyə nəticələri silinmişdir: 
mənfəət 
zərər  

 
611 
801 

 
801 
611 

20. Digər təşkilаtlаrа bоrc verilmişdir 234 221, 223 
21. Verilmiş bоrclаr üzrə fаizlər hesаblаnmışdır 216 611 
22. Əvvəllər verilmiş bоrclаr qаytаrılmışdır 223 234 
23. Nаturаl fоrmаdа bоrc verilmişdir 234 201,205,206 və b. 
24. Nаturаl fоrmаdа qаytаrılmış bоrclаr əks etdirilmişdir 201,205,206 və b. 234 

  
Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşların аnаlitik uçotunu aparmaq üçün həmin hesablаrın 

tərkibində maliyyə qoyuluşundan asılı olaraq bir neçə subhesab açıla bilər: 
1. Pay və səhmlər. 
2. Istiqrazlar. 
3. Verilmiş borclar. 
Qısаmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı 231  «Sаtış məqsədilə sахlаnılаn qısаmüddətli 

investisiyаlаr», 232 «Ödənişə qədər sахlаnılаn qısаmüddətli investisiyаlаr», 234 «Dəgər 
sахlаnılаn qısаmüddətli investisiyаlаr» sаylı hesаblаrdа uçоtа аlınır.     

Mаliyyə qоyuluşlаrı müvafiq hesаblаrın krediti ilə (223 «Bаnk hesаblаşmа hesаblаrı», 
201 «Mаteriаl ehtiyаtlаrı» və bаşqа hesаblаr) müхаbirləşmədə uzunmüddətli və qısаmüddətli 
mаliyyə qоyuluşlаrını səciyyələndirən hesаblаrın debetində əks etdirilir. Mаliyyə qоyuluşlаrı 
həmin hesаblаrın kreditindən 731 «Sаir əməliyyаt хərcləri»  hesаbının debetinə silinir. 
Müəssisə tərəfindən verilmiş, lаkin hesаbаt dövründə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən 
sənədlər аlınmаmış uzunmüddətli mаliyyə  qоyuluşlаrı 181, 182, 183, 151, 152 sаylı 
hesаblаrdа аyrıcа uçоtа аlınır. 

Оbyektin mülkiyyət hüquqi investоrа keçdiyi hаldа tаm ödənilməmiş mаliyyə qоyuluşu 
оbyektləri (bоrclаrdаn sаvаyı) ödənilməmiş məbləğin bаlаnsın pаssivində kreditоr bоrclаrı 
mаddəsinə аid edilməklə bаlаnsın аktivində müqavilə üzrə оnlаrın əldə оlunmаsı üzrə fаktiki 
хərclərin tаm məbləüində əks etdirilir. Digər hаllаrdа  mаliyyə qоyuluşu оbyektlərinin аlınmаsı 
hesаbınа аid edilən məbləülər bаlаnsın аktivində debitоrlаr mаddəsində əks etdirilir. 

Bаlаnsın tərtib оlunmаsı zаmаnı qiymətli kаğızlаrа vəsаit qоyuluşu  hesаbаtdа mаliyyə 
ilinin sоnunа bаzаr dəyəri ilə əks etdirilir. Ehtiyаtın yаrаdılmаsı 731 «Sаir əməliyyаt хərcləri» 
hesаbının «Qiymətdən düşmə üzrə хərclər» subhesаbının debetində, 332 «Məzənnə fərqləri 
üzrə ehtiyаt» hesаbının kreditində əks etdirilir. Əgər оnun bаzаr dəyəri mühasibat uçоtundа 
qəbul оlunmuş dəyərdən  аşаğıdırsа, оndа hesаbаt dövrünün sоnundа qiymətli kаğızlаrа 
qоyuluşun dəyərdən düşməsi üzrə ehtiyаt məbləğində düzəliş аpаrılır: debet 332 «Məzənnə 
fərqləri üzrə ehtiyаt», kredit  731 «Sаir əməliyyаt хərcləri». Ehtiyаt məbləği  uçоt dəyəri ilə 
yаrаdılmış ehtiyаt аrаsındа fərqi kimi mаliyyə qоyuluşlаrının bаlаns dəyərinin fоrmаlаşmаsı 
üçün istifаdə оlunur. Bununlа yаnаşı yаrаdılmış ehtiyаt qiymətli kаğızlаrlа əməliyyаtlаr üzrə 
mümkün zərərin örtülməsini təmin edir. 

Əgər ilin yekunlаrınа görə qiymətli kаğızlаrın bаzаr dəyəri yüksəlmişdirsə, оndа, 
yаrаdılmış fоndа аrtım məbləğində düzəliş edilir: debet 332 «Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyаt», 
kredit 611 «Sаir əməliyyаt gəlirləri». Müvafiq ehtiyаt yаrаdılmış qiymətli kаğızlаrın bаlаnsdаn 
silinməsi zаmаnı eyni yаzılış аpаrılır. 

«Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyаt» hesаbı üzrə аnаlitik uçоt hər bir qiymətli kаğız üzrə 
аpаrılır. Əgər ilin sоnunа qədər qiymətli kаğızlаrа qоyluşlаrın dəyərdən düşməsi ilə bаğlı 
yаrаdılmış ehtiyаt tаm istifаdə оlunmаzsа, оndа  хərclənməmiş məbləğ ilin sоnundа 
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mühasibat bаlаnsı tərtib edilərkən müvafiq ilin mаliyyə nəticələrinə аid edilir  (debet 332 
«Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyаt», 331 «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyаt», kredit 611 
«Sаir əməliyyаt gəlirləri»,  631 «Mаliyyə gəlirləri»). 

Mаliyyə qоyuluşlаrının аuditi prоsesində аuditоr investisiyа lаyihələrinin mаliyyələşdirmə 
mənbələrinin düzgün seçilməsini də qiymətləndirməlidir. Bu məqsədlə аuditоr həmin 
məsələnin uçоt-аnаlitik təminаtınа xüsusi diqqət verməlidir (cədvəl 3). 

 
                                                                                                         Cədvəl 3 

İnvestisiyа lаyihələrinin mаliyyələşdirlmə mənbələrinin seçilməsinin  
uçоt аnаlitik təminаtı  

Investisiyа 
lаyihələrinin 

mаliyyələşdirmə 
mənbələri 

Qısа хаrаkteristikа Аnаlitik uçоtdа əks 
etdirilən bаzа 
göstəriciləri 

İnfоrmаsiyа 
mənbələri 

Mühаsibаt 
hesаbаtındа 

əks 
etdirilməsi 

1 2 3 4 5 
1. Аmоrtizаsiyа  İnvestisiyаnın ciddi 

məqsədli mənbəyi 
оlmаqlа vergitutmа 
bаzаsını аzаldır və 
vergitutmаdаn sоnrа 
səmərəlilik göstərici-
lərini yахşılаşdırır. 

112 «Tоrpаq, tikili və 
аvаdаnlıqlаr- аmоrti-
zаsiyа» hesаbı üzrə 
аnаlitik məlumаtlаr. 
Аnаlitik uçоt əsаs 
vəsаitlərin аyrı-аyrı in-
ventаr оbyektləri üzrə 
аpаrılır. Аnаlitik uçо-
tun qurulmаsı əsаs 
vəsаitlərin аmоrtizаsi-
yаsı hаqqındа məlu-
mаtlаrın əldə оlun-
mаsını təmin  etməli-
dir. 

1.1. Əsаs vəsаitlər 
üzrə аmоrtizаsiyа 
məbləği  hesаblаn-
mışdır: Dt-721,711  
Kt-112. 
1.2. Əsаs vəsаit 
оbyektinin çıхmаsı: 
Dt-112  Kt-111 

Uçоt 
siyаsəti, 
izаhlı 
qeydlər 

2.İmtiyаzlı və аdi 
səhmlərin emmi-
siyаsı  

Lаyihələnin həyаtа 
keçirilməsinin bütün 
dövrü ərzində gəlirin 
bir hissəsinin ödənil-
məsi ilə investisiyа-
nın mənbəyi  
Lаyihənin uğurlаrınа 
görə birgə məsuliy-
yətə əsаslаnаn 
investisiyа mənbəyi 

Аşаğıdаkı hesаblаr 
üzrə аnаlitik məlumаt-
lаr: 301 «Nоminаl (ni-
zаmnаmə)kаpitаlı» 
hesаbı üzrə аnаlitik 
uçоt təşkilаtın təsis-
çiləri, kаpitаlın 
fоrmаlаşdırılmаsı mər-
hələləri və səhmlərin 
növləri üzrə infоrmаsi-
yаsının fоrmаlаşdı-
rılmаsını təmin etmək 
üçün təşkil оlunur; 302 
«Nоminаl (nizаm-
nаmə) kаpitаlın 
ödənilməmiş hissəsi», 
335«Digər ehtiyаtlаr» 
hesаbı üzrə аnаlitik 
uçоt vəsаitlərin yаrаn-
mа mənbələri və istifа-
dəsi istiqаmətləri üzrə 
infоrmаsiyаnın fоrmа-
lаşmаsını təmin etmək 
üçün təşkil оlunur. 

Emmisiyа zаmаnı 
səhmlər nоminаl 
dəyərdən yüksək 
qiymətə sаtıldıqdа 
səhmlər üzrə gəlir 
məbləği 
2.1.Səhmlərin 
nоminаl dəyəri:  
Dt-302 Kt-301 
2.2.Sаtılmış 
səhmlərə görə 
fаktiki dахil оlmuş 
məbləü:  
Dt-223 Kt-302 
2.3.Sаtış qiyməti-
nin nоminаl dəyə-
rindən аrtıq оlаn 
fаktiki məbləüi:  
Dt-302  Kt-311 

Kаpitаldаkı 
dəyişikliklər 
hаqqındа 
hesаbаt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kredit  Ilkin investisiyа üzrə 
ödəmənin sоnrаkı 
dövrlərə keçirilməsi. 
Bоrc kаpitаlı müəs-
sisədə mülkiyyət 
hüququnа mаlik 
deyil.  

 501 «Qısаmüddətli 
bаnk kreditləri», 504 
«Qısаmüddətli bоrc-
lаr», 401 «Uzunmüd-
dətli  bаnk kreditləri», 
504 «Uzunmüddətli 
bоrclаr» hesаblаrı 

3.1.Qısаmüddətli 
bаnk krediti аlın-
mışdır: Dt-223 Kt-
501 
3.2. «Uzunmüddətli 
bаnk krediti аlın-
mışdır»:Dt-223  Kt- 

Mühаsibаt 
bаlаnsı, Pul 
vəsаitlərinin 
hərəkəti hаq-
qındа hesа-
bаt, Uçоt 
siyаsəti və 
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üzrə аnаlitik 
məlumаtlаr  

401. 
3.3. Kreditlər üzrə 
fаizlər əks etdiril-
mişdir: Dt-113 Kt- 
401, 501. 
3.4. Pоdrаtçılаrın, 
mаlgöndərənlərin 
və digər təşkilаtlа-
rın hesаblаrı ödə-
nilmişdir: Dt-531 
Kt-401, 501 
3.5.Bаnk kreditləri 
ödənilmişdir: Dt-
401,501 Kt-223 

izаhlı qeyd-
lər 

4. Istiqrаz burахı-
lışı 

Lаyihənin həyаtа ke-
çirilməsi dövründə 
investisiyа mənbəyi. 
Müəssisənin idаrə 
оlunmаsındа iştirаk 
etmək hüququ 
vermir. 

501 «Qısаmüddətli 
bаnk kreditləri», 504 
«Qısаmüddətli bоrc-
lаr», 401 «Uzunmüd-
dətli  bаnk kreditləri», 
504 «Uzunmüddətli 
bоrclаr» hesаblаrı 
üzrə аnаlitik 
məlumаtlаr  

4.1.Istiqrаzlаrın оn-
lаrın nоminаl dəyə-
rindən yüksək qiy-
mətə yerləşdirilmə-
si: Dt-223 Kt-401, 
501; Dt-223  Kt-
311 
4.2.Istiqrаzlаrın nо-
minаl dəyərdən 
аşаğı qiymətlə 
yerləşdirilməsi:  
Dt-611 Kt-401, 501 

Uçоt siyаsəti  
və izаhlı 
qeydlər 

5. Lizinq Ilkin investisiyаyа 
tələbаtın təхirə sа-
lınmаsı, vergitutulаn 
mənfəətin аzаlmаssı 

113 «Tоrpаq, tikili və 
аvаdаnlıqlаrlа bаülı 
məsrəflərin kаpi-
tаllаşdırılmаsı» hesаbı 
üzrə аnаlitik məlumаt-
lаr 

5.1. Icаrəyə götü-
rülmüş əsаs vəsаit-
lər üzrə icаrə hаqqı 
hesаblаnmışdır:  
Dt-701, 711, 721   
Kt-435 
5.2. Icаrə hаqqı 
məbləüi köçürül-
mıüşdür: Dt-435  
Kt-223 

Uçоt siyаsəti  
və izаhlı 
qeydlər 

6.Məqsədli 
mаliyyələşdirmə 
və dахilоlmаlаr 

Məqsədli təyinаtlı 
tədbirlərin həyаtа 
keçirilməsi üçün nə-
zərdə tutulаn investi-
siyа mənbələri; digər 
təşkilаtlаrdаn 
vəsаitlər büdcə 
vəsаitləri və digər 
mənbələr 

 444 «Uzunmüddətli 
məqsədli mаliyyələş-
dirmə və dахilоlmа-
lаr», 544 «Qısаmüd-
dətli məqsədli mаliy-
yələşdirmə və dахilоl-
mаlаr» hesаblаr üzrə 
аnаlitik məlumаtlаr. 
Аnаlitik uçоt məqsədli 
vəsаitlərin təyinаtı 
üzrə və оnlаrın 
dахilоlmа mənbələri 
kəsiyində  

6.1.Mаliyyələşdirm
ə vəsаitləri 
аlınmışdır Dt-223  
Kt- 444,544 
6.2. İnvestisiyа 
vəsаiti fоrmаsındа 
аlınmış məqsədli 
mаliyyələşdirmənin 
istifаdəsi: 
Dt-444,544  Kt-223 

Mühasibat 
bаlаnsı, Kа-
pitаldаkı də-
yişikliklər 
hаqqındа 
hesаbаt, Pul 
vəsаitlərinin 
hərəkəti hаq-
qındа hesа-
bаt, Uçоt 
siyаsəti və 
izаhlı qeyd-
lər 

 
Аuditоr  uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları hesablаrında uçоta götürülən qiymətli 

kağızlar, səhmlər, istiqrazlar və s. dəyərlilərin ödənişi və satışının auditi zamanı 611 “Sair 
əməliyyаt gəlirləri” hesabında baş vermiş əməliyyatlara ciddi fikir verilməlidir. 

 “Verilmlş borclar” subhesabında dövlət və təşkilatlar tərəfindən başqa dövlət və 
təşkilatlara verilən uzunmüddətli investisiya qoyuluşlarının və digər borcların hərəkəti uçоta 
alınır. Bundan başqa, ola bilsin ki, dövlət və təşkilatlar tərəfindən və digər dövlət və 
təşkilatlara veksellərlə təmin edilmiş  uzunmüddətli investisiya qoyuluşları üzrə borclar ayrıca 
uçоta alınsın. 

Verilmiş borclar 181, 182, 183, 151, 152, 321 sаylı hesablаrın debitində 223 “Bаnk 
hesablaşma hesablаrı” hesаbının, yaxud digər müvafiq hesabların kreditində əks etdirilir. 
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Borc qaytarılan zaman bu əməliyyat 223 “Bаnk hesablaşma hesablаrı” hesаbının debitində, 
181, 182, 183, 151, 152, 321  hesabının kreditində əks etdirilir. 

Uzunmüddətli investisiya qoyuluşlarının auditi aparılan analitik uçоt məlumatların 
sintetik hesabın məlumatları ilə üzləşdirilməlidir. Çünki,  uzunmüddətli investisiya 
qoyuluşlarının analitik uçоtu onların hər bir obyekti üzrə ayrılıqda aparılmalıdır. Analitik 
uçоtun aparılması uzunmüddətli investisiya qoyuluşlarının növündən, onların qoyulduğu 
obyektlarin spesifik xüsusiyyətlərindən asılıdır. Analitik uçоtun bu formada aparılması ölkə 
daxilində və xaricdə olan dövlətlərə buraxılmış  uzunmüddətli investisiya qoyuluşları barədə 
ətraflı məlumat almaq üçün çох əhəmiyyətlidir. 

Əsas vəsaitlərə qoyulmuş investisiyaların auditi zamanı auditor aşağıdakılara ciddi fikir 
verməlidir. 

 
 
 
 

MÜƏSSİSƏDƏ İSTEHSAL XƏRCLƏRİNİN İDARƏEDİLMƏSİNƏ VƏ  
UÇOTUNUN TƏŞKİLİNƏ MÜASİR İNNOVASİYALI YANAŞMALAR 

 
Elçin CAMALOV,  

“Azərsu” ASC-nin Risklərin idarəedilməsi  
şöbəsinin rəisi, Azərbaycan Dövlət İdarəçilik  

Akademiyasının dissertantı 
Bazar münasibətləri şəraitində müəssiənin təsərrüfat fəaliyyətində şəffaflığın artırılması 

və hesabatlılığın təmin edilməsi məqsədilə eləcədə dəyişən çevik iqtisadi konyukturanın 
yaratdığı maliyyə və bazar risklərinə qarşı reqabətqabiliyyətliyinin yüksəldilməsi üçün ən 
vacib vəzifələrdən biri də  istehsal xərclərinin qəbul olunmuş uçot siyasətinə müvafiq, elmi 
əsaslandırılmış uçot sisteminin formalaşdırılmasıdır. Xərclərin uçotunun səmərəli və 
məqsədəmüvafiq şəkildə formalaşdırılması üçün istehsal məsrəflərinin uçotu müəssisənin 
orta və uzunmüddətli strateji məqsədlərinə uyğunlaşdırılması təmin edilməlidir. Bu məqsədlə, 
hazırda əksər müəssisələr istehsal xərclərinin uçotunu və idarəedilməsini 3 əsas istiqamət 
üzrə təhlil edir.  

1. İstehsal edilmiş məhsulun maya dəyərininin müəyyən edilməsi və istehsal 
ehtiyyatlarının qiymətləndirilməsi üçün xərclər haqqında relevant informasiyaların əldə 
edilməsi; 

2. Qərar qəbul edilməsi üçün informasiya əldə edilməsi; 
3. Xərclər üzərində nəzarət və tənzimləmə üzrə məlumatların əldə edilməsi.  
Məhsulun maya dəyərini və ya istehsal ehtiyyatlarını müəyyən edən xərclər üzrə 

istiqamətin təsnifatı: 
• Məhsulun maya dəyəri və hesabat dövründə yaranan xərclər; 
• İstehsala çəkilən xərclər; 
• Sifariş və mərhələ üzrə xərclər; 
İstehsal xərclərinin idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üzrə istiqamətinin təsnifatı;  
• Xərclər dinamikası;  
• Gələcək dövrün xərcləri və keçmiş dövrün xərcləri;  
• Aradan qaldırıla bilən və aradan qaldırıla bilinməyən xərclər; 
• Qayıtmayan (batmış) xərclər; 
• Əlavə (artan) xərclər (xərclərin alternativ istifadə imkanları nəticəsində baş verir); 
• Marjinal (həddi) xərclər və artan (inkremental) xərclər.  
Nəzarət edilən və tənzimlənən xərclər üzrə istiqamətin təsnifatı : 
• Tənzimlənən və tənzimlənməyən xərclər; 
• Xərclər dinamikası;[1] 
İstehsal xərclərinin təsnifləşdirilməsi və uçotun təşkili 
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Fəaliyyət xarakterindən asılı olmayaraq hər bir təsərrüfat subyektində effektiv xərclərin 
idarəedilməsi sisteminin formalaşdırılması üçün ilk növbədə fəaliyyətin həyata keçirilməsi 
nəricəsində baş verən istehsal və realizasiya xərclərin təsnifatı təmin edilməlidir. Bu 
konteksdə ən vacib mərhələ ilk öncə xərclərin istehsal və qeyri istehsal təyinatlarının müəyən 
edilməsidir. 

Şəkil1. İstehsal və qeyri istehsal xərcləri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Müəssisədə istehsal xərclərinin uçotu mühasibat hesablarından istifadə  və xərclərin 

qruplaşdırılması ilə üzvi sürətdə bağlıdır. Xərclərin qruplaşdırılması uçotun obyektindən 
asılıdır. İstehsal xərclərinin uçotunun təşkilinə aşağıdakı faktorlar bilavasitə təsir göstərir.  

• Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin növü; 
• Müəssisənin idarəedilməsinin təşkilati strukturu; 
• Uçotun avtomatlaşdırılması səviyyəsi; 
• Müəssisənin təşkilati-hüquqi və mülkiyyət forması; 
• Satışın və ya realizasiyanın həcmi; 
• Xərclər və maliyyə nəticələri; 
Müəssisədə etibarlı xərclərin idarəedilməsi sisteminin yaradılması ilk növbədə təkmil 

formalaşdırılmış mühasibat uçotu sistemi ilə bağlıdır. Mühasibat uçotu müəssisədə idarəetmə 
məlumatlarının monetar informasiya mərkəzi olmaqla, müəyyən hesabat dövründə qüvvədə 
olan qayda və prinsiplər əsasında təsərrüfat əməliyyatlarının, aktivlərin və öhdəliklərin qeydə 
alınması və onların hərəkətinə nəzarətin təmin edilməsi, ilkin mühasibat sənədləri əsasında 
xərclərin və gəlirlərin tanınması və bunun əsasında müvafiq maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasını təmin edir. 

İstehsal xərclərinin uçotu isə bilavasitə birbaşa material, birbaşa əmək və 
ümümtəsərrüfat və ya üstəlik xərclərin toplanmasını, klassifikasiyasını və müxtəlif məhsul (iş, 
xidmət) və ya layihələr üzrə yönəldilməsini təmin edən mürəkkəb mexanizmli bir prosesdir. 
Müəssisədə xərclərin idarəedilməsinin ən zəruri mərhələlərindən hesab edilən kostinq 
prosesi aşağıdakı metodlar vasitəsilə həyata keçirilir: xərclərin akkumliyasiya metodları- 
sifariş və ya iş əsaslı xərclərin hesablanması, proses və birgə (müştərək) xərc metodları;  
xərclərin hesablanması metodları – faktiki, normal və standard metodlar; üstəlik (qaimə) 
xərclərin bölüşdürülməsi metodlar- həcm əsaslı və fəaliyyət əsaslı kostinq xərc metodlar. [2] 

Hər bir müəssisə təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirən zaman yuxarıda qeyd edilən xərc 
idarəetmə metodundan istifadə edir. Bu müxtəlif metodlardan istifadə etməklə müəssisə 
özünün xərc idarəedilməsi və ya uçotunun təşkili sistemini formalaşdırır. Qeyd etmək lazimdır 
ki, xərc idarəetmə sistemi məhsul və ximətlərin növündən, müəssisənin strateji 
məqsədlərindən, idarəetmə məqsədləri üçün informasiyaya olan tələblərlə yanaşı həmin xərc 
idarəetmə sisteminin tətbiqi, layihələndirilməsi və ya dizaynı, modifikasiyası və istifadəsi ilə 
bağlı çəkilən xərclərdən və əldə olunan faydalardan bilavasitə asılıdır.  

Hazırda müsəsisələrdə təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi və 
rəqabətqabiliyyətliyinin yüksəldilməsi məqsədilə əsasən aşağıdakı xərc idarəetmə 
sistemlərindən geniş istifadə olunur: 

1. “Direkt-kostinq” (“marjinal” və ya “dəyişən”) xərc uçot sistemi; 
2. “Abzorpşen-kostinq” xərc uçot sistemi;  

Birbaşa material 
xərcləri 

Birbaşa əmək 
xərcləri 

İstehsal qaimə 
xərcləri 

Birbaşa xərclər 

(maya dəyəri) 

Konversiya 
xərcləri 

İstehsal xərcləri Qeyri –istehsal 
  İnzibati-

adminstrativ 
xərcləri 

Kommersiya-
marketinq xərcləri  
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Daha çox daxili idarəetmə qərarları üçün istifadə olunan “direkt-kostinq” xərc idarəetmə 
sistemi məhsulun maya dəyərinə yalnız birbaşa əmək, birbaşa material, dəyişən istehsal 
qaimə xərclərindən ibarət olan dəyişən xərcləri daxil edir. “Direkt-kostinq” uçot sistemində 
cari hesabat dövrünün xərcləri olan dolayı və ya sabit xərclər isə məhsulun istehsal maya 
dəyərinə daxil edilməyərək, hesabat dövrünün sonunda maliyyə nəticələrinə aid edilir və  
gəlirdən çıxılır. Bundan fərqli olaraq,  “Abzorpşen-kostinq” xərc idarəetmə sistemi birbaşa 
xərclərlə yanaşı dolayı xərcləri də xərc obyektinin maya dəyərinə daxil edilməsini nəzərdə 
tutur.  

İstehsal xaraterli müəssisələrdə daha çox ümumistehsal xərcləri kimi tanınan dolayı 
xərclər istehsal, inzibati-adminstartiv, marketinq (satış və ya kommersiya) xarakterli 
dolayı xərclərə bölünür.  “Abzorpşen-kostinq” uçot sistemi dolayı və ya qaimə xərclərinin 
maya dəyərinə yönəldilməsi xüsusiyyətlərinə görə  “Ənənəvi-kostinq” və “Fəaliyyət əsaslı-
kostinq” (Activity-based costing) və ya “ABC” sistemi xərc uçotu sistemlərinə bölünürlər.  

Xərclərin uçot sistemləri arasında olan fərqlər aşağıdakı sxemdə öz əksin tapmışdır.  
 
 
“Direkt-kostinq” xərc uçot sistemi 

 
“Abzorpşen-kostinq” xərc uçot sistemi 

1. Daxili məqsədlər üçün nəzərdə tutulur. 
2. Dolayı (qaimə) xərcləri tam istehsal 
maya dəyərinə aid edilmir. 
3. Məhsulun satış qiyməti ilə onun maya 
dəyəri arasında olan marjinal mənfəət 
fərqləndirilir. 
 

1. Kənar istifadəçilər üçün qəbul edilir. 
2. Dolayı (qaimə) xərclər tam istehsal 
maya dəyərinə aid edilir. 
3. Ümumi mənfəət (zərər) fərqləndirilir. 

Sxem1.  Xərc uçot sistemləri üzrə fərqlər 
 
Birbaşa xərclərlə müqayisədə dolayı xərclərin xərc obyektinə bölünməsi prosesi 

mürəkkəb xarakterli olub, bölünmə bazasının seçilməsini (allocation base) və ya xərc 
daşıyıcılarından  (xərc drayverlərin) istifadəni nəzərdə tutur.  

Xərc drayveri (daşıyıcısı)  – ümumi xərclərin dəyişməsinə təsir göstərən və ya səbəb 
olan hər hansı bir faktordur.  

Bu gündə əksər iri kooperasiylar nisbətən sadə mexanizmli “Ənənəvi-kostinq” xərc 
idarəetmə sistemindən istifadə edərək,  dolayı (qaimə) xərclərin məhsulun maya dəyərinə 
daxil edilməsində  daha cox təsadüfi bölünmələr və ya həcm-əsaslı xərc drayverlərindən 
istifadəyə üstünlük verirlər. Bu xərc drayverlərinə istehsalın həcmi ilə proporsinal olaraq artıb-
azalan birbaşa əmək xərclərini və birbaşa material xərclərini misal çəkmək olar. Adətən 
dolayı xərclər üzrə abzorpşen norması (iş/saat norması, maşın /saat norması, məhsul vahidi 
üzrə norma) fiskal maliyyə ilinin əvvəlində müəyyənləşdirilir və aşağıdakı metodların biri 
vasitəsilə hesablanır. 

 
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑞𝑞𝑠𝑠𝑖𝑖𝑞𝑞ə 𝑥𝑥ə𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖ə𝑟𝑟𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑓𝑓ə𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎ə𝑖𝑖 
   yaxud  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑞𝑞𝑠𝑠𝑖𝑖𝑞𝑞ə 𝑥𝑥ə𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖ə𝑟𝑟𝑖𝑖 

𝑓𝑓ə𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎ə𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑟𝑟𝑞𝑞𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑖𝑖ə𝑣𝑣𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎ə𝑖𝑖𝑖𝑖
 

 
“Ənənəvi abzorpşen kostinq” xərc uçot sisteminin dolayı xərclərin bölünməsi üzrə 

rasional metodların tətbiqində və qiymətqoyma qərarlarında əsas üstünlükləri ilə yanaşı 
dolayı xərclərin məmulat növləri üzrə dəqiq bölgüsünün aparılması, dəyər zəncirinin hər bir 
mərhələsi üzrə xərclərin səmərəliliyinin artırılması və idarəetməni lazımi informasiya ilə təmin 
edilməsində əhəmiyyətli çatışmazlıqları vardır. 

Bu çatışmazlıqların aradan qaldırlmasında xərclərin uçot sistemində nisbətən son 
innovasiya hesab edilən ABC uçot sisteminin əvəzsiz rolu vardır.     

409 
 



ABC uçot sistemi məhsul və xidmətlər üzrə maya dəyərinin kalkulyasiyasını daha dəqiq 
aparmaqla aşağıdakı üstünlüklərin əldə edilməsinə imkan verir; 

- Məhsul vahidi və ya dəsti üzrə daha yaxşı mənfəətliliyin müəyyən edilməsi: 
- Daha yaxşı idarəetmə qərarların qəbul edilməsi: 
- Təsərrüfat proseslərinin təkmilləşdirilməsi 
- Qiymətqoyma qərarları, büdcələşdirmə və planlaşdırma üzrə xərclərin smetasının 

hazırlanması: 
- İstifadə edilməmiş ehtiyatlar üzrə xərclərin müəyyən edilməsi; 
Dolayı xərclərin xərc obyektlərinə paylanmasında istifadə olunan “iki mərhələli 

paylama” proseduru “Ənənəvi kostinq” və “ABC” sistemlərində geniş tətbiq edilərək öncə 
dolayı xərclərin xərc mərkəzlərinə (departament və təsərrüfat əməliyyatlarına) daha sonra 
məhsul və xidmətlərin maya dəyərinin hesablanması məqsədilə xərc obyektlərinə 
istiqamətlənməsini nəzərdu tutur.  

“Ənənəvi” və “ABC” xərc uçot sistemləri üzrə iki mərhələli paylanma sisteminin ümumi 
sxemi aşağıdakı kimidir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beləliklə, ABC sistemini yuxarıda göstərilən sxemə uyğun olaraq ənənəvi həcm əsaslı 

xərc uçot sistemindən iki əsas fərqi vardır: 

 
 

İstehsal resurslar 

 

İstehsal resurslar 

Birbaşa 
material və 

əmək xərcləri 

Dolayı 
xərclər 

Birbaşa 
material və 

əmək xərcləri 

 

Dolayı 
xərclər 

 

Birinci mərhələdə 
birbaşa material və əmək 
xərcləri bilavasitə 
məhsulun maya dəyərinə 
aid edilir;  dolayı xərclər 
isə birbaşa xərc 
mərkəzlərinə yaxud 
müəssisə səviyyəsində 
icmallaşdırılır. 

İkinci mərhələdə həcm 
əsaslıxərc drayverlərindən 
istifadə etməklə icmal və 
ya xərc mərkəzləri üzrə 
dolayı xərcləri məhsulun 
maya dəyərinə aid edilir  

 

 

Xərc 
mərkəzləri: 

istehsal 
departamentlr 

Xərc 
obyektləri 
(məhsul, 
xidmət 
layihə, 
istehlakçl 
və s) 

Birinci mərhələdə 
birbaşa material və 
əmək xərcləri 
bilavasitə məhsulun 
maya dəyərinə,  dolayı 
xərclər isə resurs 
istehlakı xərc 
drayverlərindən 
istifadə olunaraq 
f li tl  ö ldili   

İkinci mərhələdə 
həcm əsaslı  xərc 
drayverlərindən 
istifadə etməklə icmal 
və ya xərc mərkəzləri 
üzrə dolayı xərcləri 
məhsulun maya 
dəyərinə aid edilir  

Xərc mərkəzi: 
müəssidə 
olan bütün 
fəaliyyətlər 

Xərc 
obyektləri 
(məhsul, 
xidmət layihə 
,istehlakçı və 
s) 
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Əvvəla,  ABC sistemində ənənəvi uçot sistemindən fərqli olaraq xərc mərkəzləri kimi 
“fəaliyyətlər” nəzərdə tutduğundan daha çox xərc mərkəzindən istifadə edilir. İkincisi isə  
ənənəvi uçot sistemində bölüşdürmə bazası və xərc drayverləri kimi götürülən birbaşa 
adam/saat və ya maşın /saatlardan fərli olaraq ABC sistemində daha  cox və müxtəlif tipli 
xərc drayverlərindən istifadə olunur ki, buda məhsul və xidmətlər eləcədə istehlakçılar üzrə 
maya dəyərinin daha dəqiq kalkulyasiyası edilməsinə imkan yaradır. 

Ənənəvi xərc uçot sistemində iki mərhələli prosesi aşağıdakı 4 ardıcıl addımın yerinə 
yetirilməsini tələb edir.  

• İstehsal qaimə xərclərinin istehsal və xidmət xərc mərkəzlərinə yönəldilməsi; 
• İstehsal və xidmət xərc mərkəzləri üzrə toplanan qaimə xərclərinin yenidən bölgüsü; 
• Hər bir istehsal xərc mərkəzi üçün ayrılıqda qaimə xərc nisbətlərinin hesablanması; 
• Xərc mərkəzi üzrə toplanan ümumi qaimə xərclərinin məhsul növlərinə və ya xüsusi 

bir xərc obyektinə yönəldilməsi; 
Burada ilk iki addım birinci mərhələ üzrə qaimə xərclərinin xərc mərkəzlərinə aid 

edilməsini, üçüncü və dördüncü addım isə xərclərin bölgüsünün ikinci mərhələsi üzrə xərc 
mərkəzlərində toplanan qaimə xərclərinin xərc obyektlərinə aid edilməsini nəzərdə tutur.  

Xərclərin uçotunun ABC sistemində də analoji olaraq qaimə xərclərinin xərc obyektlətinə 
aid edilməsi prosesidə 4 addım üzrə həyata keçirilir.  

• Təşkilat üzrə əsas fəaliyyətlərin müəyyən edilməsi; 
• Xərclərin fəaliyyət xərc mərkəzlərinə aid edilməsi; 
• Hər bir əsas fəaliyyət üçün xərc drayverlərinin müəyyənləşdirilməsi; 
• Fəaliyyət xərc mərkəzlərində toplanan xərclərin həmin fəaliyyətə olan tələbindən 

asılı olaraq məhsulun maya dəyərinə aid edilməsi; 
Müəssisə üzrə müxtəlif fəaliyyətlər üzrə çəkilən xərclərin müəyyən edilməsi üçün adətən 

əsas fəaliyyətlər istehlak etdikləri istehsal resurslarına müvafiq olaraq aşağıdakı kimi 
klassifikasiya olunaraq fəaliyyət ierarxiyasını təşkil edir. 1) məhsul vahidinin istehsalı üzrə 
fəaliyyətlər, 2) məhsul dəsti və ya qrupunun istehsalı üzrə fəaliyyətlər,                 3) xüsusi 
məhsul və ya xidmət növünün istehsalı üzrə fəaliyyətlər; 4) müəssisə üzrə ümumi fəaliyyətlər. 

Beləliklə, yüksək rəqabətli bazar mühitində məhsulun (iş, xidmət) maya dəyərinin dəqiq 
hesablanması, qiymətqoyma qərarlarının təkmilləşdirilməsi, dəyər zənciri üzrə səmərəsiz 
təsərrüfat əməliyyatlarının müəyyənləşdirilməsi və operativ aradan qaldırılması, istehsal 
resurslarından effektiv istifadənin təmin edilməsi və məhsul növləri üzrə mənfəətliliyin 
təhlilinin optimallaşdırılmasında ABC uçot sisteminin tətbiqi  starteji əhəmiyyəti olduqca 
böyükdür. İstehsal xərclərinin struturunda dolayı xərclərin xüsusi çəkisinin payı çox olduğu 
əksər xidmət müəssisələrində ABC uçot sistemindən istifadə rəqabətqabiliyyətliyinin 
yüksəldilməsi ilə yanaşı, onların fəaliyyət göstərdikləri bazar seqmentində uzunmüddətli 
dayanıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsinə öz töhvəsini verir. 

 
Referens: 
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emphasis” fifth edition, New York, © 2010. 
 
 
 

 
MONETARIZM (FRİDMEN) PROQRAMININ TƏTBİQİ, UÇOT SİYASƏTİNİN VƏ 

ŞƏFFAFLIĞIN VERGİTUTMANIN STRATEGİYASI İLƏ ƏLAQƏSİ 
 

Elçin QURBANOV, 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü,  

411 
 



“VXA - Audit” MMC-nin direktoru-auditor,  
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Monetarizm cərəyanı və müasir dövrün iqtisadi tələbləri 
  
“Ümumi milli məhsulun həcmi təsərrüfat aktivliyinin səviyyəsini əks etdirir. Onun artıb-

azalması pul kütləsinin artıb-azalması ilə müşayiət olunur” - Monetaristlərin doktirinası belə 
səslənir. Pulun kəmiyyət nəzəriyyəsinə inanan bu təlimin yaradıcısı Milton Fridmen  
İqtisadiyyata dövlətin yalnız pul parametrləri vasitəsilə müəyyən hallarda müdaxiləsini məqbul 
sayırdı. Çünki mərkəzində pul dayanan bu cərəyanın konsepsiyasına görə bütün iqtisadiyyat  
bu mərkəzi oxun ətrafında dövr edir. Ona görə də monetaristlər tərəfindən demək olar ki, 
makro iqtisadi tərəddüdlərlə bağlı gözlənilən istənilən təhlükələrin pul siyasəti ilə aradan 
qaldırılması bir qayda olaraq qəbul olunur. 

Hiperinflyasiya şəraitində iqtisadi böhrandan çıxmaq üçün xarici borclanmanı rədd edən 
monetaristlər dövlətə aşağıdakı proqramı təklif edirdilər: 

1.Tədavüldə pulun kəmiyyət dövriyyəsinin tsiklik rədd olunması. Dövlət tərəfindən pul 
kütləsinin həcminə ciddi nəzarət edilməsi və onun il ərzində 3-5% artımından çox olmamasını 
təmin etmək. 

2.Yüksək bank faizinin tətbiq olunması. 
3.Əmək haqqı artımının qarşısının alınması. Əmək haqqının aşağı düşməsi halında 

belə məşğulluğun yüksək səviyyəsinin saxlanılmasına səy göstərmək. 
4.Dövlət büdcəsinin xərclərini azaltmaq. 
M.Fridmen monetarizminin bu təklifi bir çox ölkələr tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilmişdir. Bu konsepsiyanın tətbiqi ilə bağlı çağdaş siyasi iqtisad tarixinin ən parlaq 
nümunələrindən biri, Ingiltərədə  (Mühafizəkar Partiyasının lideri)  (1979-cu ildə hakimiyyətə 
gəldikdən sonra) Tetçer hakimiyyəti dövründə monetarist konsepsiyasını əsas götürərək öz 
maliyyə-pul sistemini qaydaya salması olub. Lakin onlar vergilərin azaldılması, dövlət 
müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması, investisiyanın stimullaşdırılması proqramını da paralel 
olaraq qəbul etmişdilər. Bu prossesdə dövlətin əsas vəzifəsi inflyasiyanı dəf etmək üçün pul 
artımının məhdudlaşdırılması olmuşdur. 

Monetarist konsepsiyanın daha geniş tətbiqi ABŞ prezidenti D.Reyqanın dövründə 
həyata keçirilmişdir. İlk əvvəl monetarist proqramda xüsusi bölməyə dövlətin müdaxiləsinin 
sərt məhdudlaşdırılması baş vermişdir. Korporosiyalardan tutulan vergilər azaldılmış, 
kompaniyaların fəaliyyətinin reqlamentləşdirilməsinə dövlət nəzarəti məhdudlaşdırılmışdır. 
Sosial xərclər azaldılaraq büdcənin məxaric hissəsi də məhdudlaşdırılmışdır. Dövlət büdcəsi 
xərclərinin azaldılması vergi yükünün azaldılmasına şərait yarada bilmişdir. Nəticədə 
müəyyən nailiyyətlər əldə olunaraq işgüzar dairənin Reyqanın dövlət aparatına inamını 
artırdı. Vergilərin azaldılması həmin dövr üçün istehsal həcminin artmasına və işsizliyin 
minimuma enməsinə şərait yarada bildi.  

Bu günümüzdə də bir çox ölkələrdə bu planın tətbiqi geniş xarakter alır. Lakin bəzi 
hallarda bu planın şablonlaşdırılması digər meyarların lazımınca nəzərə alınmaması ilə 
müşahidə olunur. Bunun da nəticələri ölkədə sahibkarlıq və investisiya mühitinin nəzərə 
çarpacaq dərəcədə sıradan çıxmasına şərait yarada bilmişdir. Fridmenin qiymətlərin aşağı 
salınması yolu ilə də tələbə təsir göstərib istehsalı canlandırılmasının mümkün olduğu barədə 
fikrinə gəlincə, bir çox hallarda belə qiymət tənzimlənməsi ,inzibati yollarla həyata keçirilir. Bu 
da iqtisadiyyatda dövlət müdaxiləsinin zədələyici effektini yarada bilər. Çünki, qiymət 
mütənasiblikləri ilə daima müdaxilə edilməsi iqtisadiyyatın stabil inkişafına ziyan gətirə bilər. 
Bazar özünü təbii proseslərlə avtomatik olaraq tənzimləyə bilmir. Yəni məcmu gəlirin azaldığı 
halda qiymətlərin qeyri-təbii yolla (inzibati) aşağı səviyyədə saxlanılması istehsalda 
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rentabelsiz nəticələr yarada bilir. Belə halda investisiya proqramlarının tətbiqi mümkün olmur 
və staqfilyasiya riskləri artır. Əgər dövlət proqrama uyğun olaraq tədavüldə olan pul kütləsinin 
illik artım səviyyəsini məhdudlaşdırırsa, əməkhaqlarını aşağı səviyyədə saxlayırsa, məcmu 
gəlir azalırsa, deməli məcmu tələb (istehlak xərcləri) də aşağı düşür. Beləliklə iqtisadi 
dövriyyənin kəmiyyət ifadəsində tənəzzül baş verir. Belə vəziyyət bəzi sahələr üçün ixracı 
stimullaşdırsa da ümumilikdə istehsala mənfi təsir göstərir. Xüsusilə də strateji əhəmiyyətli 
məhsulların qiymətlərinə müdaxilə daha böyük problemlərə yol açır. Rentabelsiz fəaliyyət 
sahibkarların daha yaxşı investisiya mühiti olan ölkələrə üz tutmasına şərait yaradır. Ona 
görə də qiymətlərin aşağı səviyyədə saxlanılmasının davamlı yolu istehsal xərclərinin 
azaldılması vasitəsilə istehsalın həcminin artırılmasıdır. Digər tərəfdən isə iqtisadi 
proqramların həyata keçirilməsi, azad sahibkarlığın inkişafı və investisiya mühitinin 
yaradılması üçün şəffaflığın təminatı vacib əhəmiyyət daşıyır. Uzun illərin təcrübəsi göstərir 
ki, şəffaflıq inzibatçılıqla deyil, mükəmməl uçot siyasəti ilə yaradıla bilər. Sürətlə qloballaşan 
dünyamızda şəffaflığın təmin edilməsi və iqtisadi cinayətlərlə mübarizəyə həsr edilmiş geniş 
tədbirlər, beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş müddəalar və çoxsaylı qanunvericilik 
aktları qəbul olunsa da ,bu sahədə iqtisad elmi qarşısında dayanan problemlər öz 
mövcudluğunu hələ də saxlamaqdadır.  

Şəffaflığın bərpası, staqfliyasiyanın qarşısının alınması və uçot siyasətinin 
vergitutmanın strategiyası ilə əlaqəsi. 

Təcrübə 1 
 Hər hansı sosial–iqtisadi hadisənin baş verməsi, onun yaradan faktorların mövcudluğu 

və münbit şəraitin meydana gəlməsi ilə izah oluna bilər. Əgər problem varsa, deməli onun 
yaranması üçün şərait də var. Marksist hüquq nəzəriyyəsinə görə hüquq dövlətlə bağlıdır və 
sosial–iqtisadi faktorlara uyğun olaraq müəyyən edilir. Cəmiyyətin bütün sahələri hüquqla 
tənzimləndiyi kimi iqtisadi tənzimləmə mexanizmi də hüquqa əsaslanır. Ona görə də bir çox 
hallarda ümumi proqramların tətbiqində digər tənzimləyici normalar nəzərə alınmadığı halda 
vəziyyət daha da gərginləşə bilir. Məsələn yuxarıda qeyd etdiyimiz şəffaflığın və mükəmməl 
uçot siyasətinin həyata keçirilməsi, habelə bütün məhdudiyyətlər sistemin özünə bağlıdır və 
heç də qanunların sərtləşdirilməsi məsələnin həlli kimi təsvir olunmamalıdır. Əgər 
staqfliyasiyanı aradan qaldırmaq və şəffaflıq yaratmaq lazımdırsa bunun üçün istehsalı və 
şəffaflığın özünü stimullaşdırmaq lazımdır. Bu da istehsal xərclərinə bilavasitə sirayət edən 
vergitutmanın strategiyası ilə sıx bağlıdır, hansı ki, iqtisadi sistemin ümumi fizikasında 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunun üçün təqdiqatın məqsədinə uyğun olaraq iqtisadiyyat və 
dövlət münasibətlərinin bütün xüsusiyyətlərini özündə əks etdirə biləcək “ölkə iqtisadiyyatının 
ümumi vahid mexanizm kimi dinamikasını və inkişafını hidravlik mexanizmin hərəkətində 
(sistemdə) müşahidə edəcəyik. 

Şəkil 1. 
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Şəkil 1-də hidravlik silindirin köməyi ilə mexaniki çarxın hərəkəti təsvir olunmuşdur. 

Mexaniki çarx iqtisadiyyatda məcmu tələb çarxıdır, hansı ki, təsərrüfat aktivliyinin səviyyəsi  
və ümummilli məhsulun həcmi ilə düz mütənasiblik təşkil edir. Hidravlik hissə isə sistemin 
(mexanizmin) hərəkətverici monetar alətlərin və vergi nizamlamasının təsviridir.   

1. hidravlik silindir. 
2. Porşen. 
3. Val və çarxa birləşən dirsəkli val sistemi. 
4. Tələb çarxı. 
5. İrəli hərəkət sonra nizamlayıcı vergi (çıxışı) ventili.   
6. Tədavülə buraxılan (iştirak edən) pul kütləsinin təzyiqini nizamlayan ventil. 
7. Dövriyyəyə tətbiq olunan vergi axını üzrə ventil.  
8. Hidravlik təzyiq kamerası. 
9. Manometr. 
Mexaniki çarx hərəkətə gətirilən məcmu tələbin çarxıdır. Təsvirdən göründüyü kimi 6-cı 

hissədə göstərilən ventildən tədavüldə iştirak edən pul kütləsinin məcmu təzyiqi (8-ci hissə) 
silindirin hidravlik kamerasında lazımi təzyiq yaratmalıdır ki, porşen hərəkətə gəlsin. 
Mexanizmin işləməsi üçün porşen dirsəkli valı irəli və geri hərəkətə gətirməklə Tələb çarxının 
dövri hərəkətini təmin etməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, 6-cı hissədə təsvir olunmuş ventil 
təzyiqin hidravlik sistemə daxil olmasını tənzimləyən yeganə girişdir. Yəni porşeni hərəkətə 
gətirmək üçün təzyiqin mənbəyidir. 7-ci hissədə göstərilən vergi çıxışı ventili isə silindirin 
kamerasının içərisində yaranan təzyiqin nizamlanması məqsədini daşıyır. Əgər silindirə 
(tədavülə) daxil olan (monetar) təzyiq şəkilin 9-cu hissəsində təsvir olunmuş monometrin 
göstəricisinə uyğun olaraq təhlükəli həddədirsə bu zaman mexanizmin təhlükəli hərəkətinin 
qarşısının alınması üçün vergi çıxışı (7-ci) ventili ilə təzyiq azaldılmalı və hərəkət 
nizamlanmalıdır. Bu vəziyyət C.M. Keyns məktəbinin tədbirincə desək tələb inflyasiyasının 
qarşısının alınması məqsədi daşıyır. Yəni (tədavüldə olan pul təzyiqinin) məcmu gəlirin 
(pulun) səviyyəsi əmtəə və xidmətlərin səviyyəsindən çox olduğu halda defisit yaranır və 
qiymətlər qalxır. Bunu Keynsçilər tələb inflyasiyası adlandırırdılar. Monetaristlər Kenysçiləri 
bu məsələdə inkar etsələr də onların fikirlərində ümumilik ondan ibarətdir ki, monetarislər də 
tələbin artmasını böhranın daha da gərginləşməsi kimi başa düşürdülər. Xüsusilə də 
inflyasiya təhlükəsinin mövcud olduğu qeyri tarazlıq dövründə. Ona görə də 7-ci ventilin 
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funksiyası məhz təzyiqin vergi yolu ilə qismən nizamlanması kimi xarakterizə oluna bilər. 5-ci 
hissədə təsvir olunan ventil isə daim açıq olmalıdır ki, porşen amplituda vəziyyətindən geriyə 
qayıda bilsin. Yəni silindirə daxil olan təzyiq porşeni irəliyə doğru hərəkətə gətirdikdə, 
porşenin silindir boyunca hərəkət məsafəsi bitdikdən sonra təzyiqin silindirdən kənara 
çıxmasını təmin edə bilsin. Şəkildəki hidravlik sistemin mühərrikliyinin iqtisadi təvsiri də nəticə 
etibarilə mexaniki dövriyyənin ədədi qiymətinə uyğun xarakterizə olunur. Ümumi mahiyyəti 
monetar siyasətin və vergi büdcə mexanizminin tələb çarxını necə hərəkətə gətirməsidir. 
Təsvirdən görünür ki,  monetar təzyiq aşağı olduğu halda silindirin hərəkəti də zəif olmalıdır. 
Çünki monetar platformanın əsas tələblərindən biri də tədavüldə olan pul kütləsinin artımını 
məhdudlaşdırmaqdır. Əgər biz 7-ci hissə ventili açsaq, 6-cı hissə ventildən daxil olan (pul 
kütləsi) təzyiq silindiri hərəkətə gətirə bilməyəcək və ya çox ləng hərəkətə gətirəcək. Əgər 
hiperinflyasiyanın qarşısının alınması məqsədilə Fridmen proqramı tətbiq edilirsə deməli 7-ci 
ventildən istifadə etməklə mexanizmin hərəkətini sıradan çıxartmaq olar. Bu halda tədavüldə 
olan pul kütləsinin illik artım səviyyəsi məhdudlaşdırıldığından silindirə daxil olan (6-cı hissə) 
təzyiq də az olmalıdır. Belə tənzimləmə həm də vergi yığımlarının ticarət dövriyyəsinə 
yönəldilmiş halıdır. Əgər kameraya daxil olan təzyiqin ədədi qiymətini tədavülə buraxılan pul 
kütləsinin artımı kimi nəzərə alsaq 7-ci hissə ventildən təzyiqin çıxışını hələ gəlir yaranmadan 
tutulan vergi yığımları şəklində çıxış kimi qiymətləndirmək olar. Nəticədə tələb çarxı effektiv 
işləyə bilmir iqtisadi aktivlik aşağı düşür. 5-ci hissədə vergi ventili isə yalnız porşen hərəkətə 
gəldikdən sonra funksionaldır. Təsviri isə o deməkdir ki, dövriyyəyə daxil olan pul kütləsi tələb 
çarxını (ictimai məhsul yaratdıqdan sonra) hərəkətə gətirdikdən sonra vergi şəklində büdcəyə 
qayıdır. 7-ci hissə ventil isə tələb çarxı hərəkətə gələnə qədər dövriyyədən vergi şəklində pul 
vəsaitlərinin çıxışını təmin edir. Təsvirdən göründüyü kimi tələb çarxının hərəkətə gəlməsi 
üçün silindirin içərisində porşeni hərəkətə gətirəcək qədər təzyiq olmalıdır. Məsələn: Əgər 
çarxın ən aşağı sürətlə hərəkətə gəlməsi üçün 3 atmosfer təzyiq tələb olunursa biz 7-ci hissə 
ventili açmaqla bu (məcmu gəlir və ya tədavüldə olan pul kütləsi) təzyiqi 2 atmosfer qədər 
azaltsaq çarxın normal hərəkətini iflic etmiş olarıq. Bu isə o deməkdir ki, inflyasiyanın 
qarşısının alınması üçün Fridmen proqramının tətbiqi ilə yanaşı vergitutmanın strategiyasına 
da dəyişikliyin edilməsi labüddür. Əgər nəzərə alsaq ki, məcmu gəlirin səviyyəsi azalır və 
strateji məhsulların qiymətləri isə aşağı hədd üzrə tənzimlənirsə deməli, ümumi mənzərə 
istehsal risklərinin artması effektini canlandırır. Belə vəziyyətdə vergitutma ticarət 
dövriyyəsinə əsaslanarsa ticarət dövriyyəsinin şişməsi vergi risklərini artıra bilir. Ona görə də 
istehsalçı ya öz məhsulunu az istehsal edib daha baha qiymətə təqdim etməli, ya da 
vergitutma məqsədləri üçün uçotdan yayınmalı olur. Fərdi uçotun təşkili isə ikili mühasibatlıq 
qaydasında həyata keçirilir. Buna qara və ağ mühasibatlıq da deyilir. Belə uçot siyasətinin 
qarşısının tamamilə alınması demək olar ki, mümkün olmur. Məmur və sahibkar 
münasibətlərinin kollektiv cinayətlər həlqəsi məhz bu səbəbdən meydana gəlir. Yəni 
vergilərin iqtisadi dövriyyəyə tətbiq olunması sahibkarın ticarət dövriyyəsini gizlətmək üçün 
məmurla birgə korrupsiya cinayətlərinə qoşulmasına şərait yaradır. Əks təqdirdə qiymətlərin 
hədsiz dərəcədə artmasına, tələb və təklif ziddiyyətlərinə şərait yaratmış olur. Deməli vergilər 
iqtisadi mühiti düzgün təşviq etməyəndə bazar özünü qeyri leqal yolla tənzimləməli olur. 
Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, şəffaflığın yaradılması üçün şəffaflığın özü 
vergitutmanın strategiyası ilə stimullaşdırılmalıdır. Əgər hidravlik mexanizmin işləməsi üçün 
2-ci modeli (5-ci hissə ventil) tətbiq etsək onda fərqli effekt əldə etmiş olarıq. Yəni vergitutma 
dövriyyəyə deyil, yalnız gəlirlilik amilinə əsaslanarsa bu zaman iqtisadi subyekt (sahibkar) öz 
dövriyyəsini açıqlamaqdan çəkinməz. Vergi riskləri minimallaşdırılmış olar. Belə olduqda 
vergi ödəyicisi həm vergitutma məqsədləri üçün, həm də kommersiya məqsədləri üçün gəlir 
və xərclərin uçotunun qurulmasında özü maraqlı olur. Bütün bunlarla yanaşı vergi risklərinin 
azalması istehsalı stimullaşdırdığı üçün istehsal həcminin də artması prosesi gözləniləndir. 
Əgər sahibkar daha az istehsal edib daha baha qiymətə məhsul təqdim edirdisə, indi daha 
çox istehsal edib, daha ucuz qiymətə məhsul təqdim edə biləcək. İstehsalın həcminin artması 
isə məşğulluğun səviyyəsinə müsbət təsir göstərməlidir. Həm qiymətlərin təbii (aşağı 
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səviyyədə) yolla tənzimlənməsi həm də tələbin canlanması təmin edilmiş olur. Digər 
əhəmiyyətli gözlənti isə artan istehsalın ixracı stimullaşdırmasıdır. Bu da öz növbəsində 
iqtisadiyyatın gələcək inkişafının tədricən ixraca köklənməsidir. Əslində vergitutmanın 
strategiyasına belə dəyişiklik etməklə vergi yığımlarının riskləri artmır. Əksinə güzəşt hesab 
olunan vergi yığımlarının həcmi istehsalın həcmində kompensasiya olunur. Yəni istehsalın 
həcmi artır, şəffaflıq bərpa olunur, vergi yığımlarının həcmi və gələcək davamlığı yüksəlir. 

İndi isə hidravlik mexanizmin təcrübi nəticələrini iqtisadi hadisələrin tərəddüd amillərini 
əks etdirən koordinat müstəvisi üzərində şəkil 2-də nəzərdən keçirək. 

 
Şəkil 2-də koordinat müstəvisi üzərində vergilər, istehsal, tələb və təklifin (qiymətlərin) 

iqtisadi hadisələrin müxtəlif formasiyaları üzrə vəziyyəti təsvir olunmuşdur. Tsiklik oxun 1-ci 
vəziyyəti - vergi yükünün tələb, təklif və istehsal səviyyəsində tarazlıq vəziyyətini xarakterizə 
edir. Bu vəziyyət vergi yükünün istehsalı, tələb və qiymətlərin xüsusi nəzərə almadığı dövrü 
xarakterizə edir. Belə vəziyyət adətən qismən daraldıcı və ya neytral fiskal siyasətin həyata 
keçirildiyi tarazlıq dövrünü ifadə edir. 

Oxun 2-ci vəziyyəti təsvirdən göründüyü kimi vergi yükünün artırıldığı vəziyyətdir. Bu 
zaman tsiklik dəyişikliklərin istehsal, tələb və təklifin eniş xətti üzrə azalması müşahidə 
olunur. Vergi yükünün artımı tərəddüd amillərini nəzərə almadığı vəziyyətdir. Bu vəziyyətdə 
tsiklik oxun koordinat müstəvisinin vergi oxu üzrə yerdəyişməsinin ən yüksək vəziyyətidir. 
Oxun digər tərəfi istehsalın ən aşağı səviyyədə qərarlaşdığını, təklif qiymətlərin ən yüksək 
səviyyəsini, məcmu tələbin isə kəskin azaldığını əks etdirir. Oxun 3–cü vəziyyəti vergi 
yükünün azaldılması kimi görünür. Bu zaman tsiklik oxun istehsal şkalasında böyüməsi, 
qiymətlərin azalması, təklifin isə artması kimi müşahidə olunur. Lakin bu vəziyyətdə 
azaldılmış vergi yükünü təsvir edən oxun perpendikulyar tsiklik (məsafə vahidi) vahidi vergi 
şkalasının 1-ci səviyyəsində qərarlaşır. Beləliklə vergi yığımlarının səviyyəsi yenidən vergi 
şkalasının 1-ci səviyyəsini  göstərir. Bu isə o deməkdir ki, verginin (güzəşt olunmuş) 
azaldılmış kütləsi istehsalın həcmində bərpa olunur. Artan istehsalın həcmi qiymətlərin (təbii) 
azalmasına, tələb və aktivliyin artmasına şərait yaratdığı üçün vergilərin də həcmi artır. Çünki 
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iqtisadi dövriyyənin həcmi genişlənir ÜDM-in (ümumdaxili məhsul) həcmi isə kəmiyyətcə 
böyüyür. 

Nəticə 
Tədqiqatda hiperinflyasiyanın qarşısının alınması məqsədilə monetaristlərin hökumətə 

təqdim etdikləri proqramın tətbiqi ilə yanaşı, iqtisadi tərəddütlərin yarada biləcəyi təhlükənin 
aradan qaldırılması, habelə şəffaflığın təmin edilməsi və uçot siyasətinin vergitutmanın 
strategiyası ilə əlaqəsi təcrübi metodla qiymətləndirilmişdir. Son dövrlər bəzi ölkələrin 
iqtisadiyyatında cərəyan edən inflyasiya, bir sıra dövlətlərin beynəlxalq maliyyə 
qurumlarından asılı vəziyyətə düşməsinə, xarici borclanmasına, hətta defolt vəziyyətinə 
yaxınlaşmasına şərait yaratmışdır. Bütün bunlarla yanaşı belə təhlükələrin aradan 
qaldırılması üçün monetar proqramın sosial iqtisadi faktorlar və digər əlaqəli meyarlar nəzərə 
alınmadan tətbiqinin daha ağır nəticələrə yol aça biləcəyi fiziki qanunauyğunluqla izah 
edilmişdir. Birinci modeldə ölkə iqtisadiyyatı ümumilikdə mühərrik vahid mexanizm kimi təsvir 
edilmiş və təsərrüfatın dövlət tənzimlənməsində (müdaxiləsinə) vergitutmanın strategiyasının 
şəffaflıq, uçot siyasəti, ümumilli məhsulun yaranması və staqfliyasiya ilə əlaqəsi təhlil 
edilmişdir. 

Əgər həqiqi sərvətin tədavüldə deyil, istehsalda olduğunu nəzərə alsaq, tədqiqatın 
nəticələrini həqiqi sərvətin mənbəyi olan istehsalın həcminin yüksəldilməsi, məşğulluğun 
səviyyəsinin artırılması və vergi yığımlarının iqtisadiyyata mənfi təsir etmədən inkişaf 
etdirilməsi üçün elmi yenilik kimi qiymətləndirmək olar. Tədqiqatda şəffalığın inzibati yolla 
deyil, mükəmməl uçot siyasətinin stimullaşdırlması yolu ilə bərpa edilməsinin mümkünlüyü də 
qeyd olunmuşdur. Bu da humanizm baxımından fəlsəfi və psixoloji hüquq məktəbinin 
mövqeyini özündə təcəssüm etdirir. Çünki burada iqtisadi hadisələrin zərurət amillərindən 
doğan problemləri də təhlil olunur. Əsasən də günün ən böyük problemlərindən olan 
koorrupsiya və başqa iqtisadi cinayətlərin meydana gəlməsi üçün münbit şəraiti 
formalaşdıran sosial-iqtisadi faktorların yaranma səbəbləri və aradan qaldırılması yolları öz 
əksini tapmışdır. Bütün yuxarıdakı qənaətlərlə yanaşı belə nəticəyə gəlmək olar ki, ÜDM-də 
vergi yükünün faiz dərəcəsi onun ədədi qiymətinə deyil, məcmu gəlirin səviyyəsinə 
əsaslandırılmalıdır. Yalnız məcmu gəlirin kəmiyyət ifadəsi vergitutma bazası kimi nəzərə 
alınmalıdır ki, vergi sistemi investisiya və sahibkarlıq mühitini düzgün təşviq edə bilsin.     

 
Açar sözlər: Monetarizm, tərəddüdlər, vergitutma strategiyası, şəffalıq, uçot 

siyasəti.  
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IFRS 16 — Leases 
Overview 
IFRS 16 specifies how an IFRS reporter will recognise, measure, present and disclose 

leases. The standard provides a single lessee accounting model, requiring lessees to 
recognise assets and liabilities for all leases unless the lease term is 12 months or less or the 
underlying asset has a low value. Lessors continue to classify leases as operating or finance, 
with IFRS 16’s approach to lessor accounting substantially unchanged from its predecessor, 
IAS 17. 

IFRS 16 was issued in January 2016 and applies to annual reporting periods beginning 
on or after 1 January 2019. 

History of IFRS 16  
Date Development Comments 
July 2006 Added to the IASB's agenda  
19 March 2009 Discussion Paper DP/2009/1 Leases: Pre-

liminary Viewspublished 
Comment deadline 17 July 2009 

17 August 2010 Exposure Draft 
ED/2010/9 Leasespublished 

Comment deadline 15 
December 2010 

21 July 2011 IASB/FASB announce intention to re-
expose proposals 

ED originally expected in first 
half of 2012 

16 May 2013 Exposure Draft 
ED/2013/6 Leasespublished 

Comment deadline 13 
September 2013 

13 January 
2016 

IFRS 16 Leases published Effective for annual periods 
beginning on or after 1 January 
2019 

 Related Interpretations 
 None 
 Amendments under consideration by the IASB 
 None 
 Superseded Standards 
IFRS 16 replaces the following standards and interpretations: 
 IAS 17 Leases 
 IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease 
 SIC-15 Operating Leases - Incentives 
 SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a 

Lease 
Guides 
 Leases — A guide to IFRS 16 
Summary of IFRS 16 
Objective 
IFRS 16 establishes principles for the recognition, measurement, presentation and dis-

closure of leases, with the objective of ensuring that lessees and lessors provide relevant in-
formation that faithfully represents those transactions. [IFRS 16:1] 

Scope 
IFRS 16 Leases applies to all leases, including subleases, except for: [IFRS 16:3] 
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 leases to explore for or use minerals, oil, natural gas and similar non-regenerative 
resources; 

 leases of biological assets held by a lessee (see IAS 41 Agriculture); 
 service concession arrangements (see IFRIC 12 Service Concession Arrange-

ments); 
 licences of intellectual property granted by a lessor (see IFRS 15 Revenue from 

Contracts with Customers); and 
 rights held by a lessee under licensing agreements for items such as films, videos, 

plays, manuscripts, patents and copyrights within the scope of IAS 38 Intangible Assets 
A lessee can elect to apply IFRS 16 to leases of intangible assets, other than those 

items listed above. [IFRS 16:4] 
Recognition exemptions 
Instead of applying the recognition requirements of IFRS 16 described below, a lessee 

may elect to account for lease payments as an expense on a straight-line basis over the 
lease term or another systematic basis for the following two types of leases: 

i) leases with a lease term of 12 months or less and containing no purchase options – 
this election is made by class of underlying asset; and 

ii) leases where the underlying asset has a low value when new (such as personal 
computers or small items of office furniture) – this election can be made on a lease-by-lease 
basis. 

[IFRS 16:5, 6 & 8] 
Identifying a lease 
A contract is, or contains, a lease if it conveys the right to control the use of an identified 

asset for a period of time in exchange for consideration. [IFRS 16:9] 
Control is conveyed where the customer has both the right to direct the identified 

asset’s use and to obtain substantially all the economic benefits from that use. [IFRS 16:B9] 
An asset is typically identified by being explicitly specified in a contract, but an asset can 

also be identified by being implicitly specified at the time it is made available for use by the 
customer. 

However, where a supplier has a substantive right of substitution throughout the period 
of use, a customer does not have a right to use an identified asset. A supplier’s right of sub-
stitution is only considered substantive if the supplier has both the practical ability to substi-
tute alternative assets throughout the period of use and they would economically benefit from 
substitution. [IFRS 16:B13-14] 

A capacity portion of an asset is still an identified asset if it is physically distinct (e.g. a 
floor of a building). A capacity or other portion of an asset that is not physically distinct (e.g. a 
capacity portion of a fibre optic cable) is not an identified asset, unless it represents substan-
tially all the capacity such that the customer obtains substantially all the economic benefits 
from using the asset. [IFRS 16:B20] 

Separating components of a contract 
For a contract that contains a lease component and additional lease and non-lease 

components, such as the lease of an asset and the provision of a maintenance service, 
lessees shall allocate the consideration payable on the basis of the relative stand-alone 
prices, which shall be estimated if observable prices are not readily available. 

As a practical expedient, a lessee may elect, by class of underlying asset, not to 
separate non-lease components from lease components and instead account for all compo-
nents as a lease. [IFRS 16:13-15] 

Lessors shall allocate consideration in accordance with IFRS 15 Revenue from 
Contracts with Customers. 

Key definitions 
[IFRS 16: Appendix A] 
Interest rate implicit in the lease 
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The interest rate that yields a present value of (a) the lease payments and (b) the un-
guaranteed residual value equal to the sum of (i) the fair value of the underlying asset and (ii) 
any initial direct costs of the lessor. 

Lease term 
The non-cancellable period for which a lessee has the right to use an underlying asset, 

plus: 
a) periods covered by an extension option if exercise of that option by the lessee is rea-

sonably certain; and 
b) periods covered by a termination option if the lessee is reasonably certain not to 

exercise that option 
Lessee’s incremental borrowing rate 
The rate of interest that a lessee would have to pay to borrow over a similar term, and 

with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-
of-use asset in a similar economic environment. 

Accounting by lessees 
Upon lease commencement a lessee recognises a right-of-use asset and a lease 

liability. [IFRS 16:22] 
The right-of-use asset is initially measured at the amount of the lease liability plus any 

initial direct costs incurred by the lessee. Adjustments may also be required for lease incen-
tives, payments at or prior to commencement and restoration obligations or similar. [IFRS 
16:24] 

After lease commencement, a lessee shall measure the right-of-use asset using a cost 
model, unless: [IFRS 16:29, 34, 35] 

i) the right-of-use asset is an investment property and the lessee fair values its invest-
ment property under IAS 40; or 

ii) the right-of-use asset relates to a class of PPE to which the lessee applies IAS 16’s 
revaluation model, in which case all right-of-use assets relating to that class of PPE can be 
revalued. 

Under the cost model a right-of-use asset is measured at cost less accumulated depre-
ciation and accumulated impairment. [IFRS 16:30(a)] 

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments 
payable over the lease term, discounted at the rate implicit in the lease if that can be readily 
determined. If that rate cannot be readily determined, the lessee shall use their incremental 
borrowing rate. [IFRS 16:26] 

Variable lease payments that depend on an index or a rate are included in the initial 
measurement of the lease liability and are initially measured using the index or rate as at the 
commencement date. Amounts expected to be payable by the lessee under residual value 
guarantees are also included. [IFRS 16:27(b),(c)] 

Variable lease payments that are not included in the measurement of the lease liability 
are recognised in profit or loss in the period in which the event or condition that triggers 
payment occurs, unless the costs are included in the carrying amount of another asset under 
another Standard. [IFRS 16:38(b) 

The lease liability is subsequently remeasured to reflect changes in: [IFRS 16:36] 
 the lease term (using a revised discount rate); 
 the assessment of a purchase option (using a revised discount rate); 
 the amounts expected to be payable under residual value guarantees (using an 

unchanged discount rate); or 
 future lease payments resulting from a change in an index or a rate used to 

determine those payments (using an unchanged discount rate). 
The remeasurements are treated as adjustments to the right-of-use asset. [IFRS 16:39] 
Lease modifications may also prompt remeasurement of the lease liability unless they 

are to be treated as separate leases. [IFRS 16:36(c)] 
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Accounting by lessors 
Lessors shall classify each lease as an operating lease or a finance lease. [IFRS 16:61] 
A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and 

rewards incidental to ownership of an underlying asset. Otherwise a lease is classified as an 
operating lease. [IFRS 16:62] 

Examples of situations that individually or in combination would normally lead to a lease 
being classified as a finance lease are: [IFRS 16:63] 

 the lease transfers ownership of the asset to the lessee by the end of the lease term 
 the lessee has the option to purchase the asset at a price which is expected to be 

sufficiently lower than fair value at the date the option becomes exercisable that, at the 
inception of the lease, it is reasonably certain that the option will be exercised 

 the lease term is for the major part of the economic life of the asset, even if title is not 
transferred 

 at the inception of the lease, the present value of the minimum lease payments 
amounts to at least substantially all of the fair value of the leased asset 

 the leased assets are of a specialised nature such that only the lessee can use them 
without major modifications being made 

Upon lease commencement, a lessor shall recognise assets held under a finance lease 
as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. [IFRS 16:67] 

A lessor recognises finance income over the lease term of a finance lease, based on a 
pattern reflecting a constant periodic rate of return on the net investment. [IFRS 16:75] 

At the commencement date, a manufacturer or dealer lessor recognises selling profit or 
loss in accordance with its policy for outright sales to which IFRS 15 applies. [IFRS 16:71c)] 

A lessor recognises operating lease payments as income on a straight-line basis or, if 
more representative of the pattern in which benefit from use of the underlying asset is dimin-
ished, another systematic basis. [IFRS 16:81] 

Sale and leaseback transactions 
To determine whether the transfer of an asset is accounted for as a sale an entity 

applies the requirements of IFRS 15 for determining when a performance obligation is 
satisfied. [IFRS 16:99] 

If an asset transfer satisfies IFRS 15’s requirements to be accounted for as a sale the 
seller measures the right-of-use asset at the proportion of the previous carrying amount that 
relates to the right of use retained. Accordingly, the seller only recognises the amount of gain 
or loss that relates to the rights transferred to the buyer. [IFRS 16:100a)] 

If the fair value of the sale consideration does not equal the asset’s fair value, or if the 
lease payments are not market rates, the sales proceeds are adjusted to fair value, either by 
accounting for prepayments or additional financing. [IFRS 16:101] 

Disclosure 
The objective of IFRS 16’s disclosures is for information to be provided in the notes that, 

together with information provided in the statement of financial position, statement of profit or 
loss and statement of cash flows, gives a basis for users to assess the effect that leases 
have. Paragraphs 52 to 60 of IFRS 16 set out detailed requirements for lessees to meet this 
objective and paragraphs 90 to 97 set out the detailed requirements for lessors. [IFRS 16:51, 
89] 

Effective date and transition 
An entity applies IFRS 16 for annual reporting periods beginning on or after 1 January 

2019. Earlier application is permitted if IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers has 
also been applied. [IFRS 16:C1] 

As a practical expedient, an entity is not required to reassess whether a contract is, or 
contains, a lease at the date of initial application. [IFRS 16:C3] 

A lessee shall either apply apply IFRS 16 with full retrospective effect or alternatively 
not restate comparative information but recognise the cumulative effect of initially applying 
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IFRS 16 as an adjustment to opening equity at the date of initial application. [IFRS 16:C5, 
C7] 

IFRS 15 — Revenue from Contracts with Customers 
Overview 
IFRS 15 specifies how and when an IFRS reporter will recognise revenue as well as 

requiring such entities to provide users of financial statements with more informative, relevant 
disclosures. The standard provides a single, principles based five-step model to be applied to 
all contracts with customers. 

IFRS 15 was issued in May 2014 and applies to an annual reporting period beginning 
on or after 1 January 2018. On 12 April 2016, clarifying amendments were issued that have 
the same effective date as the standard itself. 

 
History of IFRS 15 

Date Development Comments 
June 2002 Project on revenue added to the 

IASB's agenda 
History of the project 

19 December 2008 Discussion Paper Preliminary 
Views on Revenue Recognition in 
Contracts with 
Customers published 

Comment deadline 19 June 
2009 

24 June 2010 Exposure Draft 
ED/2010/6 Revenue from 
Contracts with 
Customers published 

Comment deadline 22 October 
2010 

14 November 2011 Exposure Draft 
ED/2011/6 Revenue from 
Contracts with 
Customers published (re-expo-
sure) 

Comment deadline 13 March 
2012 

28 May 2014 IFRS 15 Revenue from Contracts 
with Customersissued 

Effective for an entity's first 
annual IFRS financial state-
ments for periods beginning on 
or after 1 January 2017 

11 September 
2015 

IASB defers effective date of IFRS 
15 to 1 January 2018 

New effective date of IFRS 15 
is 1 January 2018 

12 April 2016 Clarifications to IFRS 15'Revenue 
from Contracts with 
Customers' issued 

Effective for an entity's first 
annual IFRS financial state-
ments for periods beginning on 
or after 1 January 2018 
The amendments do not 
change the underlying princi-
ples of the standard, just clarify 
and offer some additional tran-
sition relief. 

Related Interpretations 
 None 
Amendments under consideration by the IASB 
 None 
Superseded Standards 
IFRS 15 replaces the following standards and interpretations: 
 IAS 11 Construction contracts 
 IAS 18 Revenue 
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 IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 
 IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate 
 IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 
 SIC-31 Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 
Summary of IFRS 15 
Objective 
The objective of IFRS 15 is to establish the principles that an entity shall apply to report 

useful information to users of financial statements about the nature, amount, timing, and un-
certainty of revenue and cash flows arising from a contract with a customer. [IFRS 15:1] Ap-
plication of the standard is mandatory for annual reporting periods starting from 1 January 
2018 onwards. Earlier application is permitted. 

Scope 
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers applies to all contracts with 

customers except for: leases within the scope of IAS 17 Leases; financial instruments and 
other contractual rights or obligations within the scope of IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 
10 Consolidated Financial Statements, IFRS 11 Joint Arrangements, IAS 27 Separate 
Financial Statements and IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures; insurance 
contracts within the scope of IFRS 4 Insurance Contracts; and non-monetary exchanges 
between entities in the same line of business to facilitate sales to customers or potential 
customers. [IFRS 15:5] 

A contract with a customer may be partially within the scope of IFRS 15 and partially 
within the scope of another standard.  In that scenario: [IFRS 15:7] 

 if other standards specify how to separate and/or initially measure one or more 
parts of the contract, then those separation and measurement requirements are applied first. 
The transaction price is then reduced by the amounts that are initially measured under other 
standards; 

 if no other standard provides guidance on how to separate and/or initially measure 
one or more parts of the contract, then IFRS 15 will be applied.  

Key definitions 
[IFRS 15: Appendix A] 
Contract 
An agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obliga-

tions. 
Customer 
A party that has contracted with an entity to obtain goods or services that are an output 

of the entity’s ordinary activities in exchange for consideration. 
Income 
Increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or en-

hancements of assets or decreases of liabilities that result in an increase in equity, other than 
those relating to contributions from equity participants. 

Performance obligation 
A promise in a contract with a customer to transfer to the customer either: 
 a good or service (or a bundle of goods or services) that is distinct; or 
 a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have 

the same pattern of transfer to the customer. 
Revenue 
Income arising in the course of an entity’s ordinary activities. 
Transaction price 
The amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for 

transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on 
behalf of third parties. 

Accounting requirements for revenue 
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The five-step model framework 
The core principle of IFRS 15 is that an entity will recognise revenue to depict the 

transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the considera-
tion to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services.  This 
core principle is delivered in a five-step model framework: [IFRS 15:IN7] 

 Identify the contract(s) with a customer 
 Identify the performance obligations in the contract 
 Determine the transaction price 
 Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract 
 Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation. 
Application of this guidance will depend on the facts and circumstances present in a 

contract with a customer and will require the exercise of judgment. 
Step 1: Identify the contract with the customer 
A contract with a customer will be within the scope of IFRS 15 if all the following condi-

tions are met: [IFRS 15:9] 
 the contract has been approved by the parties to the contract; 
 each party’s rights in relation to the goods or services to be transferred can be identi-

fied; 
 the payment terms for the goods or services to be transferred can be identified; 
 the contract has commercial substance; and 
 it is probable that the consideration to which the entity is entitled to in exchange for 

the goods or services will be collected. 
If a contract with a customer does not yet meet all of the above criteria, the entity will 

continue to re-assess the contract going forward to determine whether it subsequently meets 
the above criteria. From that point, the entity will apply IFRS 15 to the contract. [IFRS 15:14] 

The standard provides detailed guidance on how to account for approved contract modi-
fications. If certain conditions are met, a contract modification will be accounted for as a 
separate contract with the customer. If not, it will be accounted for by modifying the 
accounting for the current contract with the customer. Whether the latter type of modification 
is accounted for prospectively or retrospectively depends on whether the remaining goods or 
services to be delivered after the modification are distinct from those delivered prior to the 
modification. Further details on accounting for contract modifications can be found in the 
Standard. [IFRS 15:18-21]. 

Step 2: Identify the performance obligations in the contract 
At the inception of the contract, the entity should assess the goods or services that have 

been promised to the customer, and identify as a performance obligation: [IFRS 15.22] 
 a good or service (or bundle of goods or services) that is distinct; or 
 a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have 

the same pattern of transfer to the customer. 
A series of distinct goods or services is transferred to the customer in the same pattern 

if both of the following criteria are met: [IFRS 15:23]   
 each distinct good or service in the series that the entity promises to transfer con-

secutively to the customer would be a performance obligation that is satisfied over time (see 
below); and 

 a single method of measuring progress would be used to measure the entity’s 
progress towards complete satisfaction of the performance obligation to transfer each distinct 
good or service in the series to the customer. 

A good or service is distinct if both of the following criteria are met: [IFRS 15:27] 
 the customer can benefit from the good or services on its own or in conjunction with 

other readily available resources; and 
 the entity’s promise to transfer the good or service to the customer is separately 

idenitifable from other promises in the contract. 
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Factors for consideration as to whether a promise to transfer goods or services to the 
customer is not separately identifiable include, but are not limited to: [IFRS 15:29] 

 the entity does provide a significant service of integrating the goods or services with 
other goods or services promised in the contract; 

 the goods or services significantly modify or customise other goods or services 
promised in the contract; 

 the goods or services are highly interrelated or highly interdependent. 
Step 3: Determine the transaction price 
The transaction price is the amount to which an entity expects to be entitled in 

exchange for the transfer of goods and services. When making this determination, an entity 
will consider past customary business practices. [IFRS 15:47] 

Where a contract contains elements of variable consideration, the entity will estimate 
the amount of variable consideration to which it will be entitled under the contract. [IFRS 
15:50] Variable consideration can arise, for example, as a result of discounts, rebates, 
refunds, credits, price concessions, incentives, performance bonuses, penalties or other 
similar items. Variable consideration is also present if an entity’s right to consideration is con-
tingent on the occurrence of a future event.  [IFRS 15:51] 

The standard deals with the uncertainty relating to variable consideration by limiting the 
amount of variable consideration that can be recognised. Specifically, variable consideration 
is only included in the transaction price if, and to the extent that, it is highly probable that its 
inclusion will not result in a significant revenue reversal in the future when the uncertainty has 
been subsequently resolved. [IFRS 15:56] 

However, a different, more restrictive approach is applied in respect of sales or usage-
based royalty revenue arising from licences of intellectual property. Such revenue is recog-
nised only when the underlying sales or usage occur. [IFRS 15:B63] 

Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contracts 
Where a contract has multiple performance obligations, an entity will allocate the trans-

action price to the performance obligations in the contract by reference to their relative stand-
alone selling prices. [IFRS 15:74] If a standalone selling price is not directly observable, the 
entity will need to estimate it. IFRS 15 suggests various methods that might be used, 
including: [IFRS 15:79] 

 Adjusted market assessment approach 
 Expected cost plus a margin approach 
 Residual approach (only permissible in limited circumstances). 
Any overall discount compared to the aggregate of standalone selling prices is allocated 

between performance obligations on a relative standalone selling price basis. In certain cir-
cumstances, it may be appropriate to allocate such a discount to some but not all of the per-
formance obligations. [IFRS 15:81] 

Where consideration is paid in advance or in arrears, the entity will need to consider 
whether the contract includes a significant financing arrangement and, if so, adjust for the 
time value of money. [IFRS 15:60] A practical expedient is available where the interval 
between transfer of the promised goods or services and payment by the customer is 
expected to be less than 12 months. [IFRS 15:63] 

Step 5: Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation 
Revenue is recognised as control is passed, either over time or at a point in time. [IFRS 

15:32] 
Control of an asset is defined as the ability to direct the use of and obtain substantially 

all of the remaining benefits from the asset. This includes the ability to prevent others from 
directing the use of and obtaining the benefits from the asset. The benefits related to the 
asset are the potential cash flows that may be obtained directly or indirectly. These include, 
but are not limited to: [IFRS 15:31-33] 

 using the asset to produce goods or provide services; 
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 using the asset to enhance the value of other assets; 
 using the asset to settle liabilities or to reduce expenses; 
 selling or exchanging the asset; 
 pledging the asset to secure a loan; and 
 holding the asset. 
An entity recognises revenue over time if one of the following criteria is met: [IFRS 

15:35] 
 the customer simultaneously receives and consumes all of the benefits provided by 

the entity as the entity performs; 
 the entity’s performance creates or enhances an asset that the customer controls as 

the asset is created; or 
 the entity’s performance does not create an asset with an alternative use to the 

entity and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date. 
If an entity does not satisfy its performance obligation over time, it satisfies it at a point 

in time. Revenue will therefore be recognised when control is passed at a certain point in 
time. Factors that may indicate the point in time at which control passes include, but are not 
limited to: [IFRS 15:38] 

 the entity has a present right to payment for the asset; 
 the customer has legal title to the asset; 
 the entity has transferred physical possession of the asset; 
 the customer has the significant risks and rewards related to the ownership of the 

asset; and 
 the customer has accepted the asset. 
Contract costs 
The incremental costs of obtaining a contract must be recognised as an asset if the 

entity expects to recover those costs. However, those incremental costs are limited to the 
costs that the entity would not have incurred if the contract had not been successfully 
obtained (e.g. ‘success fees’ paid to agents). A practical expedient is available, allowing the 
incremental costs of obtaining a contract to be expensed if the associated amortisation period 
would be 12 months or less. [IFRS 15:91-94] 

Costs incurred to fulfil a contract are recognised as an asset if and only if all of the 
following criteria are met: [IFRS 15:95] 

 the costs relate directly to a contract (or a specific anticipated contract); 
 the costs generate  or enhance resources of the entity that will be used in satisfying 

performance obligations in the future; and 
 the costs are expected to be recovered. 
These include costs such as direct labour, direct materials, and the allocation of 

overheads that relate directly to the contract. [IFRS 15:97] 
The asset recognised in respect of the costs to obtain or fulfil a contract is amortised on 

a systematic basis that is consistent with the pattern of transfer of the goods or services to 
which the asset relates. [IFRS 15:99] 

Further useful implementation guidance in relation to applying IFRS 15 
These topics include: 
 Performance obligations satisfied over time 
 Methods for measuring progress towards complete satisfaction of a performance 

obligation 
 Sale with a right of return 
 Warranties 
 Principal versus agent considerations 
 Customer options for additional goods or services 
 Customers’ unexercised rights 
 Non-refundable upfront fees 
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 Licensing 
 Repurchase arrangements 
 Consignment arrangements 
 Bill-and-hold arrangements 
 Customer acceptance 
 Disclosures of disaggregation of revenue 
These topics should be considered carefully when applying IFRS 15. 
Presentation in financial statements 
Contracts with customers will be presented in an entity’s statement of financial position 

as a contract liability, a contract asset, or a receivable, depending on the relationship 
between the entity’s performance and the customer’s payment. [IFRS 15:105] 

A contract liability is presented in the statement of financial position where a customer 
has paid an amount of consideration prior to the entity performing by transferring the related 
good or service to the customer. [IFRS 15:106] 

Where the entity has performed by transferring a good or service to the customer and 
the customer has not yet paid the related consideration, a contract asset or a receivable is 
presented in the statement of financial position, depending on the nature of the entity’s right 
to consideration. A contract asset is recognised when the entity’s right to consideration is 
conditional on something other than the passage of time, for example future performance of 
the entity. A receivable is recognised when the entity’s right to consideration is unconditional 
except for the passage of time. 

Contract assets and receivables shall be accounted for in accordance with IFRS 9. Any 
impairment relating to contracts with customers should be measured, presented and 
disclosed in accordance with IFRS 9. Any difference between the initial recognition of a re-
ceivable and the corresponding amount of revenue recognised should also be presented as 
an expense, for example, an impairment loss. [IFRS 15:107-108] 

Disclosures 
The disclosure objective stated in IFRS 15 is for an entity to disclose sufficient informa-

tion to enable users of financial statements to understand the nature, amount, timing and un-
certainty of revenue and cash flows arising from contracts with customers. Therefore, an 
entity should disclose qualitative and quantitative information about all of the following: [IFRS 
15:110] 

 its contracts with customers; 
 the significant judgments, and changes in the judgments, made in applying the 

guidance to those contracts; and 
 any assets recognised from the costs to obtain or fulfil a contract with a customer. 
Entities will need to consider the level of detail necessary to satisfy the disclosure 

objective and how much emphasis to place on each of the requirements. An entity should 
aggregate or disaggregate disclosures to ensure that useful information is not obscured. 
[IFRS 15:111] 

In order to achieve the disclosure objective stated above, the Standard introduces a 
number of new disclosure requirements. Further detail about these specific requirements can 
be found at IFRS 15:113-129. 

Effective date and transition 
The standard should be applied in an entity’s IFRS financial statements for annual 

reporting periods beginning on or after 1 January 2018. Earlier application is permitted.  An 
entity that chooses to apply IFRS 15 earlier than 1 January 2018 should disclose this fact in 
its relevant financial statements. [IFRS 15:C1] 

When first applying IFRS 15, entities should apply the standard in full for the current 
period, including retrospective application to all contracts that were not yet complete at the 
beginning of that period. In respect of prior periods, the transition guidance allows entities an 
option to either: [IFRS 15:C3] 
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 apply IFRS 15 in full to prior periods (with certain limited practical expedients being 
available); or 

 retain prior period figures as reported under the previous standards, recognising the 
cumulative effect of applying IFRS 15 as an adjustment to the opening balance of equity as 
at the date of initial application (beginning of current reporting period). 

 
 
 
 

DAXİLİ AUDİT XİDMƏTİ MÜƏSSİSƏLƏRİN OPERATİV İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ 
NƏZARƏTİN TƏŞKİLİNİN FORMASI KİMİ  

                                    
                                                                                           Əli SADIQOV, 

                                                               Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
(UNEC); 

                                                                 “Mühasibat uçotu və audit”  kafedrasının 
dosenti, i.e.n.   

                                      
İqtisadiyyatı inkişaf etmiş bir çox qabaqcıl ölkələrdə daxili audit nəzəriyyə və praktikanın 

geniş sahəsidir. Daxili audit həmişə nazirilyin, birliyin, idarənin, sahənin  və i.a.  iqtisadi 
subyektlər hesab olunan hər hansı bir daxili nəzarət sistemi tərəfindən aparılır. Müəssisə və 
təşkilatlarda  daxili audit xidmətinin təşkili  nəzarət sisteminin tərkib hissəsi olmaqla, səmərəli 
fəaliyyətin əsasıdır. 

Qərbi Avropanın və Amerikanın inkişaf etmiş ölkələrində daxili audit yoxlamaları 
müəssisə və təşkilatda,  xəstəxanada, bələdiyyədə, sənaye kompaniyasında və  i.a. işləyən 
auditorlar tərəfindən həyata keçirilir (Cek K. Robertson Audit - M “İnvest fond”, 1993). 
Sənayecə inkişaf etmiş ABŞ-da və Böyük Britaniyada daxili audit  institutlarının  yaradılması 
daha təqdirə layiqdir. Həmin ölkələrdə özəl sektorda daxili audit dövlət auditindən çox incə 
sərhədlə ayrılmışdır. Belə ki, dövlət auditorları ABŞ-ın Baş büdcə - nəzarəti idarəsində  
işləyirlər ki, bu da ABŞ konqresinin orqanı sayılır və mühasibat uçotunun, auditor  
yoxlamalarının və bu sahələrdə tədqiqat işlərinin  təşkili ilə məşğul olurlar. 

Baş büdcə-nəzarəti İdarəsi (GAO) departamentlərdə, agentliklərdə, federal hökumət 
proqramlarında konqresin qanunlarının yerinə  yetirilməsinin və iqtisadi proqramların həyata 
keçirilməsinin mümkünlüyünün auditor yoxlamalarını aparır. GAO-nun hesabatlarının surətləri 
həmişə ABŞ-ın Konqresinə təqdim edilir. 

Bir çox hökumət agentlikləri özlərinin xüsusi auditorlarını və inspektorlarını saxlayırlar. 
Yerli hakimiyyət orqanlarının da daxili audit şöbələri vardır. Məsələn, Federal orqanların 
(Müdafiə Nazirliyi, Əmək Nazirliyi, Daxili Resurslar Nazirliyi) və ştatların agentliklərinin  
(təhsil, səhiyyə və maliyyə üzrə) və yerli hakimiyyət orqanlarının (şəhər, dairə, vergi dairələri) 
çoxunda daxili auditor  ştatları mövcuddur. 

Şirkətlərin daxili auditorları peşə vəzifələrini həyata keçirərkən öz fəaliyyətlərində 
firmadaxili audit standartları ilə yanaşı GAO tərəfindən hazırlanan dövlət  audit yoxlamaları 
standartlarından da istifadə edirlər (102, səh. 9). 

İndiki bazar iqtisadiyyatı şəraitində təsərrüfat subyektlərinin bir-biri ilə iqtisadi və hüquqi 
münasibətləri yuxarı təşkilatlar və  dövlət orqanları tərəfindən tam həcmdə tənzimlənmədiyi 
üçün müəssisələrin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinə “cəzalandırılan” kənar nəzarətdən 
tədricən daxili nəzarətə keçmək daha məqsədəuyğundur. Nöqsan və çatışmazlıqları aradan 
qaldırmaq üçün ilk növbədə onları yaradan səbəbləri aşkar etmək lazımdır. Müasir şəraitdə 
mövcud qanunvericiliyin pozulmasına gətirib çıxaran bütün səbəbləri aşkar edən müfəttiş ilə 
müqayisədə müəssisələrin maliyyə hesabatını təhrif edən, ödəmə qabiliyyətini aşağı salan və 
müəssisənin maliyyə vəziyyətini pisləşdirən səbəbləri, istehsal və maliyyə-təsərrüfat 
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fəaliyyətinin təşkilinin yaxşılaşdırılması üzrə ehtiyatları aşkar edən daxili auditorlara daha  çox 
tələbat vardır.  

İri təşkilatlarda daxili auditin yaradılmasının zəruri şərtlərindən biri də bu müəssisələrin 
daxili hesabatlarının beynəlxalq mühasibat uçotu standartları üzrə böyük dördlüyün 
(“KPMC”,“Ernst & Yanq Holdings (SiAyEs) Bi.Vi., “PRAYSVOTERHAUSKUPERS”, “Deloitte 
& Touch”,) transnasional auditor şirkətləri tərəfindən təsdiq  edilməsidir. 

Bu  Azərbaycanın iri şirkətlərinin və banklarının beynəlxalq kapital bazarına çıxması və 
özlərinin səhmlərinin beynəlxalq fond birjalarında kotirovka edilməsinin zəruriliyi ilə 
əlaqədardır. 

Beynəlxalq  praktikada istifadə olunan auditin metodikası və prosedurları, həm də  uçot 
standartları Azərbaycanda istifadə olunanlardan fərqlənir. Buna görə də müqavilə üzrə audit 
xidmətlərinə  məsrəflərin azaldılması məqsədilə və düzgün olmayaraq özlərinin vəsait 
qoyuluşları riskinin aşağı salınması bu məsələləri dəqiq bilən daxili audit mütəxəssislərinin 
hazırlanmasını zəruri hesab edir. 

Müəssisələrin  rəhbərləri çox əminliklə inanırlar ki, daxili audit bölmələri təşkilatın xüsusi 
məsləhətçisi və idarəetmənin ayrılmaz elementidir. Bu bölmələr təşkilatların fəaliyyətlərini 
risklərə yönəldir, eyni zamanda digər müxtəlif strateji vəzifələrin öhdəsindən gəlməkdə, 
idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün maliyyə informasiyalarının gerçəkliyinin təmin 
edilməsində, buraxılan məhsulun (görülən işin, göstərilən xidmətin) keyfiyyətini yüksəltmək 
məqsədilə resurslardan effektli istifadə olunmasında, əməyin məhsuldarlığının və istehsalın 
rentabelliyinin yüksəldilməsində  rəhbərliyə köməklik göstərir. 

Daxili auditin mühüm  roluna əsaslanaraq, Azərbaycanda bir çox iqtisadi subyektlər də 
daxili audit bölmələrinin yaradılması barədə qərar qəbul etmişdir. Hal-hazırkı dövrdə 
Azərbaycanda daxili audit xidmətinin təşkilində maliyyə institutlarına aid təşkilatların 
yaradılmasına və fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirilir. 

 
 
 
 
 

AZƏRBAYCANDA AQRAR EMAL MƏHSULLARININ ARTIRILMASININ MÖVCUD 
VƏZİYYƏTİ  VƏ ONUN SƏMƏRƏLİ İDARƏ OLUNMASINDA ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASI 

İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Əlizamin ƏMİROV, 
Odlar Yurdu İnstitutnun doktorantı 

 
Xülasə 

Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının emalının artırılması və 
onun rəqabətqabiliyyətliliyi kəndin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindən, aqrar istehsalın 
effektivliyindən və aqrar-sənaye inteqrasiyasından birbaşa asılıdır. Bu məqalədə aqrar-
sənaye kompleksinin mövcud vəziyyəti öyrənilmiş və bu sahədə beynəlxalq təcrübə təhlil 
edilmişdir. Azərbaycanda aqrar-emal məhsullarının  mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 
əsasında, onun səmərəli idarə olunmasında şəffavlığın  təkmilləşdirilməsi istiqamətləri ilə 
bağlı təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: aqrar-sənaye inteqrasiyası, kooperativlər, müqaviləyə əsaslanan kənd 
təsərrüfatı, lisenziyalı anbarlar, aqrar-sənaye müəssisələri, şəffaflıq. 

 
Giriş 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcmi 1995-2015-ci illər ərzində faktiki 
qiymətlərlə 7,7 dəfə (real ifadədə 2,4 dəfə), 2005-2015-ci illər ərzində isə 3,1 dəfə (real 
ifadədə 38,4 faiz) artmışdır. O cümlədən bitkiçilik məhsulları istehsalında faktiki artım həmin 
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dövrlərə müvafiq olaraq 6,6 və 2,8 dəfə (real artım müvafiq olaraq 2,3 dəfə və 25,4%) 
heyvandarlıq məhsulları istehsalında müvafiq olaraq 9,3 və 3,4 dəfə (real artım isə müvafiq 
olaraq 2,5 dəfə və 53,8 faiz) olmuşdur. 

FAO-nun metodologiyası ilə hesablanan və 2004-2006-cı illərin baza kimi götürüldüyü 
Ümumi İstehsal İndeksi Vahidi (“Gross Production Index Number”) göstəricilərində 
bütövlükdə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə göstərici 2013-cü ildə Azərbaycanda dünya üzrə 
orta göstəricidən yuxarı olmuşdur. 

 
Cədvəl 1.  

Azərbaycan və dünya üzrə FAO-nun Ümumi İstehsal İndeksi Vahidi göstəriciləri 
(2013-cü il) 

      
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, Azərbaycanda bitkiçilik sahəsində müvafiq göstərici 

ümumi dünya göstəricisindən aşağı, heyvandarlıq sahəsində isə əksinə, dünya üzrə 
göstəricidən əsaslı şəkildə yuxarı olmuşdur. Həmçinin taxılçılıq sahəsi üzrə Azərbaycanın 
müvafiq göstəricisi dünya üzrə ümumi göstəricidən yuxarıdır. 

Ölkədə heyvandarlığın bitkiçilik sahəsi ilə müqayisədə yüksək templə artımı, habelə 
nisbətən aşağı əlavə dəyərin yaradıldığı taxılçılıq sahələrinin ekstensiv metodlarla 
genişləndirilməsi müqabilində, yüksək əlavə dəyərin yaradıldığı digər məhsulların 
istehsalında baş verən geriləməyə görə ümumi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının 
strukturunda bitkiçilik məhsulları istehsalının payı 1995-ci ildəki 57,5%-dən faizdən 2015-ci 
ildə 48,9 faizə enmişdir. 

Ötən dövr ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesində, xüsusilə də qida 
məhsulları və içkilərin istehsalı hesabına ciddi artım baş vermişdir (cədvəl 2).           

 
Cədvəl 2. 

 

FAO-nun Ümumi İstehsal İndeksi Vahidi 
göstəriciləri 

 Dünya  Azərbaycan 

Ümumi kənd təsərrüfatı istehsalı 121,9 136,9 

Ərzaq məhsulları istehsalı 122,4 142,1 

Heyvandarlıq 117,0 165,9 

Bitkiçilik 124,7 118,9 

Taxılçılıq 121;9 135,5 

Emal sənayesi məhsullarının istehsal həcmi (milyon manatla) 
 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Qida 
məhsulları-
nın 
istehsalı 

1725 657,1 1094.5 1924,6 2107,6 2574,8 
 

2516,2 2596,7 
2547,2 

2547,2 
 

İçki istehsalı 5,0 24,1 72.5 170,2 169,0 175.5 207,7 232,1 194,7 

Tütün 
məmulatları-
nın 
istehsalı 

7;0 17,7 30.5 22,3 22,8 19.6 13,1 24,6 27,2 

Toxuculuq 
sənayesi 

148.2 24,5 34.8 29,4 52,3 577 51,2 48,7 30,7 
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Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statisti 

 
                  Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 
Belə ki, qida sənayesi məhsullarının istehsalı 2005-2015-ci illər ərzində 2,3 dəfə, içki 

istehsalının həcmi isə 2,7 dəfə artmışdır. Bununla belə, 2015-ci ildə tütün məmulatlarının 
istehsal həcmi 2005-ci ilə nəzərən 10,8 faiz, toxuculuq sənayesi məhsulları istehsalı isə 11,8 
faiz azalmışdır. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının ÜDM-də payı, neft sektorunun ümumi iqtisadi 
artımda təsirinin xüsusilə gücləndiyi 2000-2010-cu illər ərzində 16,1 faizdən 5,5 faizə 
enmişdir. 2010-2015-ci illər ərzində isə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının ÜDM-də payı 
5,5 faizdən 6,2 faizə yüksəlmişdir (şəkil 2). 

Şəkil 2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının ÜDM-də payı (faizlə) 
 
 

 
Beləliklə, qlobal trendə uyğun olaraq Azərbaycanda da kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının ÜDM-də payı elə də böyük deyildir. Bununla belə, kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalının strukturunda yüksək əlavə dəyərin yaradıldığı sənaye təyinatlı məhsulların 
istehsal həcminin artırılması, habelə emal sənayesi üzrə istehsal potensialının 
gücləndirilməsi hesabına bu sahələr ölkədə ÜDM-in artırılmasında əhəmiyyətli təsirə malik 
olacaqdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesi üzrə də 
müşahidə olunan ümumi trend ilkin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı sahəsində olduğu 
kimidir (cədvəl 3). 

               20 

 
0     ___ I ______ l _______ l _______ I _______ l _______ l _______ I 
2000 05 10 11 12 13 14 2015 

Məhsulun adı 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/ 
1995 

Kolbasa 1,9 0,6 1,9 2,1 2,4 4 6 6.6 5 2,6 d. 

Kərə yağı 0.8 
 

12.8 14,2 20.9 21.1 21.3 21.9 23.4 23.9 29,9 d. 

Pendir və kəsmik 2,3 29,8 33,5 43,3 44,3 45,1 47,3 48 48,5 21,1 d. 

Un 407,8 294,6 1374,1 1320,2 1328,1 1331,3 1433 1476 1507 3,7 d. 

Yağlılıq dərəcəsi 6-29 
faiz 

n qaymaq 

1.1 1.6 1,6 4,2 4.4 4,5 4,6 4.7 5.1 4,6 d. 

          
           Bitki yağlan 11,7 10,8 64,1 83,7 80 99,3 100,2 106.9 106,7 9,1 d. 

Meyvə-tərəvəz 
konservləri 

32,8 12,3 23,2 137.1 149,6 147,3 153.3 159.1 147,9 4,5 d 

Qənnadı məmulatları 32,& 23 42,9 43,5 45,7 46,9 47,7 50.1 55,9 169,9 

Təbii çay 1,3 1.5 7,5 10,9 11 10,7 7,5 8 6,2 4,8 d 

Fermentləşdirilmiş 
tütün 

13,5 7,8 2,6 2 2,6 2 2,1 2.4 1,7 12,6 
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Cədvəl 3. Emal sənayesi məhsullarının istehsal dinamikası (min tonia) 
                Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 
 
Belə ki, ərzaqtəyinatlı emal sənayesi məhsullarının əksəriyyətinin istehsal həcmində 

əsaslı şəkildə artımın olması müqabilində, pambıq və ipək xammalı məhsullarının, habelə 
qarışıq yem və tütün məhsullarının istehsalı kəskin şəkildə azalmışdır. Qida sənayesi 
məhsullarının əksəriyyətinin istehsal həcmi üzrə ötən 20 il ərzində müşahidə edilən sürətli 
artım dinamikası bu məhsulların istehsalının ümumilikdə rəqabətqabiliyyətli olmasını 
xarakterizə etməklə, müvafiq istehsal həcminin daxili bazar və ya ixrac bazarlarının tələbatı 
əsasında artırıIması imkanlarının olmasını göstərir. 

Beləliklə, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən və ölkədə bazar iqtisadiyyatına 
keçid prosesi başladıqdan sonra kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı sahəsində müşahidə 
olunan başlıca trend bu sahənin istehsal strukturunun köklü şəkildə ərzaqtəyinatlı kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalı əsasında formalaşdırılması ilə xarakterizə olunur. Eyni 
zamanda, ötən dövr ərzində ərzaqtəyinatlı emal sənayesi məhsullarının istehsalında da ciddi 
artım baş vermişdir. Bununla belə, daxili bazarda həm istehlak tələbatının, həm də emal 
sənayesinin xammala olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə bəzi məhsulların idxalının 
həcminin həmin məhsullar üzrə yerli istehsala nisbəti kifayət qədər yüksəkdir. 

         Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən 
məqsədyönlü tədbirlər sayəsində 2015-ci ildə əsas ərzaq məhsulları ilə özünütəminetmə 
səviyyəsi yüksəlmişdir (cədvəl 4). 

 
            Cədvəl 4.  

Ərzaq məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsi (2015-ci il) 
                    Məhsullar Özünütəminetmə 

səviyyəsi, faizlə 
Mal əti 92,0 
Qoyun əti 99,0 

Papiros və siqaretlər, 
mlrd 

1,9 2.4 5 2.2 2 1.3 1 2 1.9 100.0 

ədəd           

Makaron məmulatı 4,9 0,4 3,5 13 10,7 10,9 7,2 9.3 9,2 187,3 

Qarışıq yem 111,6 0,4 0,1 4,8 4,7 18,9 6,5 6.5 12,3 11,5 

Şəkər 0 535,6 3,6 335,5 334,7 355,7 423,1 410.6 335,6 100 

Alkoqolsuz içkilər, min 
dkl 

126 4663,7 13361 19866 20978 25362 26658 28269 24885 197,5 d 

Araq, min dkl 130 450,4 484,3 884,9 820,6 696,7 844,9 668 770,7 5,9 d. 

Uzüm şərabı, min dkl 573 623,2 400,5 1162,8 752,1 1063 835,5 1003 1035 130,6 

Şampan şərabı, min 
dkl 

135 150,4 61,8 27.9 19,5 26,3 16.3 9.2 4,5 3,3 

Konyak, min dkl 86 386,1 17,5 81.4 112,7 87,4 132.5 134.2 3,3 4,4 

Pivə, min dkl 223 710,8 2490,1 3771 3904,5 4757 5215 5149 4197 18,3 d. 

Pambıq iplik 19,S 0,7 17,7 7,6 9,9 16,6 15,5 11.9 9,1 45,7 

Pambıq mahlıcı 98,5 73,9 56 11.4 14,2 22,9 12.1 13.5 6,6 6,7 

Ipək xammalı, ton 0 0 58,4 51,8 3,5 2,1 0 17.9 7,9 100 
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Quş əti 98,6 
Yumurta 99,0 
Süd və süd məhsulları 80,0 
Taxıl 60,0 
Tərəvəz 103,0 
Kartof 90,0 
Bostan məhsulları 100,0 
Məyvə və giləməyvə 120,0 
Üzüm 98,0 
Şəkər və şəkərdən hazırlanan məhsullar 170,0 
Bitki yağları və marqarin 77,0 
Kərə yağı 60,0 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 
Son 5 il ərzində əhalinin müvafiq ərzaq məhsulları istehlakında müsbət trendlər 

müşahidə olunur. Belə ki, bu dövr ərzində hər nəfərə düşən kartof istehlakı 21,1 faiz, tərəvəz 
və bostan məhsulları istehlakı 17,2 faiz, ət və ət məhsulları istehlakı 4,7 faiz, yumurta 
istehlakı 12,3 faiz, meyvə-giləmeyvə məhsulları istehlakı 13,9 faiz, bitki yağları və marqarin 
istehlakı isə 12,2 faiz artmışdır. Bunun müqabilində hər nəfərə düşən çörək və çörək 
məhsulları istehlakı 6,3 faiz, süd və süd məhsulları istehlakı 13,0 faiz azalmış, qənd və 
qənnadı məmulatlarının istehlakı isə 5,6 faiz azalmışdır. Çörək və çörək məhsulları 
istehlakının azalması, əhalinin qida rasionunun digər məhsullar hesabına yaxşılaşması ilə 
bağlıdır. Süd və süd məhsulları istehlakının azalması isə kərə yağından istifadənin bitki 
yağları və marqarin hesabına azalmasına görədir. 

Qlobal bazara inteqrasiya şəraitində daxili bazarda həm istehlak tələbatının, həm də 
emal sənayesinin kənd təsərrüfatı xammalına olan tələbatının artımı hesabına müxtəlif kənd 
təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının idxalı 2015-ci ildə 2005-ci ilə nəzərən əsaslı şəkildə artsa 
da,  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə, 2005-
2015-ci illər ərzində natural ifadədə idxal olunan iribuynuzlu heyvan əti 17 faiz, süd və 
qaymaq 21 faiz, kartof 3,9 dəfə, təzə tərəvəz 66 faiz, təzə meyvə 2,7 dəfə, buğda 50 faiz, 
bitki yağları 70 faiz, ət və balıq konservləri 40 faiz, xam şəkər və şəkər 92 faiz, şəkərdən 
hazırlanan qənnadı məmulatları 34 faiz artmışdır, lakin tütün 2,2 dəfə, quş əti və əlavə ət 
məhsulları 3,6 dəfə azalmışdır. Ərzaq təhlükəsizliyinin mühüm tərkib elementlərindən biri 
olan qida təhlükəsizliyinə nəzarət sisteminin də köklü şəkildə inkişaf etdirilməsi əsas 
çağırışlardan biridir. Ölkədə qida məhsullarının zəruri satış şəbəkəsi formalaşsa da, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının ticarəti üzrə bazar strukturları və institutları hələ də lazımi səviyyədə 
inkişaf etməmişdir. Bazar kanalları dağınıq və bəsit olduğundan, qeyri-formal sektor burada 
üstünlük təşkil edir. Buna görə də əksəriyyəti kiçik təsərrüfatlardan ibarət olan kənd 
təsərrüfatı istehsalçılarının, xüsusən də bitkiçilik məhsulları üzrə əlverişli şərtlərlə bazara 
çıxışında problemlər mövcuddur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının sahədən satış qiyməti ilə 
son istehlak bazarındakı satış qiyməti arasında böyük fərq vardır. Bu problem, xüsusilə 
meyvə, tərəvəz və bostan məhsullarının topdan və pərakəndə satışı şəbəkəsinin kifayət 
qədər inkişaf etməməsindən qaynaqlanır. Meyvə, tərəvəz və bostan məhsullarının ölkə üzrə 
topdansatışı təqribən 30 bazarda həyata keçirilir.  

       Lakin ölkə üzrə topdansatışın böyük hissəsi Bakı şəhərində yerləşən 3 bazarda, 
onun da əsas hissəsi “Meyvəli” ticarət mərkəzində həyata keçirilir. Ümumilikdə isə 
topdansatış bazarı kimi ixtisaslaşmış yeganə bazar “Meyvəli” ticarət mərkəzidir və ölkədə 
kənd təsərrüfatı məhsullarının topdansatış qiymətləri praktiki olaraq burada formalaşır. 
Topdansatış fəaliyyətinin həyata keçirildiyi digər bütün bazarların əsas təyinatı pərakəndə 
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satışdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının stabil inkişafı və istehsalçıların bazara çıxış 
imkanlarının yaxşılaşdırılması baxımından topdansatış bazarları şəbəkəsinin inkişaf 
etdirilməsi olduqca mühümdür. Məsələn, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2003-cü ildə apardığı 
tədqiqata əsasən, meyvə, tərəvəz və bostan məhsullarının sahədən satış qiyməti ilə Bakı 
şəhərində son istehlakçılara satış qiyməti arasındakı fərq, məhsullardan asılı olaraq, 200-600 
faiz aralığında olduğu halda, “Meyvəli” ticarət mərkəzi qurulduqdan sonra 2014-cü ildə 
aparılan hesablamalara əsasən, bu göstərici maksimum 200 faiz olmuşdur. Təkcə elə bu fakt 
ölkənin müxtəlif regionlarında meyvə, tərəvəz və bostan məhsullarının topdansatışı ilə 
məşğul olan və müasir tələblərə uyğun infrastruktura malik yeni bazar institutları şəbəkəsinin 
yaradılmasına böyük zərurət olduğunu göstərir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının satış 
infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi üçün ənənəvi “kolxoz bazarları”na keyfiyyət alternativi 
kimi “yaşıl market”lər şəbəkəsinin, müvafiq tələblərə uyğun ət kəsimi və satışı mərkəzlərinin 
yaradılması, habelə “dəyər zənciri” layihələri əsasında pilot “fermer mağazaları”nın 
yaradılması istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsinə ehtiyac vardır. Ölkənin müxtəlif 
bölgələrində kənd təsərrüfatı məhsulları sahəsində ixtisaslaşmış topdansatış bazarlarının 
yaradılması xüsusilə aktualdır. Hazırda ölkənin regionlarında müxtəlif kənd təsərrüfatı 
məhsullarının saxlanılması və ya tədarükü üzrə 212 anbar, o cümlədən 103 taxıl anbarı 
mövcuddur. Fəaliyyət göstərən anbarların ümumi tutumu 1250 min ton, o cümlədən taxıl 
anbarlarının ümumi tutumu 741 min ton, meyvə-tərəvəz məhsulları üçün quru və soyuducu 
anbarların ümumi tutumu isə 509 min tondur. Meyvə-tərəvəz məhsulları üçün fəaliyyət 
göstərən quru və soyuducu anbarların ümumi tutumunun ölkədə istehsal edilən meyvə-
tərəvəz məhsullarının həcminə nisbəti təqribən 17 faiz təşkil edir. Həmçinin nəzərə 
alınmalıdır ki, bu anbarların bir çoxu saxlama xidmətləri göstərmir və onlar ya emal 
müəssisələrinin, ya da ticarət şəbəkələrinin nəzdindədir. Taxıl anbarlarının da böyük hissəsi 
dövlət taxıl ehtiyatlarının saxlanılması məqsədinə xidmət edir. Həmçinin bu anbarların 
regionlar üzrə bölgüsü də həmin regionların istehsal potensialına müvafiq deyildir. Buna görə 
də istehsalçılar öz məhsullarını daha çox yığım dövründə satmaq məcburiyyətində qalırlar ki, 
bu da mövsüm dövründə qiymətlərin aşağı olması ilə bağlı, satışın istehsalçılar üçün 
əlverişsizliyini şərtləndirən daha bir təsirli amildir. 2015-ci ildən etibarən Avropa İttifaqı (Aİ) 
ölkələrinin tətbiq etdiyi metodika əsasında “e-kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminin 
qurulmasına başlanılmışdır. Aİ-nin “İnteqrasiya Olunmuş Nəzarət Sistemi”nin (IACS) 
prinsiplərinə əsaslanan “e-kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi 7 altmoduldan, o cümlədən 
“Torpaq Sahələrinin İdentifikasiyası”, “Fermer Təsərrüfatlarının Reyestri” və “Subsidiyaya 
Ərizələrin Qeydiyyatı və Təhlili” modullarından ibarətdir. “E-kənd təsərrüfatı” informasiya 
sistemi çərçivəsində müvafiq məlumat bazalarının, o cümlədən aeroşəkillər və peyk təsvirləri 
əsasında əldə olunan ortofoto xəritələr üzrə elektron məlumat bazalarının yaradılması və 
idarə olunması üçün zəruri olan informasiya-kommunikasiya texnologiyaları infrastrukturu 
quraşdırıImışdır.  

MDB ölkələri arasında ilk dəfə Azərbaycanda Aİ təcrübəsinə uyğun “Fermer  
Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi” (FTMMS) qurulmuşdur. Birbaşa kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının müvafiq iqtisadi göstəricilərinin toplanmasını və təhlilini 
nəzərdə tutan bu monitorinq sistemi aqrar siyasətin nəticələrinin fermer təsərrüfatları 
səviyyəsində təhlili, istehsalçıların fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, 
aqrar siyasətin təkmilləşdirilməsi ehtiyaclarının sistemli şəkildə müəyyənləşdirilməsi və digər 
məsələlər baxımından mühüm informasiya mənbəyi kimi çıxış edir. Ölkənin hər bir rayonunu 
və kənd təsərrüfatının bütün sahələrini əhatə edən təqribən 4 min təsərrüfatın 2014-cü və 
2015-ci il üzrə göstəriciləri toplanmış və elektron məlumat bazası yaradılmışdır. 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin FAO ilə birgə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində Kənd 
təsərrüfatı məhsullarının qiymət informasiya portalı (www.azagro.net) yaradılmışdır. Məlumat 
bazasında 46 adda meyvə, tərəvəz və bostan məhsullarının 400 növü, həmçinin məhsulların 
iri, orta və xırda ölçülərinə görə hər növün çeşidləri üzrə topdan və pərakəndə satış qiymətləri 
gündəlik olaraq yenilənir. Hazırda bu informasiya portalının meyvə, tərəvəz və bostan 
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məhsullarının sahədən satış qiymətləri, heyvandarlıq məhsullarının, taxıl məhsullarının, 
texniki bitkilərin və sənaye təyinatlı digər məhsulların müvafiq qiymət göstəriciləri əsasında 
təkmilləşdirilməsi aparılır. 

 
 
 

SAHİBKARLIQ SUBYEKTLƏRİNDƏ ŞƏFFAFLIĞIN SƏMƏRƏLİLİYİN 
YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ DAXİLİ AUDİTİN ROLU 

 
Leyla  ƏKBƏROVA, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

 
Son illərdə dünya iqtisadiyyatında baş vermiş iqtisadi-maliyyə böhranı sahibkarlıq 

subyektlərinin maliyyə hesabatlılığı sahəsində  müstəqillik, obyektivlik və peşəkarlıq kimi 
audit prinsiplərinin kifayət qədər tətbiq edilməməsi ilə birbaşa əlaqədardır. Başqa sözlə, 
idarəetmədə və maliyyə hesabatlılığında şəffaflığa olan tələbə yetərincə riayət edilməməsi bir 
sıra ölkələrdə iqtisadiyyatın bütün səviyyələrində ciddi neqativ halların yaranmasına rəvac 
vermişdir. Bu mənada, təsərrüfat subyektlərində bir çox qoruyucu və islahedici funksiyaları 
yerinə yetirməyə məsul və qadir olan daxili auditin iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsində 
oynaya biləcəyi rolun düzgün qiymətləndirilməməsi də diqqəti cəlb edir. 

Yüksək rəqabət və sahibkarlıq subyektlərinin müstəqilliyi şəraitində idarəetmə üçün 
zəruri olan informasiyanın formalaşdırılmasında ənənəvi metodoloji yanaşmalardan istifadə 
edilməsinin səmərəsizliyi əhəmiyyətli dərəcədə güclənir.  Başqa sözlə, iqtisadi şəraitin daim 
dəyişməsi nəticəsində rəqabət qabiliyyətliliyi və sahibkarlıq subyektlərinin sabitliyi baş verən 
dəyişikliklərə operativ və səmərəli reaksiya verməyə hazır olmasından asılıdır. Hər bir 
sahibkar üçün cari və uzunmüddətli perspektivdə təkcə özünün mövcud maliyyə durumunu 
qorumaq deyil, həm də öz fəaliyyətini uğurla inkişaf etdirmək imkanlarını müəyyən edən 
istiqamətlərdən biri daxili auditin təşkilinə yanaşmaların təkmilləşdirilməsidir.  

Obrazlı şəkildə auditin nüvəsi sayıla bilən müasir daxili audit [25, s.8] müəssisənin 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş, risklərin idarə olunması, nəzarət və korporativ 
idarəetmə proseslərinin qiymətləndirilməsinə və səmərəliliyinin yüksəldilməsinə sistemli və 
ardıcıl yanaşmadan istifadə edərək  qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaqda ona  kömək 
edən müstəqil və obyektiv tövsiyələr vermək üzrə  rəngarəng və geniş  miqyaslı vəzifələri həll 
etməyə qadirdir və həll etməlidir.  

Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya prosesini yaşayan Azərbaycan iqtisadiyyatında 
korporativ idarəetmə prinsipləri və bununla əlaqədar olaraq daxili auditin əhəmiyyətinin 
vacibliyi  öz aktuallığını daha da artırmaqdadır. Bu məqsədlə beynəlxalq təcrübəyə 
əsaslanaraq, sahibkarlıq subyektlərində müvafiq struktura uyğun nəzarət sisteminin 
yaradılması çox vacibdir. 

Daxili audit xidməti mövcud nəzarət sisteminin səmərəliliyini və biznes prosesləri, 
sahibkarlıq və maliyyə riskləri vasitəsilə təsərrüfat subyektində idarəçiliyin səmərəliliyini 
qiymətləndirməli, biznesin inkişafı məqsədlərinin qarşısında qoyulanlara nail olmağa 
maneçilik törədən təzahürləri aşkar etməlidir.  

Daxili auditin fəaliyyətin həcminə və miqyasına, habelə əməliyyatların xarakterinə 
adekvat olmasından ötrü  onun məqsədləri, texnologiyası, həyata keçirilmə prinsipləri, texniki 
təminatı, xidmət strukturu və heyətin səriştəliliyi sahibkarlıq subyektinin fəaliyyətində və 
menecment sistemində baş verən dəyişikliklərə uyğun şəkildə dəyişilməlidir. 

Daxili auditin yaradılması və təkmilləşdirilməsi prosesini aşağıdakı mərhələlərə ayırmaq 
məqsədəuyğundur: 

• daxili auditin məqsədlərinin  dürüst ifadə edilməsi; 
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• daxili auditin qarşıya qoyulmuş  məqsədlərə nail olmaq üçün zəruri olan əsas 
funksiyalarının müəyyən edilməsi; 

• daxili auditin ştatda olan xidmətlərinin mövcudluğunu nəzərdə tutan strukturunun 
formalaşdırılması; 

•  səmərəsi çəkilən xərcləri ötüb keçən nəzarət funksiyalarının yerinə yetirilməsinə 
yönəldilmiş qaydalarınn, daxili standartların və metodik göstərişlərin işlənib hazırlanması; 

•  daxili audit xidmətinin təşkilatın daxili nəzarət sisteminin digər bölmələri və idarəetmə 
sistemləri ilə qarşılıqlı fəaliyyət sxeminin yaradılması.  

Daxili auditin təşkilinin  təkmilləşdirilməsi normativ təminatın mövcudluğunu nəzərdə 
tutur və bizim fikrimizcə, bunu üç səviyyəli sistem kimi təsəvvür etmək olar. Birinci səviyyə 
“Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsərrüfatdaxili nəzarətin və 
auditin təşkilini nəzərdə tutur. 

İkinci səviyyə  daxili auditin normativ bazası firmadaxili normativ sənədlərlə təqdim 
olunmuşdur. Bu səviyyənin əsas sənədləri aşağıdakılardır: Daxili audit şöbəsi haqqında 
əsasnamə (burada şöbənin strukturları, şöbənin vəzifələri, onun funksiyaları, hüququ, 
məsuliyyəti və s. kimi məsələlər qeyd olunur); daxili audit şöbəsinin iş siyasəti (burada 
konseptual məsələlər, müddəalar və ehtimallar qeyd edilir); daxili auditorların vəzifə 
təlimatları (burada işçinin hüququ, vəzifələri və məsuliyyəti qeyd olunur); metodik rəhbərlik və 
tövsiyələr (burada daxili auditin məqsədlərinə nail olmaq üçün tətbiq olunan metodlar və 
üsullar əsaslandırılır). 

Üçüncü səviyyə  daxili auditin tənzimlənməsi, daxili audit standartları ilə, habelə onlarla 
əlaqədar olan sənədlərlə (metodikalar, təlimatlar, iş cədvəlləri, işlərin sxemləri və s.) təmsil 
olunmuşdur. Bu səviyyədən olan sənədlər daxili audit şöbəsi tərəfindən işlənib hazırlanır. 

Aparılan tədqiqatlara əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda daxili 
auditin normativ tənzimlənməsi hər üç səviyyə üzrə özünün təkmilləşdirilməsini tələb edir:   I 
səviyyə – daxili audit üzrə məsələləri nəzərdə tutan qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi tələb 
olunur; II səviyyə – aparılan tədqiqatlar göstərir ki, firmadaxili hüququn bərqərar olması 
imkanı iqtisadi subyektlər tərəfindən çox nadir hallarda istifadə edilir. Daxili auditin 
normativlərlə tənzimlənməsinə uyğun olaraq, iqtisadi subyektin ayrıca bir sistemitək onun 
fəaliyyətini nizamlayan sənədləşmələrin formaları, strukturu və məzmunu təkmilləşdirilmə 
obyekti kimi qalmaqdadır; III səviyyə – daxili auditin əsas standartlarının işlənib hazırlanması 
tələb olunur. Hesab edirik ki, daxili auditin öz xüsusi standartlarının işlənib hazırlanması 
zərurəti yalnız məqsəd və vəzifələrin fərqləri ilə deyil, həm də daxili audit fəaliyyətinin 
özünəməxsus spesifikası, habelə aparılan tədqiqatların müxtəlif dərəcələri və təqdim olunan 
nəticələrin dəqiqliyi ilə şərtlənmişdir. 

 
 
 

KORPORATİV İDARƏETMƏ STANDARTLARINDA ŞƏFFAFLIĞIN  
TƏNZİMLƏNMƏSİ YOLLARI 

 
Flora ƏLƏSGƏROVA, 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin 
“Turizm və qonaqpərvərlik” fakultəsinin  

dekan müavini, i.ü.f.d., dosent; 
Qahirə MƏMMƏDOVA,  

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin 
Tədqiqat bölməsinin rəhbəri, k.ü.f.d., dosent 

 
Son illərdə baş vermiş bir sıra korporativ qalmaqallar korporativ idarəetmə məsələsinə 

dair marağın artmasına səbəb olmuş və şərhçilərin çoxları adekvat korporativ idarəetmə 
sisteminin həyata keçirilməsinin üstünlüklərinin onunla bağlı məsrəflərdən üstün olmasını 
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etiraf etmişlər. Korporativ idarəetmə şirkətlərin istiqamətləndirilməsi və nəzarəti işində 
struktur və prosesləri əhatə edən münasibətlər sistemidir. Bu struktur və proseslər rəhbərlik, 
direktolar şurası, nəzarət paketi və azlıq təşkil edən səhm sahibləri, eləcə də digər maraqlı 
tərəflər arasında münasibətləri tənzimləyir. Korporativ idarəetmənin yaxşı təşkili rəqabət 
qabiliyyətini artırır, kapital bazarlarına korporativ çıxışı asanlaşdırır və beləliklə, maliyyə 
bazarlarının inkişafına kömək edir və iqtisadi inkişafa təkan verir. Korporativ idarəetmə 
strateji xarakter daşıyır və xarici mühitdə kompaniyanın uğurlu fəaliyyətinə istiqamətlənmişdir. 
Korporasiyanın sahibləri və onun menecerləri korporativ münasibətlərin əsas iştirakçılarıdır. 
Səhmdarlar tərəfindən menecerlərə səlahiyyətlərin verilməsi və etimadın göstərilməsi isə bu 
prosesdə son dərəcədə zəruridir. Əks halda menecerlər şuranın qəbul etdiyi ümumi 
strategiyaya cavab verən qərarları operativ qəbul edə bilməzlər. Son nəticədə hər bir 
strategiya yalnız hesabatlara və məsuliyyətə əsaslandıqda işləyir. 

 Korporativ idarəetmə sistemi özü-özlüyündə, şirkətin öz investorlarının maraqlarını 
təmsil və müdafiə etməsi üçün təşkilati modeldir. Direktorlar şurasından tutmuş icra 
qurumunun əmək haqqının ödənilməsi sistemi və müflisləşmənin bəyan edilməsi 
mexanizmlərinə qədər bir çox şey bu sistemə daxildir. O, müasir korporasiyaya sahiblik və 
onun idarə edilməsi yollarını özündə əks etdirir. Korporasiya ayrı-ayrı şəxslərin təşkilatıdır. Bu 
təşkilat müstəqil iqtisadi subyekt kimi, korporasiyanın ayrı-ayrılıqda hər bir üzvünə məxsus 
olan hüquq, imtiyaz və öhdəliklərdən fərqli olan müəyyən hüquqlar, imtiyazlara və öhdəliklərə 
malikdir. 

 Biznesin korporativ formasının dörd xüsusiyyəti investorlar üçün daha cəlbedicidir.  
• Korporasiyanın hüquqi şəxs kimi müstəqilliyi;  
• Fərdi investorların məhdud məsuliyyəti;  
• Fərdi investorlara məxsus olan səhmlərin digər şəxslərə verilməsi imkanı;  
• Mərkəzləşdirilmiş idarəetmə;  
İlk iki xüsusiyyəti korporasiyanın məsuliyyəti ilə onun ayrı-ayrı üzvlərinin məsuliyyəti 

arasında sərhəd qoyur. Korporasiyaya məxsus olan şey, onun üzvlərinə məxsus olmaya da 
bilər. Korporasiyanın daşıdığı məsuliyyət ona daxil olan şəxslərin məsuliyyəti olmaya da bilər. 
Korporasiya şirkətin əməliyyatlarının idarə olunması hüququnu menecerlərə verir. Elə buna 
görə də, şirkətlərin səhmdarları, prinsipial əhəmiyyətli qərarlar istisna olmaqla, korporasiyanın 
fəaliyyətinin bir çox aspektləri üzrə qərarların qəbul olunması hüququnu direktorlara və 
menecerlərə ötürürlər. Korporasiyanın kapitalının əhəmiyyətli dərəcədə «xırdalanması» 
şəraitində, yəni hər biri şirkətin əhəmiyyətsiz dərəcədə kapitalına sahib olan çoxsaylı 
səhmdarlar tərəfindən korporasiyanın təsis edilməsi zamanı onun fəaliyyəti üzərində nəzarət 
vasitələrinin səhmdarlar tərəfindən «güzəştə» verilməsi sahiblik və idarəetmə vəzifələrinin 
ayrılmasına gətirib çıxarır  ( Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, s. 86) . Korporativ 
idarəetmənin nə cür həyata keçirilməsi məsələsinin mühümlüyü ayrıca şirkətin, yaxud ayrıca 
inzibati vahidin çərçivəsindən kənara çıxır və bu da iqtisadi səviyyəcə daha ümumi 
mülahizələrin nəzərə alınmasını tələb edir (E.Kərimov, s. 73).  

Hansı sahədə olur olsun, baş verən proseslərin, fəaliyyətlərin izlənməsi üçün şəffaflıq 
vacib şərtlərdən biridir.  Maddi və maddi olmayan resursların daha effektiv idarə olunmasında 
da şəffaflıq önəmli bir faktordur. Bu faktorun əsas elementlərindən biri də görülən işlərin təhlil 
olunmasıdır. Çünki hər bir uğursuzluq analiz olunub səhvlərdən dərs çıxarıldığı kimi, uğurlu 
nəticələr də analiz olunmalı, uğura səbəb olan fəaliyyətlər, proseslər müəyyənləşdirilməli və 
gələcəkdə təkmilləşdirilərək və ya dəyişdirilməsi vacib olanda dəyişdirilərək istifadə 
olunmalıdır. Bunun üçün isə ilk növbədə şəffaflıq tələb olunur. Uğurun və uğursuzluğun 
səbəbləri şəffaf olmalı və təhlilə açıq olmalıdır.  Əks təqdirdə edilən analizlər və düzəltmə 
tədbirləri öz nəticəsini göstərməyəcək və ya effekti az olacaqdır. Sistemli idarəetmə 
yanaşması da yenə şəffaflıq tələb edir. Konkret problemlərə kiçik səhmdarların az müdafiə 
olunması, müşahidə şurası və idarə heyəti, həmçinin təftiş komissiyası kimi aidiyyəti orqanlar 
üçün lazımi səviyyədə müəyyən edilməmiş hüquq və vəzifələr, müşahidə şuralarında 
müstəqil üzvlərin çatışmazlığı və açıqlama tələblərinə az riayət olması daxildir: bir çox 
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şirkətlər maliyyə hesabatlarını müntəzəm olaraq dərc etmir; sahiblik açıqlanmır və auditin 
keyfiyyəti birmənalı deyil (Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Layihəsi, Beynəlxalq Maliyyə 
Korporasiyası, s. 58). 

Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 
hesabatların təqdim edilməsi, maliyyə nəticəsində yaxşı nəticələr dərhal əldə edilmir. Bundan 
əlavə, korporativ idarəetmə birdəfəlik tədbir yox, davamlı bir prosesdir. Korporativ idarəetmə 
strukturların sayı və proseslərdən asılı olmayaraq vaxtaşırı yenidən nəzərdən keçirilməli və 
lazım olduqda təkmilləşdirilməlidir. İnvestorlar və ictimaiyyət ayrı-ayrı formal tədbirləri deyil, 
əslində şirkətlərin qabaqçıl korporativ idarəetməyə uzunmüddətli bağlılıqlarını dəyərləndirir.   

Korporativ idarəetmədə professionallığın tələblərindən biri də məhz şəffaf idarəetmənin 
mənimsənilməsi olmalıdır. Belə ki, şirkətdə sağlam kommunikasiya, sağlam üst-alt əlaqələri,  
komanda işi, effekti, personal dəyərləndirməsi, düzgün performans dəyərləndirmə, düzgün 
karyera planlaması, düzgün müştəri münasibətləri , effektiv marketinq kommunikasiyası, 
hədəf-nəticə yönümlülük, proseslərin effektiv idarə olunması,  və Strategiya,Taktika, eləcə də 
layihələrin idarəolunmasının şəffaflığı mənimsənilməli və bunun əsas elementləri korporasiya 
əməkdaşlarına da çatdırılmalıdır.  

Bundan başqa, şəffaflığın artırılması üçün dövlət qurumlarının eləcə də özəl qurumların 
fəaliyyəti  barədə illik hesabatlar vaxtı-vaxtında tərtib edilməli, ictimaiyyətlə əlaqələr 
gücləndirilməli, iş yerlərinə vakansiyalara qəbul təkmilləşdirilməli, qurumlarının 
əməkdaşlarının peşəkarlıqlarının artırılması ilə əlaqədar olaraq təlimlər keçirilməli və 
müəssisələrin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sistemi yaradılmalıdır. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Лейла АЛЛАХВЕРДИЕВА, 
  д.э.н., профессор кафедры «Менеджмента  

организации» Московского Государственного  
Гуманитарно-Экономического Университета  

 
Характеризуя особенности подготовки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в сфере экономики следует отметить и особое значение инклюзивного 
экономического образования для антикоррупционной деятельности как в самой сфере 
образования, так и его значение для общества в целом. Но прежде всего следует 
сказать о том, что результатом динамичного развития национальных систем 
образования во многих странах мира в последние десятилетия стал тот факт, что 
инклюзивное образование постепенно стало одним из основных направлений реформы 
образования.  

В основе происходящей трансформации системы образования в направлении 
развития инклюзивных подходов лежат известные международные правовые акты, 
заключаемые под эгидой ООН и ЮНЕСКО, касающиеся прав человека. Важное 
значение в этих международных документах придается инклюзивному образованию как 
системе организации специального профессионального образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Так, например, в принятой 13 декабря 2006 
года Генеральной Ассамблей ООН Конвенции о правах инвалидов указывается на то, 
что государства-участники должны создавать и обеспечивать необходимые 
возможности для того, чтобы инвалиды могли иметь доступ к общему высшему 
образованию, профессиональному обучению, образованию для взрослых и обучению в 
течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими. [1]  

Иначе говоря, общество должно предоставить любому человеку право выбора 
вида образования в зависимости от его интересов, потребностей, возможностей. 
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Необходимо реализовывать, пусть постепенно, принцип равных возможностей для 
всех граждан, в том числе, в отношении людей, имеющих инвалидность, в 
интегрированных структурах. С этой точки зрения инклюзия способна обеспечить для 
всех его участников адекватное образование. Адекватное их способностям, а не 
физическим возможностям. При этом для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья особенно важным становится обеспечение их потребности не только и не 
сколько в общем, но, главное, - в специальном и высшем образовании, на основе 
которых только и возможно осуществлять ту или иную профессиональную 
деятельность, в том числе – экономического профиля. [2]  

В целом же, эти значительные перемены в понимании роли и функции 
образования в обществе были обусловлены сменой ориентиров в направлении оценки 
значения личностных качеств человека, когда в общественном сознании стало всё 
более утверждаться мнение о том, что только самореализация личности является 
основной целью социального развития. Однако этой самореализацией личности как 
основной цел социального развития может очень значительно препятствовать 
коррупция в сфере образования. 

Сама по себе коррупция в сфере образования - явление не новое, она была во 
все времена и в настоящее время она затрагивает практически все страны вне 
зависимости от того, высокоразвиты эти государства или имеют слабую экономику и 
невысокий уровень социального развития. Коррупция в сфере образования наносит 
особый ущерб обществу, так как она по сути дела «крадет» будущее любого общества 
и государства. В то же время, коррупция в сфере экономического образования имеет 
особый отрицательный экономический эффект, состоящий в том, что общество не 
получит от подготовки «горе-специалистов» ожидаемых экономических и социальных 
результатов.  

Особо следует отметить, что в отношении инклюзивного образования коррупция 
наносит не только социально-экономический, но и огромный нравственный ущерб, 
поскольку речь идет об инвалидах, то есть людях, имеющих большие физические 
ограничения по здоровью. В любом цивилизованном обществе отношение к таким 
людям всегда было основано на помощи и сочувствии, а не на том, чтобы получить от 
них личную выгоду. Более того, в системе инклюзивного экономического образования 
осуществляется не только профессиональная подготовка инвалидов, но и их 
социальная реабилитация. В развитых странах социальная реабилитация инвалидов 
является одним из актуальных и приоритетных направлений государственной 
политики. И в системе профессионального экономического образования эта 
государственная политика проводится посредством осуществления научно-
обоснованной системы мер, способствующую профессиональному самоопределению 
личности, формированию будущего специалиста, умеющего применять на пользу 
общества свои способности и быть конкурентоспособным на рынке труда [3].  

Учитывая все это, противодействие коррупции в сфере образования, которое 
стало широко распространенным явлением, так называемой нормой, на наш взгляд, 
может быть более эффективным не только на государственном уровне, но и на уровне 
учебного заведения. Это возможно добиться посредством системного 
противодействия, как со стороны администрации вуза, так и со стороны самих 
обучающихся и их родителей, сделать так, чтобы в условиях высшей школы студенты 
не усваивали «теневые» способы решения возникающих проблем, что впоследствии 
отражается во всей их последующей жизненной деятельности.  
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AQRAR SFERANIN İDARƏ EDİLMƏSİ SİSTEMİNDƏ İQTİSADİ MƏNAFELƏRİN 
QORUNMASINDA ŞƏFFAFLIĞIN ROLU 

 
Gülsabah RƏHİMOVA, 

Sumqayıt Texniki Kolleci, müəllim 
 
Aqrar sfera mürəkkəb istehsal və sosial-iqtisadi sistemdir. Onun elementlərinin kifayət 

qədər sıx qarşılıqlı əlaqəsi təmin edilməmişdir, mənafelər arasında ziddiyyətlər mövcuddur. 
Ona görə də aqrar sferanın elementləri arasında qarşılıqlı əlaqə və fəaliyyəti nizamlaya bilən 
təşkilati quruluşun müəyyən edilməsi vacib problemlərdən biridir.  

İstehsal amilləri idarəetmə funksiyalarının tərkibinə, həcminə əmək tutumuna, işçilərin 
sayına, idarəetmə mərhələlərinin formalaşmasına təsir göstərir. Ona görə də səmərəli 
idarəetmə quruluşu müəyyən edilərkən bu cəhətlərə diqqət yetirilməlidir. Aqrar sferanın idarə 
edilməsinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 

- təsərrüfat rəhbərliyinin düzgün vəhdəti; 
- məsuliyyət, planlılıq, elmlik; 
- maddi və mənəvi amillərdən əlaqələndirilməsi; 
- kadrların düzgün seçilib yerləşdirilməsi.   
Aqrar sferanın idarəetmə sistemi formalaşdırılarkən bu prinsiplərə əməl edilməsi onun 

səmərəli fəaliyyətini təmin edə bilər. Bununla yanaşı mürəkkəb və çox funksiyalı idarəetmə 
obyekti olmaqla aqrar-sənaye müəssisələrinin xarakteri, onun xüsusiyyətini əks etdirən 
prinsiplərin meydana gəlməsinə səbəb olur. Bunların nəzərə alınması aqrar-sənaye 
müəssisələrində əlavə səmərə əldə edilməsinə şərait yaradır. 

Aqrar sferada idarəetmə quruluşunun təşkilati-texniki prinsipləri aşağıdakılardır: 
- təşkilati və iqtisadi vahidlik: aparatın bütün mərhələləri qarşılıqlı surətdə bir-birinə 

bağlıdır və son nəticəyə nail olmaq üçün bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərirlər; 
- hər bir orqanın, mərhələnin və vəzifəli şəxsin məqsədyönlü fəaliyyəti: yəni onlara 

vəzifə, hüquq və məsuliyyətinin təmin edilməsi; 
- quruluş uyğunluğu: yəni idarəetmə orqanlarının quruluşu bütün mərhələlərdə oxşar 

olmalı, idarəetmə obyektlərinin quruluşuna və idarəetmə normalarına uyğun gəlməlidir; 
- sistemin bütün pillələrində idarəetmə orqanlarının funksional vahidliyi: yəni onların 

funksiyaları oxşar, tabeçilik sistemi isə eyni tipli olmalıdır. Onların qurulmasında eyni tiplilik 
yüksəldikcə, sistem tənzimlənir, qarşılıqlı fəaliyyət sadələşir, qərarların qəbul edilmə 
operativliyi və icrası yüksəlir. 

Bütün bu prinsiplər aqrar sahənin idarə edilməsində başlıca istiqamətdir və bütünlükdə 
aqrar sahə bu prinsiplərlə idarə olunmalıdır. Aqrar-sanaye müəssisələrinə kənd təsərrüfatı, 
emal müəssisələri, təchizat, satış təşkilatları, xidmət müəssisələri və sair daxildir. Bununla 
yanaşı ayrı-ayrı sahələrin idarə olunmasında bəzi xüsusi cəhətlər, şərtlərdə mövcuddur. Bu 
ilk növbədə kənd təsərrüfatı müəssisələrinə aiddir. Belə ki, kənd təsərrüfatı müəssisələrində 
istehsal xüsusiyyəti iqtisadiyyatın başqa sahələrindən köklü surətdə fərqlənir. Kənd 
təsərrüfatında istehsal və iş dövrü bir-birinə uyğun gəlmir, əmək mövsümi xarakterə malikdir, 
məhsulun becərilməsində və xüsusilə toplanmasında gərgin dövr yaranır, kənd təsərrüfatı 
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təbii-iqlim, torpaq, su və digər amil və şərtlərlə sıx əlaqədardır. Qeyd edilən xüsusiyyətlər 
kənd təsərrüfatında idarəetmənin təşkilinə həlledici təsir göstərir. Məlum olduğu kimi 
Azərbaycan şəraitində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında əhalinin təsərrüfatı kəndli 
(fermer) təsərrüfatları və başqa özəl qurumlar böyük xüsusi çəkiyə malikdirlər. Hazırda kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaqların 98,0%-dən çoxu onların istifadəsindədir. Kənd təsərrüfatında 
əsas istehsal fondunun, mal-qaranın, çoxillik əkmələrin texnikanın da əksər hissəsi bu 
təsərrüfatların payına düşür. Odur ki, bu təsərrüfat formalarının yeni prinsiplər əsasında 
idarəedilməsi konsepsiyası hazırlanmalı və tətbiq edilməlidir. Aqrar sferada tədarük və emal 
olunan məhsulların əsas hissəsini kənd təsərrüfatı müəssisələri verir. Onlar möhkəm istehsal 
resurslarına malik olmaqla yanaşı çoxsahəli mürəkkəb təsərrüfatçılıq formalarıdır. Kənd 
təsərrüfatı müəssisələri öz fəaliyyəti dairəsində iqtisadiyyatın əksər sahələri ilə geniş istehsal-
iqtisadi əlaqəyə girir, özxərciniödəmə, özünümaliyyələşdirmə prinsipi ilə işləyir, istehsal etdiyi 
məhsulları reallaşdırmaqda, istehsal vasitələri almaqda, əməyin təşkili və stimullaşdırılması 
formalarını tətbiq etməkdə tam müstəqildir. Bütün bunlar kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 
idarə edilməsi işinin çox mürəkkəb olmasına səbəb olur. Onlar müəssisə haqqında qanunun 
tələblərinə uyğun olaraq idarə edilir. Kollektiv mülkiyyətli təsərrüfatın rəhbər əmək 
kollektivinin ümumi yığıncağı tərəfindən gizli və yaxud açıq səsvermə yolu ilə seçilir. 
Müəssisələrin rəhbərinin azad edilməsi də bu yolla həyata keçirilir. Müəssisə rəhbəri 
təsərrüfatın ümumi rəhbər kimi bütün istehsal, iqtisadi, təşkilati, texniki, texnoloji məsələlərin 
həllinə bilavasitə rəhbərlik edir və istiqamət verir.  
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Günel NƏSİBOVA,  
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial  

Müdafiəsi Nazirliyinin Daxili nəzarət şöbəsinin Funksional 
vəzifələrin icrasına nəzarət sektorunun baş məsləhətçisi  

        
Respublikamızın hərtərəfli inkişafı və iqtisadi potensialının günbəgün artırılması 

istiqamətində son illərdə ölkə rəhbərliyinin bilavasitə təşəbbüsü və göstərişi ilə çox vacib 
qərarlar qəbul edilmiş, iqtisadiyyatın bütün sahələrində köklü dəyişikliklər və islahatlar 
aparılmış, quruculuq işləri geniş vüsət almışdır. Görülmüş məqsədyönlü və davamlı işlər 
nəticəsində respublikamızın iqtisadi qüdrəti və potensialı möhkəmlənmiş, əhalinin maddi rifah 
halı yüksəlmiş, dövlətçilik ənənələrimiz və inzibati resurslarımız daha da qüdrətlənmişdir.    

   Bu sahədə Azərbaycan Respublikasının əsas məqsədi iqtisadi inkişaf templərini daha 
da artırmaq, iqtisadi islahatları sürətləndirmək, əhalinin sosial rifahını yüksəltmək, xarici 
ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək və bu inkişafa mane ola biləcək amilləri 
aradan qaldırmaqdır. Bu baxımdan, iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması 
və dövlət orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə iqtisadi sahədə mövcud olan 
neqativ hallara, o cümlədən təsərüffatsızlıq və korrupsiya hallarına qarşı mübarizə sahəsində 
dövlətin siyasi iradəsi nümayiş etdirilərək çox mühüm hüquqi, inzibati və institusional tədbirlər 
həyata keçirilməkdədir. Bu kompleks xarakterli davamlı tədbirlər sosial-iqtisadi və hüquqi 
islahatların ayrılmaz tərkib hissəsidir.  

  İqtisadi cəhətdən yüksək dərəcədə inkişaf etmiş qərb ölkələrində XIX əsrin sonlarından 
başlayaraq, iri sənaye müəssisələrində, tikinti, nəqliyyat, rabitə və ümumiyyətlə, mürəkkəb 
idarəetmə quruluşuna malik digər təsərrüfat sahələrində daxili audit geniş tətbiq olunur. MDB 
məkanında ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının təklifləri əsasında 
işlənib hazırlanmış “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi 
Azərbaycan Prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin təqdimatı əsasında 22 may 2007-ci il tarixdə 
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Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş, Nazirlər Kabinetinin qərarı 
ilə “Daxili audit haqqında” Qanununun məcburi auditin obyektləri üzrə mərhələlərlə tətbiqi 
müddətləri müəyyənləşdirilmiş, daxili auditin özününtənzimlənməsi isə Qanunla daxili 
auditorların ictimai birliyinə-Auditorlar Palatasının müraciətinə əsasən mənzil-qərargahı ABŞ-
da yerləşən beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutunun MDB ərazisində yaradılmış ilk bölməsi 
olan “Audit-Azərbaycan” İctimai Birliyinə həvalə olunmuşdur.    

Daxili audit-təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin inkişafına və səmərəliliyinin 
yüksəldilməsinə yönəldilmiş risklərin idarə olunması, nəzarət və idarəetmənin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi və inkişafına sistemli yanaşmaqla, təsərrüfat subyektinə öz məqsədlərinə 
nail olmaqda köməklik edən obyektiv, təminatverici və məsləhətverici fəaliyyətdir. Eyni 
zamanda, Daxili audit bütün idarə və müəssisələrin yuxarı idarəetmə orqanlarına maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyəti haqqında informasiyalar verməklə, mühasibat uçotunun və daxili 
təsərrüfat nəzarətinin faydalı yaradılmasını təmin edir, nöqsanların yaranması səbəblərinin 
qarşısını alır və ayrı-ayrı təsərrüfat sahələrində hesabatların etibarlı və düzgün olmasını 
təsdiq edir. 

Daxili nəzarət sistemi - müəssisənin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsini və risklərin 
idarə olunmasını həyata keçirmək üçün müəssisədə yaradılan nəzarət sistemidir. Bu sistem 
maliyyə, metodoloji və prosedur yoxlamaların məcmusudur. 

Daxili audit isə daxili nəzarət sisteminin, habelə bütövlükdə idaretmənin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi fəaliyyətidir.  

Daxili nəzarət sisteminin və daxili auditin mahiyyəti və əhəmiyyətinin əsas istiqamətləri 
aşağıdakılardır: 

Daxili audit: 
- aktivlərin dəyərinin müstəqil qiymətləndirilməsinə imkan verir; 
 - rəhbərliyə və nəzarət orqanlarına xidmət nöqteyi nəzərindən qiymətləndirmə və  təhlil 

keçirir; 
- tövsiyyələri, təhlili, əmlakın qiymətləndirilməsini təmin edir; 
- daxili nəzarətin səmərəliliyini artırır; 
- daxili resurslarla həyata keçirilir. 
Daxili auditin obyektləri: 
- nəzarət sisteminin və mexanizminin yoxlanılması; 
- maliyyə və istehsal məlumatları; 
- aktivlərin qorunmasının təmin olunması; 
- təlimatlara, sərəncamlara, müəyyən olunmuş qaydalara, qanunlara riayət edilməsi; 
 - müəssisənin istehsalat (kommersiya) fəaliyyətinin səmərəliliyi və faydalılığı;  
 - müəssisənin fəaliyyətinin müəyyən olunmuş məqsəd və vəzifələrə uyğunluğudur. 
Daxili auditor audit aparan zaman analitik prosedurlardan istifadə edir. Analitik 

prosedurlar audit sübutlarının əldə olunmasının əsasını təşkil etməklə, daxili auditin yüksək 
səviyyədə aparılmasını təmin edir və nəzərdə tutulmuş proqram çərçivəsində daxili auditin 
aparılmasına sərf edilən vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Eyni zamanda, auditor 
yoxlamalarının aparılmasının analitik prosedurları daxili auditorlara auditin sonrakı 
prosedurlarının tətbiqini tələb edən vəziyyəti aşkar etməyə imkan verir. 

Daxili nəzarət və audit sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı auditin yeni iqtisadi-maliyyə 
şəraitində rolu və əhəmiyyəti, səlahiyyət və problemləri dəqiqləşdirilməli, müxtəlif tərəflərin 
maraqlarının uzlaşdırılması araşdırılmalı, auditin tənzimlənməsi prosesi təkmilləşdirilməli, 
onun maliyyə və nəzarətinin digər bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqələri və səlahiyyət bölgüsü üzrə 
təkliflər işlənib hazırlanmalıdır.   

Daxili nəzarət və audit sisteminin təkmilləşdirilməsinin əsas faktorlarından biri də yüksək 
ixtisaslı və peşə təcrübəsinə malik kadr potensialına nail olmaq, onu qoruyub saxlamaq, 
möhkəmləndirmək və inkişaf etdirməkdir. Auditor xidmətinin effektivliyini təmin etmək üçün, 
ilk növbədə, kadrların səriştəli, bacarıqlı və etibarlı olması vacib şərtlər hesab edilir.  
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Mühüm məsələlərdən biri də auditin dövlət tənzimlənməsi ilə özünütənzimləmə 
modelləri arasında düzgün nisbətin qurulmasına nail olmaqdan ibarətdir. Audit sisteminin 
inkişafını təmin edə biləcək amillərdən biri də  idarəetmənin inzibati və iqtisadi 
mexanizmlərinin düzgün əlaqələndirilməsidir. Eyni zamanda, tənzimləmənin etik 
mexanizminin daha geniş təsirinin reallaşdırılması istiqamətində də mövcud olan problemlər 
öz həllini tapmalıdır. 

Azərbaycanda Daxili audit xidmətinin səmərəli inkişafını təmin etmək məqsədilə 
aşağıdakı tövsiyyələrin verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik: 

- Respublikamızda fəaliyyət göstərən məcburi auditin obyekti olan təsərrüfat 
subyektlərində daxili audit xidmətinin yaradılması prosesinin sürətləndirilməsi; 

- Daxili audit xidmətinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi; 
- Daxili audit standartlarının son versiyasının və onlara dair şərhlərin Azərbaycan dilinə 

tərcümə edilərək nəşr etdirilməsi; 
- Daxili audit standartlarının tətbiqi üzrə kursların və seminarların mütəmadi təşkil 

edilməsi; 
 - Daxili audit xidmətinin səmərəli təşkili və tətbiqi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilib  

Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilməsi. 
Qeyd olunanların həyata keçirilməsi, ölkəmizdə Daxili nəzarət və audit sisteminin 

təkmilləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. 
 
 

 
AQRAR SAHƏNİN  İNNОVASİYA YÖNÜMLÜ İQTİSADİ İNKİŞAFININ 

ŞƏFFAFLIĞININ ARTIRILMASI TƏDBİRLƏRİ                                                                    
  Hicran KÖÇƏRLİ, 

Sumqayıt Dövlət Universiteti, baş müəllim 
                                                                         

Еlmi-tехniki inqilab əsrində dünya təcrübəsi isbat еtmişdir ki,  aqrar sahə iqtisadiyyatının 
inkişafının təmin еdilməsində оnun innоvasiya yönümlü iqtisadiyyata istiqamətləndirilməsinin 
zəruri оlduğu danılmazdır. Оdur ki, Azərbaycan Rеspublikasının aqrar sahəsinin inkişaf 
еtdirilməsi üçün оnu da iqtisadi inkişafını innоvasiya yönümlü iqtisadi istiqamətə yönəltmək 
lazımdır. 

Aqrar sahənin innоvasiya yönümlü iqtisadiyyata istiqamətləndirilməsi aqrar sahənin 
müasir durumunun nəzərə alınması ilə еlmi- tехniki tərəqqi nailiyyətlərinin aqrar sahə 
məhsulları istеhsallarına tətbiqi ilə səciyyələnir. Bu prоsеsin  davamlı və kəsilməz surətdə 
həyata kеçirilməsi isə öz növbəsində təhsil- еlm və istеhsalın intеqrasiyasını tələb еdir. Sоn 
zamanlar bu intеqrasiyaya məhsulun rеallaşdırılmasında əlavə еdilmişdir. 

Azərbaycan Rеspublikasının aqrar sahəsinin müasir rеallıqları şəraitində innоvasiya 
yönümlü iqtisadiyyatın inkişaf еtdirilməsi bir sıra tədbirlərin həyata kеçirilməsini tələb еdir.  

Bunlardan ən əsasları aşağıdakılardır: 
• Aqrar sahədə innоvasiya siyasətinin yürüdülməsi; 
• Milli İnnоvasiya sistеminin alt sistеmi оlan, Aqrar sahənin «İnnоvasiya Mərkəzinin»  

yaradılması; 
• Aqrar sahə üzrə innоvasiya qurumlarının yaradılması; 
• Aqrar sahədə istеhsalın sənayеləşdirilməsi və intеnsivləşdirilməsinə nail оlunması; 
• Ən vacib prоblеmlərin həlli üzrə «Dövlət prоqramlarının» hazırlanması; 
• Aqrar sahədə innоvasiya yönümlü inkişafın təmin еdilməsinin əsas istiqamətlərinin 

yеrinə yеtirilməsinə şərait yaradılması; 
• Əhalinin innоvasiya fəallığının yüksəldilməsi və s. 
Azərbaycan Rеspublikasının aqrar sahədə innоvasiyanın inkişaf еtdirilməsinin 

sürətləndirilməsində mərkəzi yеri- dövlətin innоvasiya siyasəti - Aqrar sahədə innоvasiya 
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fəaliyyətinin inkişafına və stimullaşdırılmasına yönəldilən sоsial- iqtisadi siyasətin tərkib 
hissəsidir. 

Aqrar sahənin innоvasiya siyasətinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 
• Yеni kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabətlilik qabiliyyətinin artırılmasını 

təmin еdən еlmi- tехniki nəticələrin səmərəli  istifadə еdilməsini həyata kеçirmək və sоsial-
iqtisadi inkişaf məsələlərini həll еtmək məqsədi ilə innоvasiya fəaliyyəti üçün iqtisadi, hüquqi 
və təşkilati şəraitin yaradılması; 

• Aqrar sahənin iqtisadi inkişafının еlm və tехnikanın nailiyyətlərilə 
zənginləşdirilməsini artırmaq, maddi istеhsal sahələrində mütərəqqi struktur dəyişikliklərinin 
həyata kеçirilməsi. 

Qеyd еdilən məsələlərin həllinə nail оlmaq üçün Aqrar sahənin idarəеtmə  оrqanları 
aşağıdakıları həyata kеçirməlidir: Aqrar sahənin innоvasiya siyasətinin priоritеtlərinin təyin 
еdilməsi və rеallaşdırılması; Aqrar sahəin iqtisadiyyatında mütərəqqi struktur dəyişikliklərinin 
təmin еdilməsi; innоvasiya fəaliyyətinin infrastrukturunun о, cümlədən innоvasiya qrumlarının 
yaradılması və inkişafı; bеynəlхalq bazarlarda yеrli innоvasiya məhsulunun müdafiəsi və 
хarici iqtisadi innоvasiya fəaliyyətinin inkişafı üçün tədbirlər kоmplеksinin işlənilməsi və 
həyata kеçirilməsi; innоvasiya fəaliyyətinin inkişafında aqrar еlmin, təhsilin,  istеhsalın və 
maliyyə-krеdit sfеrasının qarşılıqlı əlaqəsinin təmin еdilməsi; Aqrar sahənin еlmi-tехniki 
pоtеnsialından səmərəli istifadə еdilməsini təmin еtmək. 

 
 
 
 

BİZNES FƏALİYYƏTİNDƏ  KONSOLİDƏ EDİLMİŞ HESABATIN TƏRTİB  
OLUNMA MEXANİZMLƏRİ 

 
Xalidə QƏMBƏROVA, 

Sumqayıt Texniki Kolleci, müəllim 
 

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə biznesin aparılması praktikası sübut edir ki, 
bazar iqtisadiyyatında səhmdar cəmiyyətlər (korporasiyalar) çox mühüm rol oynayır. 
Sahibkarlıq fəaliyyətinin bu formasının üstünlüyü aiddir: korporasiyanın mülkiyyətçilərinin 
malik olduqları xalis kapitalın kəmiyyətinə məsuliyyətlərinin məhdudluğu, mülkiyyətçilərinin 
dəyişdirilməsinin sürətli və əlverişli olması, miqrasına və növlərinə görə fəaliyyətin qeyri-
məhdudluğu. Fərdi xüsusi müəssisələrdən fərqli olaraq korporasiyanın çoxsaylı 
mülkiyyətçiləri olur. Bu mülkiyyətçilərin əksəriyyəti biri-birilə qarşılıqlı münasibətdə deyirdirlər 
və yalnız şirkətin taleyi ilə bağlı səsvermə hüququna malikdirlər. Buna görə də 
korporasiyaların iqtisadi münasibətlərin iştirakçısı qismində müstəqillik dərəcəsi və 
fəaliyyətinin inkişafı imkanları kifayət qədər yüksəkdir. Təsədüfi deyildir ki, korporasiyalar 
özlərinin kapitalını və istehsalat-kommersiya fəaliyyətinin miqrasını yüksək sürətlə inkişaf 
etdirir və rəqabət şəraitində nisbətən kiçik və zəif rəqiblərini sıxışdırır. 

Korporativ qrupları daha ümumi şəkildə bir ana və bir neçə övlad şirkətlərin birləşməsi 
şəklində təsəvvür etmək olar. 

Səhmdar cəmiyyətlərin hüquqi statusunun öyrənilməsi qrupa daxil olan şirkətlərin 
iştirakı sistemlərinin açıqlanmasına kömək göstərir. Eyni zamanda səhmdar cəmiyyətin 
iştirakçıları (səhmdarlar) onun öhdəliklərinə cavabdehlik daşımır və özlərinin malik olduqları 
səhmləri dəyəri həddində cəmiyyətin fəaliyyəti iıə bağlı zərərlərin riskinə məruz qalır. 
Səhmdarlatın ümumi iclası keçirildiyi hallarda kommersiya təşkilatlarının bu təşkilati-hüquqi 
formasında səslər mülkiyyətçilərin sayı ilə deyil. Səhmlərin miqdarı ilə hesablanır. Açıq və 
qapalı səhmdar cəmiyyətləri biri-birindən fərqləndirmək lazımdır. 

Respublika müəssisələrində konsolidə edilmiş hesabatların tərtib edilməsi aşağıdakı 
mühüm vəzifələrin həllinə şərait yaradır: 
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• Korporativ birliklər (multnasional korporasiyaları da daxil etməklə) üçün 
ümumiləşdirici hesabatların tərtibi proseslərinin unifikasiyası və sadələşdirilməsi 

• Şirkətin fəaliyyətinin müqaisəli təhlilinin təminatı 
• Uçot və hesabatın təşəkkül tapmasının mütərəqqi metodlarından praktikada 

istifadə olunması 
• Nəhəng korporativ qrupların fəaliyyətinə dövlət orqanları tərəfindən nəzarətin 

həyata keçirilməsi. 
Beynəlxalq praktikada istifadə olunan aşağıdakı dörd metodun köməyilə holdinq şirkəti 

asılı şirkətlərin mühasibat sənədlərini konsolidə edilmiş hesabata daxil edə bilər: 
1. Satınalma, yaxud qovuşma metodu. Qovuşma asılı şirkətlərin aktivlərinin və 

passivlərinin birləşdirilməsi yolu ilə onun real əsas kapitalın dəyəri arasındakı fərq “Qudvill” 
adlanır. 

2. Mənafelərin birləşməsi və yaxud uçotun qovuşması metodu. Bu metodun 
tətbiqinə o zaman icazə verilir ki, acıq səhmdar cəmiyyətin səhmlərinin ən azı  90% - i satın 
alan cəmiyyətin əlinə keçmiş olsun. 

3. Öhdəliklər çıxılmaqla, kapitalın xalis dəyərinin uçotu metodu. Bu metoddan 
istifadə olunduqda qrupun maliyyə hesabatında şirkətə qoyulan investisiyalar ayrıca sətirdə 
göstərilməlidir. 

4. “Proporsional metod” o deməkdir ki, qrupun uçot sənədlərinə maddələrin 
dəyərinin yalnız proporsional hissəsi daxil edilir. 

Konsolidə edilmiş hesabatın tərtib olunması texnikası səhmlərin nəzarət paketinin əldə 
olunması metodundan asılıdır. Beynəlxalq Standartlara görə iki metod tövsiyyə olunur: 

• Kapitalların birləşdirilməsi. 
• Səhm paketlərinin satın alınması. 
Birinci halda övlad şirkətin səhmdarları sanki öz səhmlərini ana şirkətin səhmlərinə 

mübadilə etməklə, onun səhmdarlarına çevrilir; ikinci halda onlar özlərinin səhmlərini satır. 
Nəticədə nə ana, nə də övlad şirkətin səhmdarı olmur. Kapitalların birləşməsi metodu 
müəyyən üstünlüyə malikdir: o, daha sadədir, aktivlərin cari qiymətlərlə yenidən 
qiymətlənsdirilməsini tələb etmir. 

Azərbaycanda yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz metodların tətbiqi hələlik öz həllini 
tapmamışdır. 

 
 
 

MÜASİR ŞƏRAİTDƏ BAZAR MÜNASİBƏTLƏRİNİN  
İNKİŞAFINA AUDİTİN TƏSİRİ 

 
İlhamə QASIMOVA, 

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin  
dissertantı  

 
Bazar iqtisadiyyatının inkişafı, rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın təşəkkülü, müasir iqtisadi 

münasibətlərin formalaşması, istehsal, xidmət və idarəetmə proseslərinin təşkilində 
səmərəliliyin artırılmasını, bu sahələrdə mövcud olan fəaliyyətin aydın və şəffaf 
qiymətləndirmə sisteminin təkmilləşdirilməsini xüsusi zərurətə çevirməklə, auditin tətbiq 
olunma imkanlarını genişləndirməkdir. Ali audit orqanlarının beynəlxalq təşkilatı olan 
İNTOSAİ-ın IX konqresində qəbul olunmuş “Nəzarətin rəhbər prinsiplərinə dair Lima 
bəyannaməsi”ndə (6. s.35) qeyd edildiyi kimi, nəzarət özlüyündə məqsəd deyildir, 
tənzimləmə sisteminin ayrılmaz hissəsidir. Onun məqsədi qəbul olunmuş standartlardan 
kənarlaşmaları, qanunilik, səmərəlilik və material ehtiyatlarının qənaətlə işlədilməsi 
prinsiplərinin pozulmasını mümkün qədər ilkin mərhələdə aşkar etməkdir ki, təshihedici 
tədbirlər görmək imkanı əldə etmək, ayrı-ayrı hallarda təqsirkarları məsuliyyətə cəlb etmək, 
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vurulmuş zərərə görə kompensasiya almaq və ya gələcəkdə belə pozuntuların qarşısının 
alınması, yaxud azaldılması üzrə tədbirlər görmək mümkün olsun (7.s.39). Müasir audit 
təsərrüfat-idarəetmə və tənzimləmə mexanizminin zəruri ünsürü kimi özlüyündə dəyər 
xarakterinə malikdir, nəzarət sisteminin digər növlərindən fərqli olaraq, ictimai təkrar 
istehsalın bütün sahələrində meydana gələrək, o iqtisadi proseslərin tənzimlənməsində, 
maliyyə resurslarının ardıcıl hərəkət prosesində öz vacibliyi ilə çıxış edir. İstehsal prosesində 
audit əmək və istehsal vasitələrindən, xammal və resurslardan istifadənin səmərəliliyini və 
məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirir. Bölgü prosesində audit ictimai məhsulun cəmiyyətin 
təlabatlarının ödənilmə vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsində, geniş təkrar istehsalın təmin 
edilməsi üçün vacib olan vəsait və resursların mövcud potensialının qiymətləndirilməsində, 
yeni yaradılan məhsulun bazar tələblərinə uyğun bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi 
üçün istifadə olunmasının yoxlanılmasında və qiymətləndirilməsində fəal iştirak edir (8,s.43). 

Audit müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində aşağıdakı mühüm sahələrə nəzarət edir: 
dövlət büdcəsinin formalaşması və onun istifadə istiqamətlərinin düzgünlüyü və 
məqsədəuyğunluğu; sosial sığorta vəsaitlərinin, fondlarının yığımı və istifadəsinin düzgünlüyü 
və məqsədəuyğunluğu; ictimai yığım və istehlak fondlarının bərpası və genişləndirilməsi; 
əməyin kəmiyyətinə və keyfiyyətinə uyğun şəkildə qiymətləndirilməsi. 

İctimai məhsulun mübadiləsi prosesində auditin əhatə etdiyi istiqamətlərə aşağıdakılar 
aiddir: müqavilə münasibətlərinin tənzimlənməsinə yardım etmək; iqtisadiyyat sahələrinin 
xammal-materiallarla, resurslarla, texniki vasitələrlə və əhalinin istehlak malları ilə təmin 
edilməsi üçün münbit zəmin yaradılmasına nail olmaq; bazarın tələb və təklif prinsiplərinin 
səmərəli işləməsi, iqtisadi böhran, tənəzzül hallarının aradan qaldırılması istiqamətində 
məqsədəuyğun tədbirlər həyata keçirmək. 

Təkrar istehsalın son istehlak prosesində audit istehsal istehlakı, daha aydın ifadə etsək 
istehsal fondlarının bərpası və genişləndirilməsi, ictimai tələbatın ödənilməsi ilə bağlı olan 
əməliyyatlara nəzarət edir. Şəxsi istehlakda o, cəmiyyət üzvlərinin maddi və mədəni 
tələbatlarının ödənilməsi sahəsindəki ardıcıllığı və bütün bu prosesin mövcud qanunvericilik 
və normativ-hüquqi bazanın tələblərinə uyğunluğu səviyyəsini qiymətləndirir.  

Zənnimizcə, bu amillərin nəticəsi kimi belə ümumiləşdirmə aparmaq mümkündür ki, 
auditin predmeti geniş anlamda təkrar istehsal prosesinin mərhələlərini və idarəetmə 
sisteminin bütün səviyyələrini əhatə etməklə, onu bu proseslərdə fəal iştirakçıya çevirir. Digər 
bir tərəfdən auditin predmetinə müasir bazar münasibətlərinin və cəmiyyətin inkişafında, 
sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsində mühüm rol oynayan dövlət büdcənin 
formalaşması və istifadəsi vəziyyətini tədqiq edib qiymətləndirmək də aid olunur. Birinci 
halda, auditin predmetinə istehsal münasibətlərini əks etdirən təsərrüfat subyektlərinin 
istehsal, bölgü və məhsul mübadiləsi prosesində yaranan maliyyə resurslarının və bu 
subyektlərin apardığı maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının mövcud vəziyyətini və perspektiv 
inkişaf səviyyəsini qiymətləndirmək aid olurnursa, ikinci halda, onun predmetinə dövlət və 
digər ictimai-sosial fondların büdcəsinin formalaşması, bölünməsi və istifadəsi mərhələsində 
mövcud vəziyyəti təhlil edib, qiymətləndirmək şamil edilir. Yuxarıda göstərilən hər iki halda 
audit istər makroiqtisadi, istərsə də mikroiqtisadi səviyyədə baş verən iqtisadi proseslərin, 
münasibətlərin bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun inkişaf səviyyəsi və təsərrüfat 
subyektlərində həyata keçirilən maliyyə-iqtisadi proseslərin şəffaflığı, düzgünlüyü və 
məqsədəuyğunluğu haqqında geniş rəy formalaşdırır. 

Audit sivil və səmərəli nəzarət forması olmaqla, dövlətin maliyyə-iqtisadi siyasətinin 
həyata keçirilməsi, ölkədə maliyyə-iqtisadi sabitliyin qorunub-saxlanması baxımından da 
mühüm rol oynayır. Audit iqtisadi qanunvericiliyə riayət edilməsinin təmin olunmasına, 
mülkiyyət hüquqlarının qorunub saxlanmasına, dövlət və ictimai-sosial fondların 
vəsaitlərindən istifadənin düzgünlüyünə və məqsədəuyğunluğuna nəzarət edərək, dövlət və 
ayrı-ayrı subyektlər səviyyəsində maliyyə-intizamının qorunub saxlanmasını təmin edir. 

Auditin vacib bir bazar infrastrukturu kimi istehsal və idarəetmə sistemində malik olduğu 
mövqeyinin qiymətləndirilməsi daha aydın və konkretliklə müəyyənləşdirmə aparılmasını 
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tələb edir. İstehsal idarəetmə obyekti olmaqla audit özü-özlüyündə təsərrüfat əlaqələrinin 
təşkili və onlar arasında formalaşan istehsal, mübadilə, istehlak və bölgü (mal-material 
qiymətliləri, informasiya və müxtəlif xidmətlər sahəsində) münasibətlərinin məcmusunu 
təcəssüm etdirir. Audit-nəzarət sistemi təsərrüfat mexanizminin əsas və ayrılmaz bir hissəsini 
təmsil edir. Məhz bu sistemin fəaliyyəti nəticəsində idarəetmə obyekti ilə subyekti arasında 
inamlı qarşılıqlı əlaqə təşəkkül tapır, idarəetmə orqanına idarəetmə obyektinin mövcud 
vəziyyəti və fəaliyyəti haqqında tam və dolğun, şəffaf informasiya çatdırılır. Heç də təsadüfi 
deyildir ki, müasir bazar münasibətləri şəraitində idarəetmə sisteminin, orqanının fəaliyyətinin 
keyfiyyətlilik səviyyəsi məhz audit-nəzarət mexanizminin təşkili vəziyyətilə bağlı 
qiymətləndirilir. 

Auditor xidməti təsərrüfat subyektləri arası, subyekt və idarəetmə orqanı arasında daxili 
münasibətlərin formalaşmasına təsir göstərərək, istehsal və idarəetmə orqanının bütün 
fəaliyyət prosesində, mərhələlərində fəal iştirakçıya çevrilir. Həmçinin, bu sistem ictimai-
iqtisadi həyatda oynadığı mühüm rolu və vacib tənzimləyici funksiyası (iqtisadi proseslərin 
qiymətləndirilməsi) ilə bağlı da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadi fəaliyyətin effektivliyi daha 
çox audit sisteminin, mexanizminin təşkili səviyyəsindən asılı olur. Məhz bu mühüm amil 
auditin istehsal, idarəetmə və ümumi nəzarət sistemindəki yüksək rolunu danılmaz bir 
həqiqətə çevirməkdədir (9.s.28). 

Auditor xidmətinin formalaşdırdığı informasiya istər dövlət orqanları, istər informasiya 
mənbəyində maraqlı olan tərəflər, istərsə də cəmiyyət üzvləri, ictimai institutlar və fondlar 
üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Auditin bir sahə kimi dövlət-iqtisadiyyat-cəmiyyət üçün 
mühüm rolu və əhəmiyyəti onun fəaliyyət istiqamətləri və bu fəaliyyətin konkret nəticələri ilə 
bağlı özünü bir daha aydın sübut edir. Auditin geniş mənada mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi 
xidmətin təsərrüfat subyektində təşkili və onun nəticələrinin ünvanlılığının qiymətləndirilməsi 
ilə sıx bağlıdır.  İqtisadiyyatın inkişafı, təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətlərinin genişlən-
dirilməsi məqsədləri ilə bağlı qəbul edilən bu yönümlü qərarlar daha çox makroiqtisadi 
məqsədlərə xidmət etdiyi üçün, onların qəbul mexanizmi öz təmkmilliyi ilə fərqlənməlidir. 
Zənnimizcə, müvafiq  qərarların bu istiqamətlər üzrə formalaşması əsaslandırılmış təminatı 
və etibarlılığı ilə əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 

Auditin nəticələrinə, onun təqdim etdiyi informasiyalara fəaliyyətdə  maraqlı olan 
tərəflərin ehtiyacı, təlabatı daha çox olur. Auditin hər iki istiqamətinin son hədəfində belə 
maraqlı tərəflərin ünvanlılığı yığcam və konkret şəkildə verilir, belə ki, bu yığcam və 
konkretliyin tərkibi də öz genişliyi ilə diqqəti cəlb edir. Hər bir maraqlı tərəf üçün onu təmin 
edəcək şəffaf, tam və dolğun informasiyanın formalaşdırılmasında auditor qeyd edilən 
istiqamətlərin hər bir proseduru, həlqəsi üzrə öz işini səmərəli və məqsədli şəkildə təşkil 
edərək, obyektiv nəticələrin əldə olunmasına doğru öz fəaliyyətini istiqamətləndirməlidir.   

Audit dövlət büdcəsinin və sosial müdafiə fondunun vəsaitlərinin               formalaşması 
və onun istifadəsinin düzgünlüyü haqqında cəmiyyətdə rəy formalaşdıran ən vacib qurum 
kimi çıxış edir. Artıq beynəlxalq və milli təcrübə sübut edir ki, dövlət, sosial və digər iri 
fondların gəlir və xərclərinin düzgünlüyü haqqında yalnız peşəkar auditor rəyi olduqdan sonra 
qəti fikir yürütmək mümkündür. Həmçinin, vergi və sosial orqanlar müvafiq ödənişlərin (vergi, 
sosial ayırlmalar və s.) ödənilməsinin düzgünlüyü və tamlığı ilə bağlı təsərrüfat subyektlərində 
audit aparıldıqdan sonra daha mükəmməl təsdiqedici əsasa malik olurlar. Eyni zamanda 
mühasibat uçotu bazasında formalaşan statistik xarakterli informasiyalar (işçilərin peşə-
ixtisas səviyyəsi, əmək haqqı bazası və s.) da auditorun təsdiqindən sonra müvafiq dövlət 
orqanları üsün mötəbər mənbə hesab olunur.  

Beləliklə, ictimai-iqtisadi proseslərin sürətləndirilməsində, bazar iqtisadiyyatının 
formalaşmasında və inkişafında auditin rolu öz vacib və danılmaz əhəmiyyətliliyi ilə fərqlənir. 
Auditin müasir inkişafının əvvəlki yanaşmalardakı kimi öz əksini tapması, genişlənməkdə olan 
ictimai-iqtisadi proseslərin təbiəti ilə uyğunluq təşkil edir.  

 
Ədəbiyyat: 
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MALİYYƏ HESABATININ  MHBS-na UYĞUN OLARAQ TRANSFORMASİYASI 

 
İradə ƏLİYEVA, 

Sumqayıt Texniki Kolleci, müəllim 
 

Maliyyə hesabatlarının transformasiyası prosesinin təşkili müəssisələrdə mühasibat 
uçotunun aparılmasının struktur xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşdirilir: jurnal-orderlərin, 
vedomostların, baş kitabın-icmal registrin vahid formata gətirilməsi. 

Hesabatın transformasiyası üçün istifadə edilir: 
• icmal transformasiya cədvəli; 
• transformasiya mühasibat yazılışlarının məbləğlərinin əks etdirildiyi işçi cədvəllər; 
• nizamlayıcı yazılışların sistemləşdirilməsi üçün zəruri sayınan transformasiya  

mühasib yazılışlarının jurnalları; 
• uçotun bölmələri üzrə  xüsusi transformasiya cədvəlləri. 
Maliyyə hesabatları transformasiya olunduqda, balans və mənfəət və zərərlər haqqında 

hesabatların göstəriciləri yenidən hesablanmağa məruz  qalır. Digər, hesabat formaları isə 
onların  əsasında formalaşır. İzahedici qeydlərdə təşkilatın  qəbul etdiyi uçot siyasətinin 
xüsusiyyətləri transformasiyanın üsulları göstərilir. 

Hesabatların transformasiyası üçün müəyyən ardıcıllığı gözləməklə bir addımların  
atılması zəruridir: 

• maliyyə hesabatının beynəlxalq standartlarının maddələrinin  tərkibini müəyyən 
etmək. Maliyyə hesabatları formalarının paketi transformasiya başlananadək təqdim 
olunmalıdır. Eyni zamanda MHBS üzrə hesabatların formalaşması məqsədi üçün uçot 
siyasəti də müəyyənləşdirilməlidir; 

• milli mühasibat hesabatlarının maddələrini açıqlamaq; 
• hesablar üzrə qalıqları və  dövriyyələrin açılnmasını həyata keçirmək; 
• uçot bazisini beynəlxalq standartlara  uyğunlaşdırmaq üçün  milli hesabatlardan təşkil 

olunduğu hesablar üzrə qalıqlara (dövriyyələrə) düzəlişlər aparmaq; 
• beynəlxalq standartların maddələri üzrə qalıqları qruplaşdırmaq və onların əsasında 

hesabat formalarını  doldurmaq; 
• transformasiya haqda informasiyaları sistemi salmaq. 
Yuxarıda qeyd olunan bütün əməliyyatlar icmal transformasiya cədvəllərinin   köməyi ilə 

həyata   keçirilir. İcmal cədvəllərin  strukturunu aşağıdakı  bloklar şəkilində birləşdirmək olar: 
• mühasibat uçotu  hesabları üzrə tərtib  edilən dövriyyə-saldo balansı; 
• beynəlxalq standartların uçot bazisləri əsasında hesablar üzrə tətbiq edilən qalıqları 

(dövriyyələri)  tənzimləmək ; 
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• beqnəlxalq hesabat maddələri üzrə qalıqlar. Bu blok transformasiyanın yekun 
nəticələrindən ibarətdir və iki sütunu birləşdirir; beynəlxalq hesabatın maddələri üzrə 
məbləğlərin yekunu və beynəlxalq  hesabatın maddələrinin  kodu və adı. 

İcmal transformasiya cədvəli həm balansın, həm də mənfəət və zərər haqqında 
hesabatın maddələrini özündə birləşdirir. 

İcmal transformasiya cədvəllərindəki məlumatların bütövlüyünə nəzarət vasitəsi kimi  
aşağıdakı sütunlar üzrə ümumi yekunların yoxlanılması başlıca şərtdir: “Əvvəlin cəmi”,  
“Axırına  cəmi” və “Məbləğ”. Nəzarətin sadəliyi məlumatların olunan formatının üstünlüyünü 
sübut edir. 

Hesabat maddələrinin təsnifatının  dəqiqləşdirilməsi aşağıdakı qaydaları nəzərə almaqla 
yerinə yetirilməlidir: 

• hər bir hesabın ona uyğun gələn maddəsi olmalıdır; 
• maddələrin sinfi hesabın sinifinə uyğun gəlməlidir. Əgər, hesab aktivin uçotu üçün 

nəzərdə tutulmuşdursa, onda maddə də özlüyündə aktivin növünü təcəssüm etdirməlidir və 
i.a. 

• bir məsələni nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, cədvəldəki sətirlərin markirovkası üçün 
nəzərdə tutulan maddələrin şifrəsi və adı, həmin maddələr üzrə yekun çıxarılan zaman 
düzgün qruplaşdırma üçün  hesabat formalarında göstərilən cədvəllərin sətirləri ilə üst-üstə 
düşməlidir. 

Təsnifatın yenidən  dəqiqləşdirilməsinin aparılması dövriyyə-saldo balansının 
mövqeyinin gələcəkdə detallaşdırılmasının zəruriliyi ilə bağlıdır. 

Nizamlayıcı yazılışların məbləğini hesablamaq üçün transformasiya cədvəllərinin  
dövriyyə-saldo balansında olan icmal məlumatlar adətən kifayət  etmir. Burada ayrı-ayrı 
obyektlər əsasında məlumatlara  diqqət yetirmək zəruridir. Belə informasiyaların yığılması və 
işlənilməsi üçün işçi cədvəllər nəzərdə tutulmuşdur. Həmin cədvəllərin  köməyilə aşağıdakı 
funksiyalar reallaşdırılır: 

- uçot qeydlərinin qruplaşdılması; 
- uçot məlumatlarının paramal surətdə interpretasiya; 
- nizamlayıcı yazılışların məbləğlərinin hesablaşması; 
- milli uçot sistemində tanınmayan aktivlərin və öhdəliklərin qiymətləndirilməsi. 
İşçi cədvəllərinin  sayının  çoxluğu uçot obyektlərinin  xüsuyyətləri ilə, ilkin məlumatların 

tərkibindəki fərqlərlə və uçotun  müxtəlif sahələri üçün nizamlayıcı hesablama üsullarındakı  
fərqlərlə izah olunur. 

İşçi cədvələrin təşkilatların spesifikliyindən, mühasibat uçotunun vəziyyətindən və 
transformasiya prosesinin təşkilindən asılıdır. 

Transformasiya yazılışları jurnalları və xüsusi transformasiya cədvəlləri işçi cədvəllərlə 
əlaqələndirilməklə transformasiya prosesinin  təşkilində, iş sahələrinin icraçılar arasında 
bölüşdürülməsində, habelə nəticələrin  möhkəmləndirilməsində və transformasiya 
metodlarının tətbiqinin  ardıcıllığının təmin edilməsində çox  böyük rol oynayır. 

Transformasiya yazılışları jurnalı işçi cədvəllərin yekunları əsasında nizamlayıcı 
yazılışların formalaşması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Jurnalda debet və kredit üzrə hansı 
hesablarda transformasiya cədvəllərində nizamlayıcı məbləğlərin əksini tapması 
göstərilməlidir. 

Transformasiya yazılışları jurnalında qeydlərin aşağıdakı strukturu mövcuddur: 
- yazılışların nömrəsi (yazılışın nömrəsində uçot bölməsinin kodu və sıra nömrəsi 

göstərilir məs.,TTA 111- “Torpaq, tikili və avadanlıqlar; 
- yazılışların məzmunu. Bu rekvizit yazılışların qısa mahiyyətini əks etdirir; 
- əsas. Burada beynəlxalq standartların maddələrinə istinad olunur. Bunun əsasında 

müvafiq nizamlama aparılır və qısa məzmun  təsvir edilir; 
- raznoska. Raznoskada nizamlayıcı yazılışların aparılacağı hesabların debet və 

krediti göstərilir; 
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- məbləğ. Elektron cədvəllər tətbiq edildikdə, yazılışların məbləği cədvəllərarası 
istinadların köməyilə müvafiq işçi  cədvəllərinin  yekunundan avtomatik surətdə köçürülür; 

- dəyişiklik. Bu rekvizitdən əsas tərkib hissələri üzrə yazılışların məbləğini açıqlamaq 
üçün istifadə edilir. 

Xüsusi transformasiya  cədvəlləri icmal transformasiya cədvəllərinin formalarını 
təkrarlayır. Onlar özlüyündə müəyyən işçi cədvəllərinə və transformasiya yazılışları 
jurnallarına aid edilən icmal cədvəllərin bir hissəsini təcəssüm etdirir. 

Xüsusi transformasiya cədvəlləri hesabatın transformasiyası üzrə işləri bir neçə icraçı 
arasında bölüşdürməyə imkan verir. Daha konkret desək, hər bir icraçıya uçotun bir, yaxud 
bir neçə bölməsi təhkim olunur.  

 
 
 

MÜFLİSLƏŞMƏ ŞƏRAİTİNDƏ KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARINDA UÇOT VƏ 
HESABATIN AUDİTOR YOXLAMASININ METODİKASI 

 
Kəmalə ƏHƏDOVA, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad  
Universitetinin (UNEC) dissertantı  

 
Açar sözlər: müflisləşmə, maliyyə sağlamlığı, arbitraj, kreditor, prosedur, fraqment 

Qeyri-maddi aktivlər, Maliyyə qoyuluşları, gəlir, xərc, borc, kredit.  
Müxtəlif ölkələrin praktikasında kommersiya təşkilatlarının müflisləşməsi beş proseduru 

əhatə edir: müşahidə; maliyyə; sağlamlığı kənardan idarəetmə; müsabiqə istehsalı; dünya 
sazişi. 

Rus alimi İ.V.Minakova qeyd edir ki, bütün sadalanan prosedurların öz məqsədləri, 
müddətləri və aparılma qaydası mövcuddur. Onların hər birisinin gedişində auditor 
yoxlamasının aparılmasının xüsusiyyətləri əksni tapır. Təşkilatın müflisləşməsinə 
münasibətdə gələcək fəaliyyəti müəyyənləşdirmək üçün müşahidə prossesi həlledici sayılır. 
Bununla əlaqədar olaraq praktik əhəmiyyət nöqteyi nəzərindən müflisləşən təşkilatın auditor 
yoxlamasının metodikasının işlənilib hazırlanması məqsədə uyğundur.  

Müşahidə kommersiya təşkilatlarının müflisləşməsinin ilkin mərhələsidir. Müşahidənin 
aparılmasının başlıca məqsədi borclunun əmlakının mühafizəsini təmin etməkdən və onun 
maliyyə vəziyyətinin təhlilini aparmaqdan ibarətdir. Bu mərhələdə kommersiya təşkilatlarının 
saxta, yaxud düşünülmüş şəkildə müflisləşməsinin əlamətlərinin mövcudluğunu 
müəyyənləşdirmnək olduqca mühüm şərtdir. Həmin dövrdə arbitraj məhkəməsi kommersiya 
təşkilatının müflisləşməsi barədə illik araşdırılmasına hazırlaşır, mübahisəli tələbləri nəzərdən 
keçirir kreditorların tələblərinin həqiqi ölçüsünü müəyyənləşdirir və bununla da məhkəmə 
prossesinə qədər kommersiya borcu dəqiqləşdirilir. Müşahidə kommersiya təşkilatının 
müflisləşməsiunin tanınması haqqında ərizənin daxil olması tarixindən yeddi aydan gec 
olmayaraq başa çatdırılmalıdır. Müşahidə mərhələsində audit aşağıdakı vəzifələri həll 
etməlidir.: 

• Borclunun maliyyə sağlamlığı imkanlarını müəyyənləşdirməklə onun maliyyə 
vəziyyətini təhlil etmək;  

• Kommersiya təşkilatının saxta yaxud düşüncəli surətdə müflisləşməsi əlamətlərinin 
mövcudluğunu təhlil etmək; 

• Kreditorların tələblərinin həqiqi ölçülərini qiymətləndirmək.  
Bu vəzifələrin həlli müflisləşən kommersiya təşkilatının mühasibat uçotunun və 

mühasibat (maliyyə) hesabatının auditor yoxlaması çərçivəsində baş verir. Buna görə də 
borclunun kommersiya təşkilatının müşahidəsi proseduru şəraitində auditor yoxlamasının 
metodikasını işləyib hazırlamaq lazımdır.  
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Müflisləşən kommersiya təşkilatlarının auditor yoxlamasının tərəfimizdən təklif edilən 
metodikası müşahidə prosedurunun gedişində özünə beş baza mərhələsini birləşdirir: auditor 
yoxlamasının planlaşdırılması; mahiyyəti üzrə auditor prosedurunun həyata keçirilməsi; 
onların nəticələrinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun surətdə mühasibat uçotunda əks 
etdirilməsi; maliyyə təhlilinin həyata keçirilməsi; auditin son proseduru. 

Maliyyə prosedurunun gedişində auditin məqsədi kommersiya təşkilatlarının mühasibat 
(maliyyə tamlığı və səhihliyi haqda fikir formalaşdırmaqdan, təsərrufat əməliyatlarının 
qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun şəkildə mühasibat uçotunda əks etdirilməsinin 
dürüstlüyünü yoxlamaqdan, maliyyə sağlamlığı yaxud müsabiqə istehsalı haqda təkliflər 
verməkdən ibarətdir. Kommersiya təşkilatlarının müflisləşməsinin auditor yoxlaması 
müşahidə prosedurunun gedişində risklərin minimallaşdırılması nı təmin etməkdir. Auditor 
riskinin minimallaşdırılmasına auditor yoxlamasının planlaşdırılması mərhələsində risklərin 
qiymətləndirilməsinin kombinələşməsi yolu ilə nail olunur. Kommersiya təşkilatlarının 
müşahidə prossedurunun gedişində təsir edən amillər müəyyən edilməlidir.  

Auditor yoxlamasının gedişində qiymətləndirici testlərin xüsusi formalarının köməyi ilə 
kommersiya uçot və nəzarət vasitələrinə münasibətdə nəticələr çıxarılır. Testlərin nəticələri 
kommersiya təşkilatları tərəfindən həyata keçirirlən əməliyyatlar, uçot və nəzarət sistemlərinin 
səviyyəsi, risklərin uçotu və onlara nəzarət vasitəsi haqqında təsəvvür formalaşdırmağa 
şərait yaradır.  

Aşağıdakı cədvəldə müflisləşmə şəraitində auditor riskinin qiymətləndirilməsi 
mövqeyindən kommersiya təşkilatlarının kompleks şəkildə auditor yoxlaması planlarının 
fraqmentləri verilmişdir (Cədvəl 1): 

Cədvəl  1 
Müflisləşmə şəraitində kommersiya təşkilatlarının kompleks şəkildə auditor 

yoxlaması planının fraqmentləri. 
Sıra N-

si 
Nəzarət prosedurlarının obyektləri İcraçı Sətirlər Düşünülmüş 

yaxud saxta 
müflisləşmənin 

əlamətləri 
1 2 3 4 5 
 Əsas vəsaitlər     

1.1 Uçotda əks etdirilən əsas vəsaitlər, 
onların faktiki mövcudluğu, aktivlərin əsas 
vəsaitlərə aid edilməsi və onların təsnifat 
əlamətləri üzrə qruplaşdırılması, istehsal 
prosesində iştirakı (yaranma və 
mövcudluq meyarları )............. 

   

1.2 Qeyri-maddi aktivlər    
1.3 Material dəyərlərinə gəlirli qoyuluşlar     
1.4 Dövriyədənkənar aktivlərə qoyuluşlar    
I Dövriyədənkənar aktivlərin qorunmasına 

nəzarət 
   

2.1 Maliyyə qoyuluşları    
.............    

II Maliyyə qoyuluşlarının qorunmasına 
nəzarət  

   

3.1 Material-istehsalat ehtiyatları    

III Saxlanılma yerlərində material-istehsalat 
ehtiyatlarının qorunmalarının, onların 
bütün mərhələlərdə hərəkətinə və 
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istismarına nəzarət  

4.1 Kassa əməliyyatları    
.............    

IIV 
 

Kassa intizamına nəzarət    

5.1 Hesablanma hesabı üzrə əməliyyatlar    

.............    
5.2 Xarici valyuta ilə əməliyyatlar     
V Hesablanma hesabına nəzarət    

6.1 Xərclərin formalaşması    
.............    

VI Xərclərə nəzarət    
7.1 Hazır məhsullar və yola salınan malların 

uçotu 
   

............. 

VII Hazır məhsullara və yola salınan mallara 
nəzarət  

   

8.1 Gəlirlərin formalaşdırılması    
.............    

VIII Gəlirlərin formalaşdırılmasına nəzarət    

9.1 Debitor və kreditorlarla hesablaşmalar    
.............    

IX Debitor və kreditorların hesablaşmalara 
nəzarət 

   

10.1 Əmək Ödənişi və gəlir vergisi üzrə 
hesablaşmalar 

   

10.2 Təhtəlhesab şəxslərlə hesablanmalar     
X Əmək ödənişi və təhtəlhesab şəxslərlə 

hesablanmalara görə nəzarət 
   

11 Borclar və kreditlər    
.............    

12 Nizamnamə kapitalı     
13 Vergilərin hesablanması və ödənilməsi    
14 Uçot siyasəti    
 
1-ci cədvəldə verilən planın fraqmentləri müflisləşmə şəraitində kommersiya 

təşkilatlarının müşahidə olunan auditor risklərinin qiymətləndirilməsinə imkan verir. 
Müflisləşmə mərhələsində olan kommersiya təşkilati generaisya etdiyi aktivlərin, 

öhdəliklərin, gəlirələrin və xərclərin faktik mövcudluğunu sübüt edən mühasibat (maliyyə) 
hesabatlarının məlumatlarının səhihliyinin təsdiq olunmasında kifayət qədər maraqlıdır.  

Auditin ümumi planında nəzarət prosedurlarının tam siyahısını əks etdirmək, nəzarət 
prosedurlarının müflisləşməsi situasiyası üçün daha əhəmiyyət daşıyanlarını nəzərdən 
keçirmək, müflisləşən kommersiya təşkilatında auditor yoxlamasının aparılmasında çəkilən 
xərclərdən daha qənaətlə istifadə etmək məqsədə uyğundur.  
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İmkansız kommersiya təşkilatlarının auditor yoxlaması tədbirlərinin ümumi planında 
müştərinin fəaliyyəti və onun müflisləşməsi səbəbləri haqqında tam və ətraflı informasiyalar 
olmalıdır. Risk sahəsində daha böhranlı və daha çox diqqət tələb edən məsələlərə xüsusi 
diqqət yetirilməlidir. Ümumi planda ardıcıllıq, yekun sənədlərin hazırlanması da daxil 
edilməklə, nəzarət prosedurlarının forma və müddətləri müəyyənləşdirlir.  

Auditor yoxlamasının planlaşdırılması proqramının auditor yoxlaması sənədləri 
rəsmiyyətə salınması vasitəsilə başa çatdırılır. 

 
Аннотация 

На статью диссертанта Ахадовой К.Н. по теме: «Методика проведения 
аудиторской проверки учета и отчетности коммерческих организаций при банкротства»  

Исследованы общий план мероприятий аудиторской проверки несостоятельной 
коммерческой организации, определены полный перечень контрольных процедур,  
рассмотрены только наиболее существенные для ситуации банкротства контрольные 
процедуры, исполнение которых должно удовлетворить потребности пользователей 
финансовой отчетности и быть разумным с точки зрения затрат на проведение 
коммерческой организации – банкротства. 

 
Annotation 

On the article of dissertator Akhadova KN. On the topic: "Methodology for conducting an 
audit of accounting and reporting of commercial organizations in bankruptcy" 

The general plan of audit activities for an insolvent commercial organization has been 
explored, a full list of control procedures has been determined, only the most significant 
control procedures for bankruptcy have been considered, the execution of which must satisfy 
the needs of users of financial statements and be reasonable from the point of view of the 
cost of conducting a commercial organization - bankruptcy. 

 
Ədəbiyyat: 

1. Audit. (prof.V.T Novruzovun elmi redaktəsi ilə) Bakı-2001; 
2. Минакова И.В. Трансакции между неплатежеспособным должником и 

кредиторами в условиях расхождения их мотивационных установок/ Экономический 
анализ, теория и практика/2007/N4,23с; 

3. Аудит (под ред. Р.П.Булыги) М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2009, 431с; 
4. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности М.: Дело и Сервис, 2007, 368с; 
5. Гужвина О.Г. Учет и анализ банкротства. Феникс, 2006, 220 с.; 
6. Ковалев А.П. Как избежать банкротства? М.: Финстатинформ, 1996, 96 с. 
 
 
 

İNTERNATİONAL FİNANCİAL REPORTİNG AND AUDİT STANDARDS 
APPLİCATION EXPERİENCE 

 
Kamala HAJİALİBAYOVA,  

                                                                    second year Accounting and finance     
                                                                    student at the University of East   

                                         Anglia, Norwich, UK 
 

   “Throughout the history, the basis of the successful management of the entire 
economic cycle has been depended on the information contained in the financial reporting.” – 
Professor Vahid Novruzov. The “good financial reporting” enables the firm to take a look at 
the actual state of the firm rather than at the desired one, in other words, reflects economic 
reality. Adopting International Financial Reporting Standards (IFRS) plays a crucial role in an 
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integration into the global community for Azerbaijan. IFRS are considered “the language of 
accounting” which is internationally understood by all stakeholders and makes it easier for 
countries to interact within the international community. High-quality financial reporting helps 
strengthen the country’s financial system and avoid or reduce the risk of the financial crisis. 
The implementation of the IFRS in Azerbaijan shows a positive impact on the economic 
development and financial system stability.  

“The International Standard on Auditing (ISA) deals with the specific responsibilities of 
the auditor regarding quality control procedures for an audit of financial statements. It also 
addresses, where applicable, the responsibilities of the engagement quality control reviewer.”  

The Republic of Azerbaijan Accounting Law from 2004 states that International 
Financial Reporting Standards (IFRS) are adopted in their entirety for use by: 

•  credit organizations  
•  insurance companies 
•  investment funds  
•  non-state (private) social funds 
•  entities with securities traded on the stock exchange 
•  commercial organizations exceeding specific levels concerning revenue, number 

and total balance sheet in an amount determined by the relevant executive authority.  
“Commercial organisations other than ‘subjects of small entrepreneurship’ must choose 

between Azerbaijan National Accounting Standards and IFRS Standards. Azerbaijan 
National Accounting Standards are developed by the Ministry of Finance. The Republic of 
Azerbaijan Accounting Law (2004) requires that National Accounting Standards be 
developed ‘on the basis of International Financial Reporting Standards’ and must ‘cover all 
subjects regulated by the International Financial Reporting Standards’. Moreover, any 
difference with IFRS, and the reasons for that difference, must be explained in an appendix 
to the relevant National Accounting Standard” (ifrs.org, 2017)  

The key components of the quality financial reporting are:  
• The examination of the situation of accounting.  
• Logical arrangement.  
• The quality of audit and the level of application of IFRS. 
• The open discussion and transparency.  
• The coordination on the national level.  
“Analyzes prove that a large part of the problems in our economy are related to 

accountability and transparency” – Professor Vahid Novruzov. The way of solving this issue 
is to take important measures towards the improving the implementing of IFRS into 
Azerbaijani financial architecture. There is a number of suggested measures that will be 
implemented in life in the next 2-3 years, for example: the preparation of new reporting forms, 
strengthening corporate governance standards, promoting early registration, preparing extra-
budgetary funds management and monitoring systems and etc.  

Due to the global financial problems such as corruption, “black” market, double 
accounting, capital flow, tax evasion, hidden unemployment and etc. the aim of the IFRS to 
develop a single set of high-quality, understandable, enforceable and globally accepted 
financial reporting standards based upon clearly articulated accounting principles becomes 
more challenging.  

Today, from the experience of implementing IFRS into Azerbaijani financial system the 
main issue is the transparency and its “volunteering” principle which makes a negative impact 
on the economic system in many different ways. The analysis shows that the weak 
development of corporate governance standards by the open joint-stock companies and the 
low transparency have limited the attractiveness of the capital through the securities market. 
Transparency and technical infrastructure improvements should be facilitated. Transparent 
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environment will enable investors to better estimate and make informed decisions on risks 
and expected revenues.  

To conclude, Using of IFRS will reduce the difficulty that exists in financial reporting and 
moreover it will increase transparency in reporting the company’s financial situation. Under 
IFRS, some believe that transactions can be reported more on the basis of the substance of 
the transaction rather than the need to follow multifaceted reporting rules. The implementing 
of IFRS can also lead to achieving enhance market efficiency.  

 
 
 
 

İDARƏOLUNMADA ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASI 
                                            

Lətif ZEYNALLI, 
                                                             “Xalq Sığorta” ASC-nin mütəxəssisi, 

                                       Azərbaycan  Dövlət   Neft  və  Sənaye   
Universitetinin doktorantı 

  
Xülasə 

Bu məqalədə  ölkəmizdə idarəçilikdə şəffaflığın təmin olunması və korrupsiya faktlarının 
azaldılması və həll yolu olaraq elektron idarəçiliyin təklif olunması tədqiq edilir. Bundan əlavə, 
elektron hökumətin  vətəndaşlara  yaratdığı üstünlüklər,elektron xidmətlər, ASAN xidmətin 
fəaliyyəti haqqında bəhs edilir. Eyni zamanda, elektron xidmətlərin də yarada biləcəyi və 
şəffaflığın tam təmin olunmasına maneə yaradan risklər də məqalədə müzakirə edilir. 

Açar sözlər: idarəetmə, şəffaflıq, korrupsiya, açıq hökümət, elektron hökümət, 
vətəndaş məmnunluğu, elektron xidmət  

Hər bir ölkənin dövlət idarəetmə sistemi milli inkişafın, həmçinin dünya sivilizasiyasının 
real prosesləri ilə diktə edilən, dəyişikliklərə məruz qalan idarəetmə sistemi effektivliyinin 
yüksəldilməsinə köməklik göstərən mənbələrin və metodların, məqsədlərin və gözlənilən 
nəticələrin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Dövlət idarəetməsi dövlətin sosial-siyasi 
funksiyası olub,  ictimai həyatın bütün sferalarının tənzimlənməsində, davamlı inkişafın, rifah 
və məmnunluq səviyyəsinin təmin olunmasında, peşəkar və səmərəli dövlət qulluğunun 
formalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İdarəetmə  tələbatların və fəaliyyət 
formalarının uzlaşdırılması vasitəsilə inkişaf proseslərinin tənzimlənməsinə istiqamətlənən 
xüsusi sosial funksiya formasında hər dövrün öz obyektiv zərurətindən irəli gələn modellər və 
metodlar əsasında həyata keçirilir. Fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq, baş verən 
hadisələrin və proseslərin izlənilməsi üçün şəffaflıq vacib faktor hesab olunur. Hüquqi dövlət 
və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun əsas şərtləri arasında dövlət idarəetməsində şəffaflığın 
artırılmasının xüsusi əhəmiyyəti var. Dövlət idarəçiliyinin əsas məsələlərindən biri məmurların 
məsuliyyət mədəniyyətinə əsaslanan, qanunların dəqiq və şərtsiz icrasını, dövlət aparatının 
fəaliyyətində nizamın və dövlət intizamının qorunmasını nəzərdə tutan qanunilikdir. Dünyanın 
inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, dövlət idarəetməsində şəffaflığın artırılması, 
hesabatlılığın təmin olunması, ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi, yeni texnologiyaların 
tətbiqi cəmiyyətin inkişafında, vətəndaşların dövlətə qarşı inamının artırılmasında mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyətlə şəffaflıq yaxşı idarəetmənin əsas şərtlərindəndir və yaxşı 
idarəetmə dedikdə, cəmiyyətin və ya onun ayrı-ayrı kateqoriyalarının səmərəli 
qərarqəbuletmə yolu ilə elə idarə edilməsi başa düşülür ki, bu, sadalayacağımız 8 tələbə 
cavab verə bilsin: konsensus meyli; hesabatlılıq; şəffaflıq; çeviklik; səmərəlilik; obyektivlik və 
tutumluluq; qanunun aliliyi. Belə idarəetmə korrupsiyanın azalmasına, qərarqəbuletmədə 
ədalətli təmsilçiliyə, cəmiyyətin ehtiyaclarının nəzərə alınmasına xidmət edir. 

 Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq hər bir dövlət üçün idarəetmə sistemində 
təzahür edən modernləşmə yeni idarəetmə modellərinin, müasir, vətəndaşa yönümlü, onu 
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məmnun edən idarəetmənin qurulmasını ön plana çəkir. İdarəetmənin ənənəvi  
modellərindən fərqli olaraq, yeni idarəetmə modellərinin tətbiqi  şəffaflığın yaradılmasına və 
artırılmasına zəmin yaradır. İdarəetmə bürokratik qaydalarla deyil, effektiv və optimal 
menecment metodlarının  tətbiqi, insan kapitalı, ictimai rəy,  vətəndaşın rahatlığı baxımından 
xidmət göstərilməsi, vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması istiqamətləri üzrə həyata 
keçirilməlidir. Qeyd edə bilərik ki, hal-hazırda dövlət tərəfindən aparılan ardıcıl islahatlar  
idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə, səmərəli və peşəkar dövlət qulluğunun, vətəndaş-məmur 
münasibətlərində yeni düşüncə tərzinin formalaşdırılmasına, dövlət qulluğunun xalqa qulluq 
mənasını ifadə etməsinə, məsuliyyətli, kreativ, dövlətinə və xalqına sadiq kadr potensialının 
formalaşdırılmasına xidmət edir. Həmçinin, vətəndaşların rifah səviyyəsinin, dövlət orqanları 
tərəfindən göstərilən xidmətlərlə məmnunluq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün dövlət 
xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi idarəetmənin modernizasiyası prosesi ilə qarşılıqlı əlaqədə 
aparılır. Həyata keçirilən tədbirlər "dövlət qulluğu" anlayışı "cəmiyyətə, xalqa qulluq" mənasını 
ifadə edir, vətəndaşla məmur arasındakı münasibətlərdə yeni düşüncə tərzi 
formalaşdırılmasına istiqamətlənir.Bu mənada dövləti təmsil edən məmur bilməlidir ki, o 
xalqa, ölkə vətəndaşına  xidmət edir, onun şəffaf fəaliyyəti vətəndaşın mənsub olduğu 
dövlətə, mövcud idarəetmə formasına olan münasibəti özündə formalaşdırır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, şəffaflığın artırılması və səmərəli idarəetmə üçün sağlam rəqabət mühüm şərtdir. 
İdarəetmədə sağlam rəqabət mühitinin olması, dövlət orqanları arasında fəaliyyətin 
səmərəsinin, əmək məhsuldarlığının, şəffaflığın və çevikliyin artırılması vasitəsilə vətəndaş 
məmnunluğunu ən yüksək səviyyədə təmin etmək mümkündür. İdarəetmədə rəqabət prinsipi 
aparılan institusional islahatlar nəticəsində vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması, 
korrupsiyanın qarşısının alınması, səmərənin və çevikliyin artırılmasına yönələn 
mexanizmlərlə orqanlar arasında sağlam rəqabətin yaradılması vasitəsilə ümumilikdə 
idarəetmənin səmərəsini qaldırmağa, rifah səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Çünki 
məmur, dövlət qulluqçusu müxtəlif xarakterə, düşüncəyə malik, müxtəlif problemlərə görə 
müraciət edən vətəndaşlarla ünsiyyətdə olurlar və təbii olaraq, bu vətəndaşların hər birinə 
individual yanaşma tərzi mövcuddur. Buna görə də vətəndaşın məmnunluğu üçün dövlət 
qulluqçusunun şəxsi keyfiyyətləri, fəaliyyət üslubu, davranışı, intellekt səviyyəsi xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə dövlət qulluqçularının fasiləsiz təhsili, ixtisaslaşma 
kurslarına yönəldilməsi, ümumilikdə səmərəli təlim sistemi mühüm amil hesab olunur.  

Son illər dövlətimiz tərəfindən  sosial-iqtisadi sahədə, o cümlədən, dövlət idarəetməsi 
sahəsində genişmiqyaslı islahatlar həyata keçirilməkdədir. Ölkə Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin uğurlu və məqsədyönlü siyasəti ölkəmizin yeni inkişaf mərhələsinə keçməsi, yeni 
demokratik mexanizmlərin  yaradılması  və xalqa xidmət müstəvisində səmərəli və şəffaf, 
müasir  idarəetmə modelinin, vətəndaş - dövlət qulluqçusu münasibətlərində yeni düşüncə 
tərzinin, kadr potensialının formalaşdırılması, korrupsiya yarada bilən səbəbləri aradan 
qaldırmaq üçün zəmin yaradıb. Hər bir ölkədə sosial ədalətin təmin olunması üçün korrupsiya 
hallarının aradan qaldırılması mühüm rol oynayır. Korrupsiya hər bir cəmiyyəti daxildən 
sarsıdan bir yaradır, bir xəstəlikdir. Biz cəmiyyət olaraq bütün imkanlarımızı səfərbər edib 
çalışmalıyıq ki, ölkəmizdə korrupsiya olmasın, bütünlükdə sosial ədalət təmin edilsin. Çünki 
korrupsiya sosial ədaləti pozan bir amildir. Bu elə bir xəstəlikdir ki, onunla mübarizə üçün 
cəmiyyətdə inam mövcud olmalıdır, vətəndaşlar çəkinmədən öz hüquqlarını qorumaq üçün 
aidiyyəti orqanlara öz ərizələri, təklifləri ilə müraciət etməlidirlər. Hal-hazırda bu nöqteyi 
nəzərdən dövlətimizdə güclü siyasi iradə də mövcuddur.Korrupsiya təkcə bir ölkənin deyil, 
həm də bütün dünya ölkələrinin ümumi problemi olduğundan, bu sahədə beynəlxalq 
əməkdaşlıq vacib şərtlərdən biridir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası korrupsiyaya 
qarşı mübarizə sahəsində bütün beynəlxalq sənədlərə, o cümlədən Avopa Şurasının və 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının korrupsiyaya qarşı konvensiyalarına qoşulmuşdur. Azərbaycan 
Respublikası korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmiş, 
Avropa Şurasının Korrupsiyaya Qarşı Dövlətlər Qrupuna (GRECO) üzv olmuşdur. 
[1]Birmənalı olaraq, ölkə rəhbərliyi də korrupsiyaya qarşı mübarizədə qətiyyətli addımlar atır. 
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Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev iqtisadiyyatı neft asılılığından azad edə bilmək üçün 
iki əsas prioritet istiqaməti - hökumət strukturlarında şəffaflıq və korrupsiyanın 
azaldılması və iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda əsasən kənd təsərrüfatı yönümlü 
ixracın genişləndirilməsi və bu sahədən ölkəyə valyuta daxilolmalarının artırılmasını 
müəyyən etmişdir. Bu məqsədlə Azərbaycan hökuməti də dövlət orqanlarının fəaliyyətinin 
müasir standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə müxtəlif tədbirlər görür. Bu  
məqsədlə korrupsiyaya qarşı mübarizənin müntəzəmliyinin və onun həyata keçirilməsinə 
məsul olan qurumların konkret vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti tərəfindən “Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Proqramı 
(2004-2006-cı illər),  2007-2011-ci illərdə "Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə Milli Strategiya" icra edilmiş, Açıq hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planında dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, 
hesabatlılığın, yeni texnologiyaların tətbiqi prioritet olaraq təsbit olunmuşdur. Milli 
Strategiyanın məqsədi korrupsiya ilə mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin davam 
etdirilməsi, normativ hüquqi bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi,dövlət 
və yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və bu sahədə dövlət 
siyasətinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsindən ibarət olmuşdur. [6] Milli Fəaliyyət 
Planının qəbul edilməsi isə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə başlanılan Açıq Hökumət 
Tərəfdaşlığına qoşulan ilk dövlətlərdən biri kimi bu prinsiplərə sadiqliyini  bir daha  nümayiş 
etdirərək, Açıq Hökumət Tərəfdaşlığının  prinsiplərinə müvafiq olaraq dövlət orqanları  
tərəfindən fəaliyyətləri barədə  ictimaiyyətə geniş məlumatlar verilməsi, qərarların qəbulu 
prosesində vətəndaş cəmiyyətinin rolunun artırılması, elektron xidmətlərin genişləndirilməsi, 
əhaliyə təqdim olunan  xidmətlərin  keyfiyyətinin artırılması  kimi mühüm elementləri özündə 
əks etdirən Milli Fəaliyyət Planı, ilk növbədə, idarəçilikdə şəffaflığı təmin edən bütün 
komponentləri  özündə birləşdirməklə yanaşı, korrupsiyaya qarşı mübarizə işinə də mühüm 
töhfə verməyə başlamışdır. Hal-hazırda Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planında qeyd olunur ki, şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində davamlı həyata keçirilən strategiya nəticəsində ölkəmiz böyük uğurlar əldə 
etmişdir. Açıq hökumət prinsiplərindən biri olan ictimai iştirakçılığın genişlənməsi üçün 
qanunvericilik bazasını təmin edən “İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun qəbulu və icrası dövlət orqanları yanında ictimai şuraların yaradılmasını, ictimai 
əhəmiyyət kəsb edən qanun layihələrinin müzakirəsində və dövlət orqanlarının fəaliyyətində 
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının daha sıx iştirakını təmin edib. “Açıq hökumətin təşviqinə 
dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” Azərbaycanda açıq hökumət prinsiplərinin 
genişlənməsi və korrupsiyanın qarşısının alınması üçün mövcud güclü siyasi iradənin növbəti 
göstəricisidir.[7] 

Müasir idarəetmə dövlətlərdə şəffaflığın təmin olunmasını vacib sayır.İdarəetmədə 
şəffaflıq demokratik cəmiyyətin iqtisadi və siyasi inkişafına təsir edir. Eləcə də ölkəmizdə  
təhsil,səhiyyə, siyasət, biznes və s kimi sahələrdə şəffaflığın qorunması və korrupsiya 
faktlarının azalması vacib hesab edilir. Belə ki, Korrupssiya İndeksinə əsasən, 2014-cü ildə 
isə 175 ölkə arasında 126-cı, 2015-ci ildə  Azərbaycan 29 balla 168 ölkə arasında 119-cu, 
2016-cı il üçün Azərbaycan 30 balla 176 ölkə arasında 123-cı sırada yer almışdır. Şəffaflığın 
və hesabatlılığın təmin olunmaması korrupsiya hallarının yaranmasına və çoxalmasına  
səbəb olur. Korrupsiya hallarının azaldılması üçün islahatların miqyasının genişləndirilməsinə 
ehtiyac vardır. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələrdə elektron hökumət layihəsi  korrupsiya faktlarını 
azaldılması üçün təklif olunan və yerinə yetirilən səmərəli həll yolu hesab olunur. Elektron 
hökumət sistemi qloballaşan dünyada dövlətlərin öz əhalisi üçün müəyyən etdikləri və, 
əsasən, çeviklik və şəffaflıq prinsipinə dayanaraq ərsəyə gətirdikləri bir sistemdir. 
Ümumiyyətlə, dövlət-cəmiyyət arasında mövcud olan münasibətlərin daha da inkişaf edərək 
bir növ “yeni eraya” qədəm qoymasında məhz elektron hökumət sisteminin rolu əhəmiyyətli 
dərəcədə böyükdür. İlk dəfə 1993-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında istifadə olunmağa 
başlayan elektron hökumət sonradan qısa bir zamanda Böyük Britaniyada, Yaponiyada, 

457 
 



Çində, Avstraliyada, Cənubi Koreyada və digər ölkələrdə yayılmağa başlayan elektron 
hökumət post-sovet ölkələrində bir qədər gec – XXI əsrin ilk on illiyindən etibarən 
formalaşmağa başlamışdır. Ümumi şəkildə nəzər saldıqda elektron hökumətin keçdiyi inkişaf 
mərhələlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq məqsədəuyğundur: [3] 

1. İnternetdən məlumat paylaşmaq məqsədi ilə istifadə olunması. 1990-cı illərin sonuna 
qədər internetdən, demək olar ki, yalnız bu məqsədlə istifadə olunurdu. Bu da başa düşülən 
idi, çünki internet sözügedən dövrdə bəşəriyyət üçün yeni idi və birdən-birə aktuallaşması 
mümkünsüz idi. 

2. Onlayn olaraq əməliyyatların həyata keçirilməsi və xidmətlərdən istifadə. 1998-2003-
cü illərdə11 elektron platformada artıq xidmətlərin yerləşdirilməsi və insanların həmin 
xidmətlərdən istifadə etməsinə başlanıldı. Məsələn, artıq onlayn xidmətlərdən istifadə 
etməklə sürücülük vəsiqəsini yeniləmək, səs vermə qaydaları ilə tanış olmaq, vergi və 
maliyyə əməliyyatları aparmaq, bəzi lisenziyalar almaq və s. mümkün idi. 

3. İnteqrasiya, yəni əməliyyatların bütünləşməsi. Artıq bizə məlum olan hər bir 
əməliyyatın ayrı-ayrı portallarda, saytlarda yerləşdirilməsi məhz bu mərhələyə təsadüf etdi. 

Ölkəmizdə də  elektron hökumət siyasəti uğurla tətbiq edilərək şəffaflığın təmin 
olunmasına şərait yarada bilər.Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması ölkə iqtisadiyyatının bütün 
sahələrində səmərəliliyin artırılmasına, qiymətlərin endirilməsinə, dövlət orqanlarında elektron 
sənəd mübadiləsinin, elektron ticarət sistemlərinin tətbiqinə, məhsul və xidmətlərin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə köməklik göstərir. Bu baxımdan  çağdaş  dövrümüzdə  
texnologiyanın  inkişafı   real  həyatımızın  əsas  faktoruna  çevrilmişdir. Texnologiyanın 
yüksək inkişaf  nöqtəsinə  çatdığı   bir  zamanda  artıq  İnternetden    istifadə  gündəlik  
həyatımızın  ayrılmaz  bir hissəsi  olmuşdur.  Bunun   nəticəsidir ki, dünyanın  əksər   inkişaf  
etmiş  demokratik  ölkələrində İnternet  xidmətlərinin sayı və onlara olan tələbat  çoxalmış və  
bu “Elekton Hökumət”in formalaşmasına  zəmin yaratmışdır. Azərbaycan  Respublikası da 
həmçinin   bir  demokratik ölkə  kimi  Elektron Hökümət layihəsindən kənarda  qala  bilməzdi. 
Belə  ki, “E-hökumət” layihəsi “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-
kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiyaya (2003-2012-ci illər)” əsasən işlənib 
hazırlanmışdır və “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. 
Elektron  hökümətin  yaradılmasının başlıca  aspekti  Azərbaycan Respublikasının 
Konstitutsiyasının  qanunlarına  və digər normativ hüquqi aktlara məmurlar  tərəfindən  
düzgün və məsuliyyətlə   icra   olunmasına  zəmin yaratmaqdır. Bu layihə  illərlə aradan 
qaldırılması çətin  olan, vətəndaşların ən böyük bəlası – korrupsiyaya qarşı  mübarizənin 
gücləndirilməsinə,  hətta   korrupsiyaya birdəfəlik  son qoyulmasına başlıca  təsir 
mexanizmidir. Qeyd edə bilərik ki, elektron hökumətdən əvvəlki dövrlərdə vətəndaşın müvafiq 
sənədi əldə etməsi, yaxud hər hansı xidmətdən yararlanması üçün bəzən bir neçə orqana 
getməsi tələb olunurdu. Lakin elektron hökumət sisteminin tətbiqi ilə artıq bütün əməliyyatlar 
vahid bir platformada birləşdirilmişdir ki, bu da vətəndaşın asan və rahat şəkildə xidmətlərdən 
istifadəsinə şərait yaradır. “Elektron Hökumət”in əhəmiyyətini aşağıda sadaladıqlarımız 
daha dolğun təsvir edə bilər:[8]  

- Dövlət idarəçiliyində müasir texnologiyaların tətbiqini genişləndirməklə həyata keçirilən 
fəaliyyətin səviyyəsinin yüksəldilməsi və onlardan istifadə imkanlarının sadələşdirilməsi; 

- Dövlət qurumlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının işinin səmərəliyinin 
artırılması və təqdim olunan elektron xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 
- İstifadəçilərə dövlət qurumları tərəfindən təqdim olunan elektron xidmətlərin 
optimallaşdırılması və yerinə yetirilmə prosedurlarının sadələşdirilməsi; 
-  Elektron xidmətlər vasitəsilə istifadəçilərə təqdim olunan məlumatların həqiqiliyinin, 
tamlığının, etibarlılığının və sərbəst əldə olunmasının təmin edilməsi; 
-  İstifadəçinin sorğusuna əsasən məlumatların axtarılmasına və əldə edilməsinə sərf olunan 
vaxtın maksimum azaldılması; 
-  İstifadəçinin yerləşdiyi coğrafi məkandan asılı olmayaraq ölkənin bütün ərazisində təqdim 
olunan elektron xidmətlərdən istifadənin mümkünlüyü. 
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Göründüyü kimi elektron hökumət sisteminin tətbiqi dövlətin öz əhalisi ilə 
münasibətlərində yeni bir cığır açmaq üçün atdığı bir addımdır və dövlətin sosial və texnoloji 
inkişafını müəyyən edən əsas faktorlardan biri də məhz elektron hökumət sistemidir. Bu 
sahədə fəaliyyətin daha təkmilləşdirilməsi üçün təklif edərdim ki, elektron hökumət sistemində 
cəmiyyətin bütün sferalarını əhatə edən xidmətlərlə bərabər, bir sıra yeni qurumların 
xidmətlərinin burada yerləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Eyni zamanda elektron hökumət və 
elektron müraciət barədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi bu sahədə qarşıya qoyulan ən 
mühüm məqsədlər sırasında olmalıdır. 

Dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, vətəndaşlara göstərilən 
xidmətlərin daha keyfiyyətli, rahat, yeni üslubda və müasir innovasiyaları tətbiq etməklə 
həyata keçirilməsi, vətəndaşlara münasibətdə etik qaydalara, nəzakətli davranışa əməl 
edilməsi, vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması zəruriliyi baxımından ölkəmizdə Asan 
Xidmət uğurlu idarəetmə modeli kimi nümunə göstərilə bilər. Ölkə başçısının 13 iyul 2012-ci il 
tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması “vətəndaş – dövlət qulluqçusu” 
münasibətlərinin səmərəli inkişafı, dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, 
vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin yüksək keyfiyyətlə, rahat və müasir innovasiyaları 
tətbiq etməklə həyata keçirilməsi, dövlət qulluğunun müsbət imicinin artırılması 
baxımından demək olar ki, ən uğurlu  tədbir olmuşdur. “ASAN xidmət” mərkəzlərinin 
yaradılmasında əsas məqsəd aşağıda qeyd edilən məsələlərin həllinə yönəlmişdir:[9] 

• vətəndaşların əlavə xərclərinin və vaxt itkisinin azalması; 
• vətəndaşlara münasibətdə etik qaydalara, nəzakətli davranışa əməl edilməsinə nail 

olunması; 
• peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması; 
• dövlət strukturlarına etimadın daha da gücləndirilməsi; 
• şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi; 
• elektron xidmətlərdən daha geniş istifadə olunması; 
• bu sahədə aparılan institusional islahatların səmərəliliyinin artırılması. 
 Hal-Hazırda 13 "ASAN xidmət" mərkəzi fəaliyyət göstərir.”ASAN xidmət" mərkəzlərində 

vətəndaşlarımıza 230-dan çox xidmət göstərilir və indiyədək 14 milyondan çox vətəndaş 
müraciəti olmuşdur. Bu xidmətlər 10 dövlət orqanı və özəl şirkətlər tərəfindən təqdim edilir. 
Bundan əlavə, 2016-cı ilin dekabrında fəaliyyətə başlayan "ASAN Kommunal" Mərkəzində 
"Azəriqaz", "Azərsu", "Azərişıq" şirkətlərinin 45 növ kommunal xidmətləri göstəriləcək. 
Mərkəzlərin əhatə etmədiyi regionlarda 10 səyyar avtobus vasitəsilə xidmət göstərilir. Səyyar 
xidmətlərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə "Azərbaycan Dəmir Yolları" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
ilə birlikdə ilk "ASAN Qatar" təhvil verilmişdir. Bir sözlə, "ASAN xidmət" vətəndaşlara yüksək 
səviyyədə xidmət göstərməklə yeni brend formalaşdırıb. Sözün əsl mənasında digər 
qurumlarda da bu tipli strategiyanın tətbiqi ümumi ölkə səviyyəsində şəffaflığın artırılmasına, 
korrupsiya hallarının birdəfəlik kökünün kəsilməsinə, vətəndaşların məmnunluğuna və 
dövlətə olan inamının möhkəmləndirilməsinə zəmin yaradan amildir. Hətta gələcəkdə bu 
tədbirləri daha da təkmilləşdirmək olar və nəticədə bu ölkəmizin dünya arenasında da 
mövqeyini daha da gücləndirəcəkdir.  

Dövlət özü şəffaflığı təmin etməklə vətəndaş iştirakçılığını stimullaşdırmağa çalışır. 
İnternet texnologiyaların sürətli inkişafı vətəndaşların dövlət orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı 
hər şeyi bilmək hüququnu tam dolğunluğu ilə reallaşdırılması üçün çox geniş imkanlar açır. 
Artıq yeni nəsil texnologiyaların dövlət idarəçiliyindəki zəruriliyi onu sübut edir ki, idarəetmədə 
gənc nəsildən maksimum yararlanmaq, gənclərin idarəçiliyə cəlb olunması mütləqdir. Ölkədə 
bu istiqamətdə kadr hazırlığı prioritet qəbul olunaraq, xaricdə təhsil alan tələbələrin bu 
sahədə ixtisaslaşmasını sürətləndirmək məqəsədəuyğundur. Fikirlərimi  Sokratın sözü ilə 
yekunlaşdırmaq istərdim: “Əgər mən fleytanı təmir etdirmək istəyirəmsə, fleyta ustasının 
yanına gedirəm, əgər gəmini təmir etdirmək istəyirəmsə, gəmiqayıranın yanına gedirəm, 
dövlətin düzəldilməsi üçün isə hər kəs yararlı hesab edilir”.[2] Həqiqət budur ki, ölkəmizdə 
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idarəetmənin şəffaflığının artırılması üçün hər kəs öz potensialını ortaya qoyaraq  bu 
istiqamətdə  çalışmalıdır. Çünki bu prosesə hər bir ölkə vətəndaşının  ideoloji cəhətdən hazır 
olması və şəffaflığın cəmiyyətin vacib ünsürü kimi qəbul etməsi olduqca önəmlidir. 
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Abstract 
 This article introduces ways of ensuring the celebration of management and reducing 

corrupt facts, as well as ways to solve electronic governance. In addition, electronic 
management has created an advantage for citizens, one of them is the electronic service 
"ASAN xidmət." At the same time, the full availability of impetuosity in the electronic service 
and impeding risks are discussed in this article. 
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Увеличение прозрачности манипуляции 
Aннотация 

В этой статье представляются способы обеспечения прозрачности управления и 
уменьшения коррупционных фактов  а так же способы решения показаны электронное 
управление. Кроме того  электронное управление создало преимущество гражданам, 
одной из них электронная служба "ASAN xidmət ". В то же время о полной 
обеспеченности прозрачности  в электронной службе и препятствующие риски 
обсуждаются в этой статье. 
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MÜƏSSİSƏLƏRİN İDARƏ OLUNMASINDA AUDİT NƏZARƏTİNİN  
ROLU VƏ ONUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 
Mehriban İSGƏNDƏROVA, 

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin  
doktorantı  

 
Bazar iqtisadiyyatı şəraiti idarəetməyə yeni yanaşma tələb edir. Müəssisə və firmalara 

qəbul olunmuş beynəlxalq mühasibat uçotu və hesabatı standartlarına müvafıq olaraq 
sərbəst fəaliyyət göstərmək hüququ verilmişdir. Təsərrüfat subyektinin xüsusi fəaliyyət 
istiqaməti şəraitində operativ, strateji və perspektivli qərarların qəbul olunmasını təmin edə 
biləcək nəzarətin təşkil olunması mühüm amilə çevrilir. 

Nəzarət istehsalın səmərəli idarə olunması və qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün 
zəif tərəfləri aşkara çıxarır, ehtiyatlardan ən əlverişli surətdə yararlanmağa imkan verir və 
onları hərəkətə gətirir, həmçinin iflas və böhranlardan uzaq olmağa kömək edir. Müəssisədə 
nəzarət idarəetmə prosesinə, məqsədlərin təyin olunmasına, biznes-planların, büdcələrin, 
monitorinqin, operativ işin təşkilinə, məhsulun yaranmasından reallaşdırılmasına kimi keçdiyi 
bütün mərhələlərdə qarşıda duran məqsədlərdən kənara çıxmalara daxil edilir. Müasir 
şəraitdə yeni məmulatlar, ETTKİ yaradıldıqca, elm və texnikanın nailiyyətləri tətbiq olunduqca 
nəzarətin rolu artacaqdır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisə, fırma, şirkət, səhmdarlar cəmiyyətinin öz 
kreditorları, tədarükçüləri və səhmdarları ilə üfüqi əlaqələri üzrə etibarlı məlumatlara tələbat 
artır. Obyektiv məlumat kreditlərin verilməsinə dair məsələlərin düzgün həlli üçün 
kommersiya banklarına; səhmdarlar cəmiyyətinin fəaliyyətinə nəzarət üçün səhmdarlara; 
alınmış məhsul və xidmətlərin tam və vaxtında ödənilməsinə zəmanət verən müştərilərlə iş 
birliyi qurmaq üçün tədarükçülərə; sərmayə qoyuluşunda riskdən uzaq olmaq üçün 
investorlara lazımdır. 

Sahələrin fəaliyyətinə təsərrüfatdaxili (daxili) nəzarət müəssisə (birlik), təşkilat və 
firmalarda onların rəhbərləri və mütəxəssisləri, habelə ştatda olan nəzarətçi-müfəttişlər 
(auditorlar) tərəfindən aparılır. 

Təcrübədə idarəetmə sistemi kimi nəzarətin onun keçirilmə vaxtından asılı olaraq ilkin, 
cari (operativ) və sonrakı formaları mövcuddur. 

İqtisadi subyektlərin fəaliyyətinin maliyyə nəzarətinin yeni etibarlı forması kimi auditin 
yaranması, xüsusilə səhmdarlar cəmiyyəti, birgə müəssisələr, müxtəlif tipli cəmiyyət və 
şirkətlər kimi subyektlərin yeni hüquqi-təşkilati formalarının meydana çıxması ilə əlaqədardır. 
Təsisçilər və səhmdarlar, habelə müvafiq emitentlərin qiymətli kağızların sahibləri və 
kreditorlar təşkilatların maliyyə vəziyyəti və ödəmə qabiliyyəti, cari və gələcək dövrlər üçün 
əsaslı rəylər haqqında etibarlı məlumat əldə etməkdə maraqlıdırlar. Təşkilatın maliyyə 
hesabatının istifadəçiləri belə məlumatı sərbəst maliyyə nəzarəti – audit prosesində və onun 
nəticələrinə əsasən əldə edə bilərlər. Etibarlı maliyyə məlumatının olması investisiya 
bazarının fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmağa imkan verir və bir sıra iqtisadi qərarların qəbul 
olunmasının nəticələrini qiymətləndirməyə və proqnozlaşdırmağa köməklik göstərir. Sərbəst 
audit yoxlaması təcrübəsi təkcə sahibkarlıq sahəsində deyil, digər sahələrdə də geniş tətbiq 
olunur. Audit bank nəzarətçiləri, şirkətin daxili auditorları və s. tərəfındən həyata keçirilir. 
Beləliklə, auditor fəaliyyəti bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun yaradılıb və bu iqtisadiyyat 
mexanizminin əsas tərkib hissəsi hasab olunur. 
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Auditin daxili və xarici auditlərə bölünməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xarixi audit 
ixtisaslaşdırılmış auditor təşkilatlar və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılarsa, daxili audit 
təşkilatın idarəetmə sistemində xüsusi yaradılmış bölmə və ya təşkilatın ali idarəetmə orqanı 
tərəfindən seçilən daxili auditorlar tərəfindən aparılır. 

Daxili audit mühasibat uçotunun və daxili nəzarətin pozuntuların baş verməsinə mane 
olan çox səmərəli sisteminin yaradılmasına kömək edir. Daxili audit xidmətinin mövcudluğu 
kənar auditorlarda müştərinin hesabat işlərinə qarşı etibarını artırır. 

Bazar münasibətləri şəraitində audit mülkiyyətçi iqtisadi vasitələrin nəzarət sisteminin 
köməyi ilə müəssisənin sabit maliyyə durumunu təmin etməyə imkan verir. Daxili audit 
rəhbərliyi uçot sisteminin təhlili; xərclərin təhlili; gəlir və satış proqnozu; maliyyə təhlili; 
ehtiyatların aşkara çıxarılması və səmərəli inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi kimi 
sahələr üzrə məlumatlarla təchiz edir. 

 
 
 
 

KORPORATiV iDARƏETMƏ SiSTEMiNDƏ ŞƏFFAFLIQ VƏ İDARƏETMƏ 
QƏRARLARININ ROLU 

Nailə PİRİYEVA, 
Sumqayıt Texniki Kolleci, müəllim 

 
Bazar iqtisadiyyatında istehsalın normativə uyğun işlənməsinin mühüm amili idarəetmə 

fəaliyyəti hesab olunur. O, müəyyən informasiya ilə  təmin edilir, bu da  menecerlərin  
tələblərini təmin etməlidir və  müvafiq doğruluq  və  operativliyə  malik  olmalıdır.   
İnformasiya  təminatının  köməyi  ilə bölmələr  arasında  qarşılıqlı  əlaqə  müəssisənin 
müdiriyyəti  qarşısında  hər  bir  bölmənin  hüquq  və  məsuliyyətinin  məhdudlaşdırılması,  
müəssisənin məqsədinə  nail  olunmasında  fəaliyyətin  ayrı-ayrı  növlərinin  razılaşdırılması 
baş verir. İnformasiya sistemi müəssisəsinin təşkilat quru-luşlarının tələblərinə tabe edilir. 
İdarəetmənin  təşkilat  quruluşları böyük mürəkkəblikləri  ilə  fərqlənir  və  amillərin 
çoxluğundan asılıdırlar.  Biz  müəssisənin  təşkilatı və istehsal quruluşunun nümunəvi 
formalarına baxacağıq.  

Təşkilat quruluşu rəsmi olaraq öz əksini ştat cədvəlində  tapır.  O faktiki olaraq 
müəssisənin  ayrı-ayrı bölmələrinin  fəaliyyətinin razılaşmasını  və  əsas  vəzifələrin və  
məqsədlərin  yerinə yetirilməsi  üzrə  bölmələrin  səylərini  təmin  edir . Hər bir  müəssisədə 
təşkilat quruluşu amillərinin miqdarı  və  təsiti  son dərəcə fərqlidir  və  ona  görə  də  ardıcıl   
olaraq  təkmilləşdirilir.  İdarəetmə  səviyyələrinin  sayı nisbətən  çevik  təşkilat   
quruluşlarında  dördə - beşə  qədər çatır.  Təşkilat quruluşu  istehsalın  müxtəlif  idarəetmə 
səviyyələrinin tərkibini  və  nisbətini  və  bu  təşkilatın   formasını  müəyyən  edir. Müəssisənin   
istehsal  quruluşu - sexlərin,  xidmətlərin, onların,  güclərinin  tərkibini  və  quruluşunu, 
qurulması  formasını və  istehsalın  idarəetməsinin  hər  səviyyəsində  qarşılıqlı  əlaqəni  
göstərir. Texnoloji  əməliyyatların bircinsliliyi  üzrə  təşkil  edilmiş istehsal quruluşu  birtipli  
avadanlıqda  xüsusi  texnoloji  əməliyyatların  yerinə  yetirilməsinə  istiqamətləndirilən  
istehsalat  bölmələrinin  yaradılmasını  nəzərdə  tutur. Hər  bir bölmənin  konkret  təsərrüfat - 
iqtisadi  vəziyyəti  onun  müstəqillik  və  bölmənin rəhbərinə  verilən səlahiyyət  dərəcəsi  ilə  
müəyyən  edilir.  Daxili  bölmələr  arasındakı,  idarəetmənin  müxtəlif  səviyyələri  arasındakı  
qarşılıqlı  fəaliyyət  daxili  iqtisadi  mexanizm  ilə  nizama  salınır. 

Daxili  iqtisadi (təsərrüfat  daxili) mexanizm anlayışı,  həm bütövlükdə  müəssisənin, 
həm də onun  ayrı- ayrı  manqalarının  fəaliyyəti  və  inkişafı  üçün  əlverişli  şərait  
yaradılmasına  məqsədyönlü  təsir  göstərən  vasitələrin  və  alətlərin  məcmuunu  özünə 
daxil  edir.  Onun  əsas  elementlərinə  planlaşdırma,  qiymətin  əmələ  gəlməsi,  
həvəsləndirmə,  uçot,  nəzarət  və  tənzimləmə  aiddirlər.  Daxili  təsərrüfat  mexanizminin 
elementləri  arasındakı  əlaqə  müəssisənin  bölmələrinin fəaliyyətinə  nəzarət  və  
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qiymətləndirilməsi  və  ölçülməsi  göstəriciləri  sistemi  vasitəsi  ilə,  bölmənin  özünün 
xərclərinə  daxil  edilən   məsrəflərinin  tərkibi  və  təsərrüfatçılığın  nəticələrinin  aşkar  
edilməsi  vasitəsi  ilə  həyata  keçirilir . 

İdarəetmənin  hər  səviyyəsində məqsədlərin  həyata  keçirilməsi,  kifayət  qədər  
operativ  və  həqiqi  informasiyalar  mövcud   olan  zaman  mümkündür.  İstənilən  
müəssisənin  informasiya  sisteminin  qurulması  variant  amillərin  çoxluğundan  asılıdır.  
İdarəetmə  və  maliyyə  uçotunun  daha  tam  müqayisəli  xarakteristikası  əvvəlki   
mövzularda  verilmişdir.   Burada   ancaq   müəssisənin son  məqsədinə   yönəldilən  müxtəlif  
quruluşda  olan   bölmələrin   fəaliyyətinin   əlaqələndirilməsinə,  son  məqsədlərin  yerinə  
yetirilməsində  hər  bir  bölmənin  quruluşunun  qiymətləndirilməsinə  və  onun  yerinə  
yetirilməsi  üzrə  bölmələrin  fəaliyyətinə   nəzarətin  təşkilinə  aid  olan   xüsusiyyətlərinə  
baxılır.  İstehsal  haqqında  informasiyaların  əmələ  gəlməsi  nöqteyi  nəzərincə  texnoloji  
prosesin  mərhələləri  üzrə  material  resurslarının  hərəkəti  və ilkin  materialların  emalı  üzrə  
əmək  məsrəflərinin  artmasını  əvvəlcədən  müəyyən  etməklə  elə  bil  istehsal  prosesinin  
gedişini  təkrar  edir. 

Qarşıya qoyulan məqsədlərdən  asılı  olaraq  istehsal haqqında   qiymətli  və  nəzarət  
informasiyalarının  əmələ  gəlməsi   zamanı  bir sira  problemlər  meydana  çıxır. Birincisi,  
müxtəlif  ilk  mənbələrdən  yaranan  ilkin  analitik  məlumatlar  lazımdır. İkincisi,  müvafiq  ilkin  
məlumatların  mənbələrinə  malik  olmaq  lazımdır. Üçüncüsü,  analitik  informasiyada  
idarəetmənin  informasiya   tələbatının  təmin  olunma  prosesinin  həyata  keçirilməsi  
lazımdır. İdarəetmə  uçotunun  təşkilinə  müəssisənin   təşkilat  quruluşunun,  bölmələr   
tərəfindən  yerinə  yetirilən  işlərin  həcmi  və  spesifikasının  bilavasitə  münasibəti  vardır.  
İdarəetmə  uçotunun  təşkili  modellərinin  qurulması  çoxlu  amillərdən  asılıdır  və  ona  görə  
hər  bir  müəssisə  üçün  onların  seçilməsi  fərdidir. Burada   idarəetmə uçotunun  ayrı- ayrı  
hissələri  şəklində  təşkil  edilən  fəaliyyətin  təchizat  -  tədarükat, istehsal,  maliyyə - satış,  
təşkilatı  və  investisiya  kimi  növləri  vardır . 

Fəaliyyətin  bütün  növləri  bir  -  biri  ilə  möhkəm  əlaqədədirlər  və  bir  müəssisə  
çərçivəsində  ayrıca  mövcud  ola  bilməzlər.  Eyni  zamanda  belə  qənaətə  gəldik  ki,  
məsrəflərin  əmələ  gəlməsinin  öz  xüsusiyyətləri  vardır  və  bölmələrdə  baş  veren  
prosesləri  konkret  olaraq   xarakterizə  edirlər.  Məsrəflərin  dəqiqləşdirilməsi  dərəcəsi  və  
müəssisə  üzrə  onların  ümumiləşdirilməsinin   ardıcıllığı  hər  bir  müəssisə  üçün  müəyyən 
edilə  bilər. Əsas  meyar  idarəetmənin  məqsədləri,  xərclərə  nəzarət   sistemi,  bölmələrin   
ixtisaslaşma  səviyyəsi  və  onların  məsrəflərinin  kəmiyyəti  hesab  olunurlar.  Bazar  
şəraitində  işləyən  müəssisələrin  təcrübəsində  analitik  idarəetmə  uçotunun  qurulmasına  
məsrəflərin   əmələ  gəlmə  mərkəzləri üzrə,   meydana gələn  məsrəflərə  görə  məsuliyyət  
mərkəzləri  və ayrıca  götürülmüş  istehsal  edilən  məhsulun  rentabellik   mərkəzi  üzrə  
yanaşma  nəzərdə  tutulur. 

 
 
 
DAXİLİ AUDİTİN MAHİYYƏTİ, İDARƏETMƏDƏ VƏZİFƏLƏRİ VƏ ONUN TƏŞKİLATİ 

QURULUŞU 
Nəzakət MUSAYEVA, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad  
Universitetinin (UNEC) 

“Mühasibat uçotu və audit”  
kafedrasının Baş müəllimi, i.ü.f.d.  

 
Bazar münasibətləri şəraitində ölkə iqtisadiyyatının inkişafı, dünya iqtisadi sisteminə 

inteqrasiyanın sürətləndirilməsi və bütövlükdə, cəmiyyətin demokratikləşməsi beynəlxalq 
standtartlara əsasən müstəqil, obyektiv, təminatverici və məsləhətverici fəaliyyətin-daxili 
auditin təşkilinə və həyata keçirilməsinə tələbatı artırdı. Bu da öz növbəsində müvafiq 
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beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsini zəruri etdi. 12 il bundan əvvəl, yəni 1999-cu ilin iyun 
ayında Auditorlar Palatasının müraciətinə əsasən mənzil-qərargahı ABŞ-da yerləşən 
beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitunun MDB ərazisində ilk bölməsi olan “ Audit - Azərbaycan” 
İctimai Birliyi yaradılmışdır. 

“Audit-Azərbaycan” İctimai Birliyi öz qarşısında ölkəmizdə daxili audit peşəsinin 
yayılması və inkişaf etdirilməsi, daxili auditorların mənafelərinin qorunması və peşə müs-
təqilliyinin təmin edilməsi, daxili audit standart və normalarının işlənib hazırlanması, 
təkmilləşdirilməsi məqsədlərini qoymuşdur və bu istiqamətdə öz fəaliyyətini uğurla davam 
etdirir.  

Birlik fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində kifayət qədər təşkilatlanmış, daxili auditor 
peşəsinin təbliği və inkişafı üzrə nüfuzlu bir quruma çevrilmişdir. Hazırda rəsmən institut 
statusu alaraq Azərbaycan Daxili Auditorlar İnstitutu ( ADAİ) adlanır. 

MDB məkanında ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
təklifləri əsasında işlənib hazırlanmışdır ”Daxili audit haqqında“ Azərbaycan Respublikası 
Qanununun layihəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təqdimatı 
əsasında 2007-ci il 22 may tarixində Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmişdir. Nazirlər 
Kabinetinin 2007-ci il 5 oktyabr tarixli 155 nömrəli qərarı ilə “Daxili audit haqqında” qanunun 
məcburi auditin obyektləri üzrə mərhələlərlə tədbiqi müddətləri müəyyən edilmiş və həmin 
müddətlərdə həyata keçirilir. Beləliklə, Azərbaycanda daxili auditor fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsi qanunvericiliklə öz hüquqi həllini tapmışdır. 

Audit sisteminin tərkib hissəsi olan daxili audit müəssisənin maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətinin və idarəetmə sisteminin səmərəliliyinin müstəqil qiymətləndirilməsində mühüm 
rol oynayır.  

Müstəqil qiymətləndirmə dedikdə əsasən nəzarət amili kimi, müəssisənin fəaliyyətinə onun 
təsisçisi, mülkiyyətçisi, direktorlar şurası tərəfindən müəssisənin digər strukturlarından asılı 
olmayan nəzarət sisteminin tətbiqi nəzərdə tutulur. Belə nəzarətedici qurum yalnız müəssisənin 
ali idarəetmə rəhbərliyinə, direktorlar şurasına, təsisçisi və ya mülkiyyətçisinə tabe olaraq, 
nəzarət edilən obyektlərdən asılı olmur. 

Idarəetmə orqanlarının tapşırığı ilə daxili auditorlar tərəfindən yerinə yetirilən işlərin 
məqsəd və həcmlərinin müxtəlifliyini üç koteqoriyaya bölmək olar: 

- Funksional - təsərrüfatçılıq sistemlərinin bir və ya bir neçə funksiyalarını öyrənən; 
- Təşkilati - müəssisənin (sahənin, bölmənin) bütün işlərini yoxlamaq məqsədi 

nəzərdə tutulan; 
- Xüsusi - müdriyyətin cari tələbləri ilə təyin edilən. 
Beləliklə, bazar iqtisadiyyatına keçir və onun təşəkkül tapdığı indiki dövrdə daxili auditin 

predmeti sahibkarlıq fəaliyyətinin idarə edilməsi prosesində baş verən inzibati və mühasibat 
nəzarəti sistemində qeyri - maliyyə sənədlərində əks etdirilən əməliyyatlarda qanunlara riayət 
edilməsi, qənaətçilik, effektlilik və qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olması nöqteyi-nəzərin-
dən müxtəlif obyektlərin, hadisə və faktların məcmusudur. Bazar münasibətləri şəraitində 
audit sahibkara nəzarət sistemi ilə möhkəm maliyyə sabitliyinin təmin edilməsinin iqtisadi 
vasitəsi olmağa imkan verir. Bu halda daxili audit rəhbərliyi aşağıdakı istiqamətlərdə 
informasiyalarla təmin edir: uçot sistemlərinin təhlili; xərc maddələrinin təhlili; mənfəətin və 
satışın proqnozu; maliyyə təhlili; ehtiyatların aşkar edilməsi və effektiv inkişafı istiqamətlərinin 
müəyyən edilməsi. 

Bəzən təsərrüfat fəaliyyətinin, təhlili fikrimcə müəssisənin inkişafına əsaslandıran 
aktivlər, maliyyələr və gəlirlərin gələcək vəziyyəti barədə auditorun gözləmələri əsasında 
qurulur. Bu halda auditor hesabat ilinin sonuna müəssisənin orta və uzunmüddətli inkişafına, 
onun likvidliyinə və maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə əsaslanmalıdır. 

Daxili auditin aparılması risklər və yoxlamaların aparılmasının sistemli metodlarına 
əsaslanmalıdır. Hərtərəfli yoxlamalar dələduzluq və mənimsəmə faktları aşkar edildikdə 
aparılır. 
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Seçmə yolu ilə əməliyyatların auditor yoxlanılması zamanı hec də müfəssəl auditor 
sübutu əldə edilə bilməz. Buna görə də yoxlamaların analitik auditor prosedurları əsasında 
aparılması böyük rol oynaya bilər. Auditor müəssisədə sızılan prosedurlarla yanaşı, onun 
əhatə dairəsi və onlarla əlaqədar risklərə də baxmalıdır. Sahənin iqtisadi şəraitinə və 
müəssisənin təsərrüfat risklərinə istiqamətlərin gücləndirilməsi auditorların yüksək səviyyədə 
ixtisaslaşdırımasını və yoxlamalarda təcrübəli mütəxəssisələrin iştirakını tələb edir. Buna 
görə də, auditor qrupuna audit prosedurlarını və vergi, mühasibat qanunvericiliklərini yaxşı 
bilən, EHM təminatı üzrə səriştəsi olan, iqtisadi göstəricilərin hesablanması və müəssisənin 
idarə edilməsi məsələləri üzrə konsaltinq metodikalarına yaxşı bələd olan mütəxəssisləri daxil 
etmək məqsədəuyğundur. Bazar münasibətləri şəraitində daxili auditin inkişafının əsas 
istiqamətlərini aşağıdakı cədvəldən daha aydın görmək olar. 

  
Daxili auditin inkişafının əsas istiqamətlərinin xarakteristikası 

 
Daxili auditin inkişafının 

əsas istiqamətləri  
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində daxili auditin əsas 

funksiyaları 

Əsas məqsədlər. Konkret təşkilat dairəsində informasiyaları sahibkarlara 
vermək və onların əmlak maraqlarını müdafiə etmək. 
Rəhbərliklə təşkilatın audit məsələləri üzrə xidmət bölməsi 
ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirilir. 

Aparılan təsərrüfat əməliy-
yatlarının qiymətləndirilməsi 
üsulu. 

Öyrənilir: sahibkar fəaliyyəti, təşkilatda işlərin möhkəmliyi 
və sabitliyi, sahibkarların qoyduğu kapitalın müqabilində 
mənfəətin alınması, fəaliyyətdə olan müəssisənin 
konsepsiyasını tədbiq etmək. 

Aparılan təsərrüfat 
əməliyyatlarının 
qiymətləndirilməsi üsulu. 

Öyrənilir: sahibkar fəaliyyəti, təşkilatda işlərin möhkəmliyi 
və sabitliyi, sahibkarların qoyduğu kapitalın müqabilində 
mənfəətin alınması, fəaliyyətdə olan müəssisənin 
konsepsiyasını tədbiq etmək. 

Tədbiq olunan yoxlama 
növləri. 

Ancaq müəssisəni öyrənmək üçün yox, həm də əhatə 
olunan dairənin öyrənən riskli və sistemli–istiqamətli 
auditdən istifadə olunur. 

Yoxlayanların əsas 
funksiyaları  

Əvvəllər istifadə olunanlardan əlavə nəzarət–analitik və 
məsləhət funksiyaların rolu kəskin surətdə artır. 

Yoxlamaların başlıca 
istiqamətləri. 

Aktivlərin qorunmasını öyrənməklə yanaşı EHM üçün proq-
ram məhsullarının keyfiyyətinin hüquqi yoxlanılması həyata 
keçirilir, iqtisadi göstəricilərin və müxtəlif məsələlərin 
konsaltinqi üzrə hesablamalar aparılır. 

Müəssisə fəaliyyətinin və 
onu əhatəedən iqtisadi 
mühitin təhlili və 
qiymətləndirilməsi 

Yoxlamaların kritik məqsədlərini və metodlarını təyin 
etmək, maliyyə vəziyyətini və hazırlanmış proqnozları 
qiymətləndirmək üçün  təhlildən istifadə olunmasına xüsusi 
diqqət yetirilir. 

İdarəetmə fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi. 

Menecmentin funksiyalarına və sonralar idarəetmənin 
keyfiyyətinə qiymət verməklə və onun təkminləşdirilməsi 
üzrə təklifləri hazırlamaqlamüəssisənin təşkilat fəaliyyətinə 
nüfuz etmə. 

Metodiki üsullar. Audit üsulların genişləndirilməsi və modefiksiyası baş verir, 
qiymətləndirici və mülkiyyətin və təsərrüfatçılığın təşkilatı-
hüquq formalarına uyğun aktivlərin saxlanılmasının auditor 
sübutlarının alınmasının kompüter üsulları əlavə inkişaf 
edir. 
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Nəzarət fəaliyyətinin təşkil və 
idarə edilməsinə yanaşma 

Dəqiq  fikirləşmiş audit strategiyasından istifadə, nəzarət 
sitemlərinin demokratikləşdirilməsi, təşkilat səviyyəsində 
auditor fəaliyyətinin ciddi reqlamentləşdirilməsi, auditor 
prosesinin keyfiyyətinə nəzarət. 

 
Auditin inkişaf konsepisyasına görə daxili auditin nəzəriyyə və praktikasını 

ümumiləşdirməklə auditə müəssisələrdə təşkil edilmiş sahibkarın maraqlarına uyğun və daxili 
sənədlərlə reqlamentləşdirilmiş nəzarət sistemi kimi baxmaq olar. 

Bu standartlar daxili auditin hüquqi və təşkilati statusuna adekvat uyğun olmalı, auditora 
metodiki köməklik göstərməlidir. Daxili audit standartları yoxlamaların əsaslı qaydada 
aparılmasına, onların sərhədləri və həcmlərinin müəyyən edilməsinə, həmçinin daxili 
auditorların iş üsulları və metodlarının düzgün istiqamətlənməsinə daxili nəzarət sistemlərinin 
etibarlılığının təmin edilməsinə əsaslı şərait yaratmalıdır. 

Daxili auditin inkişaf prosesinə nəzər salsaq, onun növlərini aşağıdakı şəkildə 
təsnifləşdirmək mümkündür: 

-  müəssisənin idarəetmə strukturunun auditi; 
-  müəssisənin struktur bölmələrinin auditi; 
-  müəssisənin və onun ayrı-ayrı fəaliyyət sahələrinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

auditi; 
-  maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin mövcud qanunvericiliyə, normativ-hüquqi bazaya, 

biznes-plana (maliyyə planına) uyğunluğunun auditi; 
-  müəssisənin inkişafının təhlili; 
-  iqtisadi-inkişaf proqramlarının hazırlanması. 
Bu yoxlamalar nəticə etibarilə müəssisənin fəaliyyətini daxili nəzarət sisteminə, uçot 

siyasətinə, biznes-inkişaf planına və qanunvericiliyin tələblərinə uyğunlaşdırır. 
Daxili auditin inkişafında daxili auditor ixtisası üzrə mütəxəssislərin hazırlanması xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Azərbaycaycanda daxili auditor ixtisası üzrə mütəxəssislər 
hazırlayan ali təhsil müəssisələri yox səviyyəsindədir. Dünya təcrübəsində belə 
mütəxəssislərin əsas hazırlanma bazası ali təhsil məktəbləridir. Respublikanın bir çox 
müəssisələrində daxili audit strukturları yaradılmaqdadır. Belə struktur bölmələrin peşəkar 
mütəxəssislərlə komplektləşdirilməsi xüsusi ilə aktual məsələlərdəndir. Hazırda daxili auditor 
vəzifəsində çalışacaq işçiləri bu sahəyə yaxın olan digər ixtisas sahiblərindən seçirlər. Çox 
vaxt isə bu sahəyə peşəkar, lisenziyası auditorları cəlb edirlər. Lakin, bütün hallarda daxili 
auditor kimi fəaliyyət göstərəcək mütəxəssislər üçün aşağıdakı peşə-ixtisas tələbləri  
zəruridir: 

- daxili auditor fəaliyyət göstərdiyi sahə üzrə geniş və dərin bilik səviyyəsinə malik 
olmalı; 

- mühasibatlığın kompüter vasitəsi ilə aparıldığı zaman müvafiq proqramlarla, onlardan 
istifadə qaydası ilə tanış olmalı; 

- ümumi mühasibət prinsiplərini mənimsəməli, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının 
auditini həyata keçirməyi bacarmalı; 

- auditor fəaliyyətini tənzimləyən normativ - hüquqi sənədləri, qaydaları, standartları 
bilməli, onlardan istifadə etməyi bacarmalı; 

- audit sahəsi üzrə geniş nəzəri və praktik biliklərə yiyələnməli, kənar auditor ilə 
əməkdaşlıq prosesində bu imkanlardan istifadə qabiliyyətinə malik olmalı; 

- idarəetmə sisteminin və nəzarətin səmərəliliyinin tədqiqinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı 
optimal seçim meyarlarını müəyyən etməli; 

Daxili auditor iqtisadçı, təhlilçi, mühasibat–analitik, maliyyəçi kimi peşə-ixtisas 
keyfiyətlərinə malik olmalıdır. 

 Daxili auditor daxili audit struktur bölməsində fəaliyyət göstərirsə də o, bölmə 
rəhbərliyinin qarşısında, daxili audit struktur bölməsinin rəhbəri isə müvafiq tabeçilik 
qaydasında qanunvericiliklə onu bu vəzifəyə təyin edən şəxs, (ali müəssisə rəhbərliyi, təsisçi, 
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mülkiyyətçi və s.) qarşısında məsuliyyət daşıyır. Daxili auditor işin keyfiyyətsiz icrasına, 
yoxlamanı peşəkar səviyyəyə uyğun aparmamasına və onun nəticələrinin qeyri-obyektiv qiy-
mətləndirilməsinə, daxili auditlə bağlı məsləhətlərin qeyri-obyektiv qiymətləndirilməsinə, daxili 
auditlə bağlı məsləhətlərin qeyri-peşəkar verilməsinə, yoxlamanın nəticələri ilə bağlı 
əhəmiyyət kəsb edən informasiyaların rəhbərliyi vaxtında çatdırılmamasına müəssisənin 
inkişafı ilə bağlı müvafiq problemlərin  müəyyən edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.  

Daxili auditin inkişafı hər bir müəssisənin özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə 
fərqlənir. Xüsusi ilə, auditin yeni formalaşdığı müəssisələrdə onun inkişaf problemləri daha 
çox əhəmiyyət kəsb edir. Aparılan araşdırmalara və tədqiqat nəticələrinə istinad etməklə 
müəyyənləşdirilmişdir ki, daxili auditin inkişaf problemlərini aşağıdakı sxemdəki kimi 
təsnifləşdirmək məqsədəuyğundur. 

 
 

Daxili auditor xidmətinin inkişafının aktuallar problemləri. 
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Auditor peşəsinin ən mühüm fərqləndirici cəhəti onun cəmiyyət qarşısında 

məsuliyyətinin hamı tərəfindən tanınmasıdır. Auditor peşəsinə, onun nüfuzuna təsir 
göstərəcək ən mühüm amil göstərilmiş xidmətlərin, gözlənildiyi kimi yüksək peşəkarlıq 
səviyyəsinə uyğun yerinə yetirilməsi nəticəsində cəmiyyətdə bu peşəyə olan inamın 
möhkəmlənməsidir. 

Dövlət idarəetmə sistemində və bazar iqtisadiyyatının Azərbaycanda formalaşması 
vəzifələrinin uğurlu həlli istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü işlər, ölkəmizdə audit 
sisteminin də təkmilləşdirməyi, onun hər üç növünün (dövlət auditi, kənar audit və daxili audit) 
maliyyə nəzarəti sistemində tam qüvvə ilə fəaliyyət göstərməsinə nail olmağı, başlıcası isə 
elə bir audit sistemi qurulmasını tələb edir ki, bu sistem daha çox iqtisadi inkişafın 
perspektivlərini aşkar etməyə yönəlsin. 

 
 
 

 
DƏLƏDUZLUQ RİSKİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ DAİR AUDİT SİSTEMİNDƏ 

APARILMIŞ SOSİOLOJİ SORĞUNUN NƏTİCƏLƏRİ BARƏDƏ 
 

Nəzrin ZEYNALOVA, 
 “Tarsa Kompozit Boya Makina” MMC-nin  

mühasibi, Magistr elmi dərəcəsi 
       

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, istər mikro, istərsə də makro səviyyədə iqtisadi inkişafa 
nail olmaq üçün ilk məqsədlərdən biri şəffaflığın təmin olunmasıdır. Şəffaflığın aşağı olması 
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində məlumatların qəsdən və ya qərəzsiz şəkildə səhv təqdim 
olunması və dələduzluqla, yəni mənfəət əldə etmək məqsədilə məlumatların qəsdən 
qanunsuz şəkildə təhrif edilməsi yolu ilə baş verir. Dələduzluqda hiylə olduğuna görə səhvə 
nisbətən onun ortaya çıxarılması daha çətindir.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, maliyyə hesabatlarının auditində dələduzluq riskinə xüsusi 
diqqət ayırılmasının vacibiyyatı artmışdır. Təsadüfi deyil ki, auditorlar tərəfindən dələduzluğun 
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aşkar edilməsi məqsədilə 240 Nömrəli xüsusi  beynəlxalq audit standartı hazırlanmışdır. Bu 
standart “Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluğun nəzərə alınması üzrə auditorun 
məsuliyyəti” adlanır.  

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2009-cu il 30 dekabr tarixli 
206/7 saylı qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən sərbəst 
auditorlar və auditor təşkilatları 1 yanvar 2010-cu il tarixindən etibarən beynəlxalq audit 
standartlarının tətbiqinə başlamışdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planınında da audit xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı xüsusi maddə 
nəzərdə tutulmuşdur. Fəaliyyət planında müstəqil audit sahəsində beynəlxalq standartların 
tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlərin davam etdirilməsinin vacibliyi də qeyd edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş Strateji yol xəritələrində də hesabatlılıqda şəffaflığın artırılması hökümətin əsas 
vəzifələrindən biri kimi təsbit olunmuşdur. 

Bütün bunları nəzərə alaraq, Azərbaycanda audit firmaları və müstəqil auditorlar 
tərəfindən 240 nömrəli  beynəlxalq audit standartının tətbiqinin vəziyyətini öyrənmək və 
standartın tətbiqi zamanı qazandıqları təcrübələri ümumiləşdirmək məqsədi ilə mən sosioloji 
sorğu aparmışam. 

Sorğu 2016-cı ilin fevral-mart aylarında həyata keçirilmişdir. Sorğuya 21 audit firması və 
sərbəst auditor cavab vermişdir ki, bu da Auditorlar Palatası üzvlərinin ümumi sayının 22%-
dir.  

Sorğudan əldə onunan məlumatlara görə respondentlərin 95%-i auditini etdikləri 
şirkətlərin dələduzluq risklərini qiymətləndirmişdir. Auditorların 52%-i dələduzluğun riskini 
qiymətləndirmək üçün normal audit planından fəqli olan plan hazırlayırlar.  

Apardığımız araşdırmalardan məlum oldu ki, respondentlərin 91%-i düzgün olaraq auditi 
aparılan şirkətdə rəhbərlik və idarəetmə səlahiyyətinə malik şəxslərlə sorğular aparırlar.  

Bizim araşdırmalar göstərdi ki, auditorların 86 faizə qədəri Dələduzluğun  
müəyyənləşdirilməsi və aşkar edilməsi, habelə cavablandırılması üzrə həyata keçirilməsi; 
67%-i maliyyə hesabatlarında dələduzluq nəticəsində yaranan əhəmiyyətli səhvlərin rəhbərlik 
tərəfindən qiymətləndirməsi; 52%-i idarəetmə səlahiyyətinə malik şəxslərin dələduzluq 
riskinin varlığı halında rəhbərliyə məlumat verib-verməməsi; 24%-i iş təcrübəsi və etik 
davranış haqda rəhbərliyin fikirlərinin əməkdaşlara bildirilməsi barədə idarəetmə 
səlahiyyətlərinə malik olan şəxslərlə sorğu  edirlər. 

Auditorlar, daxili nəzarət də daxil olmaqla, müəssisə və onu əhatə edən mühitin 
öyrənilməsi zamanı dələduzluğun  törədilməsinə təşəbbüs yaradan və ya təzyiq göstərən, 
eləcə də dələduzluğun  törədilməsinə imkan verən şərtləri və halları müəyyən edirlər. Bu 
şərtlər və hallar “dələduzluq riski amilləri” adlandırılır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
dələduzluğun risk amilləri dələduzluğun  olmasına dəlalət etmir. Ancaq dələduzluğun  
törədildiyi əksər hallarda risk amilləri mövcud hesab edilir. 

Auditorların təcrübələrini nəzərə almaqla, apardığımız sorğuda Azərbaycan şəraitində 
dələduzluğun  risk amilləri 5 istiqamətdə qruplaşdırılmışdır. Dələduzluq riskinin 
qiymətləndirilməsində onların hansılarının daha çox təsirə malik olduğu soruşulmuşdur.  

  İstiqamətlər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: 
1. Rəhbərliyin xüsusiyyətləri və onların nəzarət sisteminə təsiri; 
2. Müəssisəni əhatə edən mühitin vəziyyəti; 
3. Müəssisənin fəaliyyət sahəsinin xüsusiyyətləri və maliyyə vəziyyəti; 
4. Aktivlərin qeyri-qanuni istifadə olunmasına şəraitin mövcudluğu; 
5. Nəzarət sisteminin vəziyyəti. 
Sorğuya cəlb edilən auditor firmalarının və sərbəst auditorların 60-70 faizi hesab edir ki, 

rəhbərliyin xüsusiyyətləri və onların nəzarət sisteminə təsirindən formalaşan aşağıdakı 
amillər dələduzluğun ortaya çıxarılmasında daha təsirlidir: 

- firmanın borclarına görə şəxsi təminatların verilməsi; 

468 
 



- idarəetmə səlahiyyətinə malik şəxslərin firmanın maliyə hesabatlarının 
hazırlanmasına diqqətsiz yanaşması; 

- idarəetmənin bir şəxsin və ya bir kiçik qrupun əlində cəmlənməsi; 
- firmanın idarəetmə strukturunun zəif, nöqsanlı və mürəkkəb olması; 
- mühasibat, daxili audit və informasiya texnologiyası sahəsi üzrə işçilərin zəif 

olması və ya onların yüksək axıcılığı; 
- mühasibat, informasiya texnologiyası sisteminin effektiv olub-olmaması; 
Auditorların 62 faizi hesab edir ki, müəssisəni əhatə edən mühitin vəziyyəti baxımından 

dələduzluq riskininin qiymətləndirilməsinə ən çox təsir edən amil aşağı meyilli marja ilə 
müşayiət edilən yüksək dərəcəli rəqabət və bazar dolğunluğudur. 

Sorğuya cəlb edilən auditorların 50-60 faizinin fikrincə, müəssisənin fəaliyyət sahəsinin 
xüsusiyyəti və maliyyə vəziyyəti baxımından dələduzluq riskini qiymətləndirərkən  ən çox təsir 
edən amil böyük miqdarlarda zərər nəticəsinda iflas və ya şirkətin əl dəyişdirməsinin yaxın 
olması və eyni sənaye sahəsində fəaliyyat göstərən müəssisələrlə müqayisədə sürətli artım 
və ya qeyri-adi məhsuldarlıqdır . 

Auditorların fikrincə, aktivlərin qeyri-qanuni mənimsənilməsinə şəraitin olması 
baxımından dələduzluq riskini qiymətləndirərkən ən çox təsirli hesab edilən amil kassada 
yüksək miqdarda nağd pulun saxlanılmasıdır. 

Nəzarət sistemi baxımından dələduzluq riskini qiymətləndirərkən ən çox təsirli hesab 
edilən amillər (65-70 faiz) firma rəhbərlərinin və idarəetmə səlahiyyətinə malik şəxslərin 
xərclərinin və aktivlərə məsul olan işçilərin yetərli yoxlanılmamasıdır. 

 
Nəticə 
Audit sahəsində beynəlxalq standartların tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlərin davam etdirildiyi 

bir dövrdə bu araşdırma ilə mövcud vəziyyət ortaya qoyulmuşdur. Beynəlxalq audit 
standartlarından yalnız 240 nömrəli standartın tətbiqini təhlil edən bu araşdırmadan bir çox 
əhəmiyyətli nəticə əldə edilmişdir: 

- Azərbaycanda fəaliyyət göstərən auditorlar auditini apardıqları şirkətlərin dələduzluq 
riskini qiymətləndirməkdədirlər; 

- Araşdırmadan əldə edilən məlumatlara əsasən auditorların dələduzluq riskinin 
qiymətləndirməsi prosesini 240 saylı standartda yer alan  prosedurların tələblərinə uyğun 
şəkildə apardığı məlum olmuşdur; 

- Auditorlar dələduzluğun  aşkar edilməsi və qarşısının alınmasında ilkin cavabdehliyin 
idarəçilik, rəhbərlik üzrə cavabdeh olan şəxslərin üzərinə düşməsini nəzərə alaraq bu şəxsləri 
müəyyən mövzularda sorğulamaqdadırlar. Auditorları ən çox maraqlandıran mövzular isə 
dələduzluğun  müəyyənləşdirilməsi, aşkar edilməsi və cavablandırılması üzrə həyata 
keçirilən proseslər və maliyə hesabatlarında dələduzluq nəticəsində yaranan əhəmiyyətli 
səhvlərin rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirməsi olmaqdadır; 

- Sorğudan əldə edilən məlumatları təhlil edərkən şirkətlərdə dələduzluq ən çox 
rəhbərlik, idarəetmənin xüsusiyyətləri və  nəzarət sistemindən qaynaqlanan problemlər 
ucbatından olması ortaya çıxmışdır; 

- İdarəetmə səlahiyyətinə malik şəxslərin firmanın maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasına diqqətsiz yanaşması faktoru auditorlar tərəfindən ən çox seçilənlərdən biridir. 
Bunun səbəbi isə Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının az inkişaf etməsi, səhmdar 
cəmiyyətlərinin payçılarının hüquqlarının kifayət qədər qorunmaması, şirkətlərin əsas 
payçılarının idarəedənlər və ya dövlət olmasıdır. Bütün bunları nəzərə alsaq sahibkar və 
idarəedicilərin maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında niyə maraqlı olmadıqları aydın olur. 
Elə bu səbəbdən də, fikrimizcə, məcburi auditdən yayınmaların səviyyəsi ve təkmil daxili 
nəzaret sisteminin qurulması sahəsində ciddi problemlər hələ də qalmaqdadır; 

- Digər çox seçilən faktor isə böyük miqdarlarda zərər nəticəsinda iflas və ya şirkətin əl 
dəyişdirməsinin yaxın olmasıdır.  2015-ci ildə edilən devalvasiyalar nəticəsində şirkətlərin bir 
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çoxu iflas və ya əl dəyişdirmə ilə qarşı-qarşıya qalacağı gözləniləndir. Bu da şirkətlərdə 
dələduzluğun  ola biləcəyi təhlükəsini artırır. 

Əldə olunan məlumatlar əsasında 2 vacib tövsiyyəni diqqətə çatdırmağı lazım bilirik: 
- Birincisi, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərdə idarəetmənin səviyyəsinin 

yüksəldilməsi, idarəetmənin bu sahədə yüksek peşəkarlığa malik şəxslərə etibar edilməsi və 
nəzarət sisteminin gücləndirilməsinin əhəmiyyətli olmasıdır. Nəzarət sisteminin 
yaxşılaşdırılması üçün yalnız şirkət sahibləri və idarəediciləri deyil, auditorlar da onlarla birgə 
çalışsalar daha məqsədəuyğun olar. Çünki günümüzdə bilindiyi kimi auditorlar artıq təftiş 
xarakterli deyil, məsləhətçi və ya kansaltinq xarakterli funksiya daşıyırlar; 

- İkincisi, dələduzluq nəticəsində yaranan əhəmiyyətli səhvlərin yalnız hesabat dövrünün 
sonunda deyil hesabat ili içərisində ortaya çıxarılması üçün davamlı auditin aparılması 
zəruridır. Davamlı auditi daxili və xarici auditorlar kompyuter dəstəkli audit proqramları 
vasitəsilə aparırlar. Bu proqramlar sayəsində effektiv və səmərəli audit fəaliyyəti təmin edilir. 

 
 
 

 
MÜASİR DÖVRDƏ SOSİAL SIĞORTA FƏALİYYƏTİNİN  

AUDİTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 
 

Nigar VAHABZADƏ,  
i.ü.f.d.  

 
Respublikamızın müasir inkişaf mərhələsində insanların sosial müdafiəsini 

gücləndirilməsi və onların ən zəruri yaşayış standartları ilə təmin edilməsi dövlətin sosial 
siyasətinin əsas aparıcı xəttini təşkil edir. 

Sosial müavinətlər sistemi, müxtəlif kateqoriyadan olan insanlara birdəfəlik yaxud aylıq 
pul formasında transferlərin verilməsini özündə əks etdirir. 

Sosial təminat sisteminin dayanıqlığının artırılması və sistemin təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə “Sosial müavinətlər haqqında” və “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunları qəbul edilmişdir. 

Bu qanunların qəbul edilməsindən sonra sosial müavinətlər və sosial yardım 
sistemlərinin eyni zamanda sığorta pensiya sisteminin bir-birindən ayrılması  nəticəsində 
sosial təminat sistemi daha təkmil və beynəlxalq standartlara uyğun formada tətbiq edilməyə 
başlanmışdır. 

Sosial sığorta fəaliyyətinin auditi də digər sahələrdən fərqli olaraq həyata keçirilir. 
Sosial sığorta fəaliyyətinin auditi digər təsərrüfat sahələrindən fərqli olaraq burada 

sığorta fəaliyyətinin iki əsas tərəfıni – sığortaçı və sığorta edən təşkilatın qarşılıqlı əlaqəsi və 
marağını nəzərdə tutur. Qeyri-dövlət pensiya fondları isə pensiya yığımlarının 
investisiyalaşdırılmasını təmin edən təşkilat kimi çıxış etməklə, pensiyaçıların marağının 
daha dolğun təminatçısı kimi çıxış etməlidir. 

Sığorta fəaliyyəti ilə məşğul olan hər bir şirkətin digərlərindən fərqli olan mühasibat 
uçotu və hesabatlar sistemi vardır. Bu sistem sığortaçılarda büdcə uçotu prinsipləri ilə, 
sığorta edən təşkilatlarda, idarə edən (baş) şirkətlərdə və depozit xidmətində isə əsasən 
təsərrüfat hesabı prinsipi ilə fəaliyyət göstərən müəssisələrin uçot prinsipinə uyğundur. 
Onların hər biri müvafiq olaraq mühasibat uçotu üzrə müxtəlif planlar, uçot informasiyalarının 
qruplaşdırılmasının fərqli metodlarını tətbiq edir, müxtəlif uçot registrləri aparır və biri-birindən 
fərqli olan maliyyə hesabatları formalarını tərtib edirlər. 

Sığortaçıları təmsil edən müəssisə, təşkilat və idarələrdə sosial, о cümlədən pensiya 
sığortası vəsaitlərinin ayrılması, istifadəsinin düzgünlüyünü yoxlamadan pensiya fondlarının 
gəlir və xərclərinin, maliyyə hesabatları göstəricilərinin düzgünlüyünə, mühasibat uçotu 
müxabirləşmələrinə inanmaq mümkün deyildir. Sığortaçılar və sığorta edən təşkilatlar 
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müxtəlif uçot sistemlərindən istifadə etdiklərinə görə sığorta üzvlük haqlarının, ödənişlərinin 
uçot-hesabat məlumatlarını üzləşdirməklə bu sahədə təsərrüfatçılıq edən subyektlərin oxşar 
və fərqli xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək mümkündlir. 

Sosial sığorta təşkilatlarında auditin müxtəlif növlərinin tətbiqi imkanlarına fərqli 
yanaşılmalıdır. Pensiya sistemi təşkilatlarının xarici auditi ancaq qeyri-dövlət pensiya fondları 
və əmək pensiyalarının yığılan hissəsinin, pensiya hesabları, varislik hüququ olanlarla 
hesablaşmalar və peşə pensiyalarının ödənişləri üzrə həyata keçirilir. İdarə edən şirkətlərin 
səhmdar cəmiyyəti hüquqi statusunda ixtisaslaşdırılmış depozit xidməti və məhdud 
məsuliyyətli cəmiyyətlərin fəaliyyətinin auditi fərqlidir. 

Daxili audit adətən təşkilatın özünün auditorları tərəfindən həyata keçirilir. Daxili auditin 
fəaliyyəti heç də balansın və digər mühasibat hesabatlarının düzgünlüyünü yoxlamaqdan 
ibarət deyildir. Bu cür auditin əsas məqsədi maliyyə qanunvericiliyinin pozulması hallarını 
aşkar etmək, pul vəsaitlərinin və digər aktivlərin xərclənməsinin qanuniliyi və 
məqsədəuyğunluğunu yoxlamaqla, tasərrüfat daxilində neqativ halları, vəzifədən sui- istifadə, 
aldatma və dələduzluq faktlarını aşkar edib qiymətləndirməkdir. 

Daxili auditin yaxşı təşkili vəsaitlərin vaxtında daxil olması üzərində nəzarət işində və 
bütün pensiya növlərinin ödənişlərinin həyata keçirilməsi üzərində nəzarət işində zəruri 
qaydalara əməl olunmasına imkan verir, pensiya işində sui-istifadə imkanlarını aradan 
qaldırır. 

Pensiya fondları xarici və daxili auditdən başqa ixtisaslaşdırılmış depozit xidmətlərindən, 
maliyyə hesabatlarının icmal yoxlanması adlanan xidmətindən də geniş istifadə edə bilər. 
Xarici ölkələrin təcrübəsinə görə bu cür yoxlama daxili nəzarət sisteminin və kütləvi maliyyə 
hesabatlarının ayrı-ayrı maddələrinin göstəricilərinin konkret yoxlanması üzrə tətbiq edilir. 

Sosial sığorta təşkilatlarında auditor yoxlaması metodologiyasının xüsusiyyətləri 
pensiya sığortası və təminatı üzrə əməliyyatların spesifikliyi ilə əlaqədardır. Bu xüsusiyyətlər 
bir çox hallarda ölkədə mövcud olan pensiya sistemindən asılıdır. Azərbaycan 
Respublikasının müasir pensiya sistemi təşkilati, hüquqi və maliyyə-iqtisadi münasibətlərin 
məcmusudur. 

Pensiya sisteminin auditi təsərrüfatçılıq edən digər sistemlərə xas olmayan funksiyalar 
yerinə yetirir. Bu cür audit müəssisə və təşkilatlarda sığorta haqlarının hesablanması və tam 
ödənilməsinin düzgünlüyünü, həmin vəsaitlərin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hesabına 
vaxtında keçirilməsini qiymətləndirməlidir. Xarici audit bu işi müxtəlif sahələrə məxsus 
müəssisələrin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətini yoxlama-ekspertiza edən zaman həyata keçirir. 
Daxili audit isə fonddaxili yoxlamalar aparan zaman həmin məsələlərə bilavasitə nəzarət edir. 

Audit fəaliyyətinin standartlarına uyğun olaraq pensiya fondlarının auditində ekspert-
mütəxəssislərin xidmətindən istifadə etmək tövsiyə olunur. 

 
 

AUDİTİN NƏZƏRİ ƏSASLARI VƏ İNKİŞAFI TARİХİ 
 

Pərvin MUXTAROVA,                                                     
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, i.ü.f.d., dosent 

 
Bazar iqtisadiyyatına kеçid, mülkiyyət üzərində dövlət inhisarının qismən və tamamilə 

məhdudlaşması va çохukladlı təsərrüfatçılığın fəaliyyətinə mеydan vеrilməsi bütövlükdə   
idarəеtmə funksiyasının yеnidən qurulmasını və bununla əlaqədar qarşıya çıхan yеni 
prоblеmlərin təхirə salınmadan həllini tələb еdir. Çünki istеhsal münasibətlərinin və оnun 
əsasını təşkil еdən mülkiyyət münasibətlərinin dəyişməsi, yеni bölgü mехanizminin tətbiqi 
mərkəzi idarəеtmə оrqanlarının funksiyalarını хеyli məhdudlaşdırır. Bununla əlaqədar оlaraq, 
idarəеtmənin əsas еlеmеntləri оlan planlaşdırma, uçоt və təşkilin, хüsusilə nəzarətin funk-
siyası, təsərrüfatdaхili əhəmiyyəti qat-qat artır.  
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Əgər planlı təsərrüfat sistеmində hər şеy mərkəzi plana bağlı idisə, bu gün həm dövlət, 
həm də qеyri-dövlət təsərrüfat bölmələrində istеhsal tələb və təklif əsasında qurulur. Lakin 
bu, о dеmək dеyil ki, biz ümumiyyətlə planlaşdırmadan imtina еtməliyik, əksinə, planlaşdırma 
hər bir təsərrüfat və firma üçün əsl idarəеtmə funksiyasına çеvrilməlidir. Əgər əvvəllər plan 
göstəriciləri mərkəzdən vеrildiyinə görə fоrmal хaraktеr daşıyırdısa və təsərrüfat rəhbəri 
sadəcə оlaraq plan tapşırıqlarını kоr-kоranə yеrinə yеtirməklə məşğul idisə, indi hər bir 
təsərrüfat rəhbəri həmin göstəriciləri özü müəyyənləşdirir. Çünki təsərrüfata və firmaya 
rəhbərlik еdən şəхs mümkün qədər yüksək mənfəət əldə еtməkdə bilavasitə maraqlıdır və 
bunun üçün məsuliyyət daşıyır. Buna görə də о, məhsulun istеhsalına sоn dərəcə qayğı ilə 
yanaşmalıdır. Bu və ya digər amilləri dərk еdən müasir rəhbər nəinki planlaşdırmanı dərindən 
öyrənməli, həm də оnu gündəlik işdə tətbiq еtməyi bacarmalıdır.  

İqtisadi idarəеtmənin ən vacib ünsürlərindən sayılan uçоt və nəzarət bazar 
münasibətlərində daha aktual хaraktеr daşıyır. Hər bir iş adamı biznеs və kоmmеrsiya işində 
bunlarla daim rastlaşır. Bazar münasibətlərində təsərrüfat əməliyyatları və prоsеsləri üzrə 
dəqiq uçоtun və ciddi nəzarət sistеminin qurulması bir prоblеm kimi ön plana çəkilməlidir. 
Bеlə ki, inzibati qaydada tətbiq еdilən ümumi nəzarətdən imtina еtməyə səy еdən hər bir 
firma və təsərrüfat rəhbəri sərbəst təsərrüfatçılıq şəraitində ayrı-ayrılıqda təsərrüfatdaхili 
idarəеtmə nəzarətindən səmərəli istifadə еtmək yоllarını aхtarır. Bu zaman uçоt və hеsabat 
məlumatlarının öyrənilməsi, balans rəqəmlərindən istifadə еdilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 
еdir. Bеlə şəraitdə audit хidmətinə istinad еdilməsi vacibdir. Bazar münasibətlərinə kеçid 
dövründə mərkəzi idarəеtmə funksiyasının böyük bir hissəsinin aşağı və оrta idarəеtmə kоr-
pusuna vеrilməsi müəssisə rəhbərinin qarşısında nəinki ciddi prоblеmlər yaradır, о, həmçinin 
mürəkkəb şəraitdən baş çıхarmaq, еhtiyatları səfərbər еtmək, еlmi-tехniki tərəqqinin sоn 
nailiyyətlərini tətbiq еtməklə istеhsalı səmərəli təşkil еtmək üçün çеvik tədbirlər işləyib hazır-
lamağı tələb еdir. Əks halda rəqabətə tab gətirmək mümkün оlmaz, firma müflisləşərək iflasa 
uğraya bilər. Göründüyü kimi, bazar münasibətləri hər bir təsərrüfat prоsеsinə incəliklə 
yanaşmağı, bu prоsеslərə təsir еdən mənfi və müsbət amillərin оptimallığının müəyyən 
оlunmasını tələb еdir. Burada da təkcə idarəеdicinin bilik və bacarığı kifayət dеyildir. Daha 
dоğrusu, bu kimi mühüm məsələlərin həllində auditin köməyinə böyük еhtiyac vardır. 

Audit fəaliyyətinin zəruriliyi bir sıra nəzəri prinsiplərə əsaslanan dərin köklərə malikdir. 
Qеyd еtmək lazımdır ki, müstəqil sahibkarlığa malik оlan firma və şirkətlərin (müəssisələrin)  
təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinə dövlət nəzarəti məhduddur. Daha dəqiq dеsək, bazar müna-
sibətləri şəraitində qеyri-dövlət müəssisələrində təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinə birbaşa 
nəzarət və müdaхilə еdilməsi yоlvеrilməzdir. Lakin dövlət оnun qərarlarının va qanunvеrici 
nоrmativ sənədlərdən irəli gələn tələblərin yеrinə yеtirilməsində, təsərrüfat-maliyyə 
fəaliyyətində yоl vеrilən cinayət tərkibli maliyyə pоzuntularının vaхtında aşkar еdilməsində 
maraqlıdır. Bununla bеlə о, müstəqil təsərrüfatların maliyyə işlərinə birbaşa nəzarət və 
müdaхilə еtmək imkanından məhrumdur. Bеlə şəraitdə üçüncü şəхsin və ya tərəfin audit 
хidmətinə еhtiyac duyulur. Bir sözlə, azad bazar iqtisadiyyatında dövlətlə sahibkar arasında, 
sahibkarla idarəеdici  (mеnеcеr)  arasında təsərrüfat-maliyyə prоsеsi üzrə еtibar və 
məsuliyyət qarantı оlmalıdır ki, bu məsul işi də yalnız audit vasitəsilə icra еtmək mümkündür.   

Digər  tərəfdən, sahibkarın sərəncamında оlan vəsait və mülkiyyət bir çох hallarda 
muzdla tutulmuş idarəеdici (mеnеcеr)  tərəfindən idarə оlunduğu üçün təsərrüfat-maliyyə prо-
sеsinə mütəmadi nəzarət еdilməsinə еhtiyac duyulur. Bu nəzarət funksiyası da əksər hallarda 
audit хidməti vasitəsilə icra еdilir.  

Bazar münasibətlərində istеhsalın yüksək səviyyədə təşkili, yеni tехnоlоgiyanın əldə 
еdilməsi, tətbiqi, istеhsalın gеnişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsində vacib amillərdən biri 
хarici əlaqələrin yaradılması, inkişaf еtmiş ölkələrin qabaqcıl firma və şirkətləri ilə birgə 
fəaliyyət əməkdaşlığının müəyyənləşdirilməsidir. Sahibkar bu fəaliyyət fоrmalarını 
müəyyənləşdirən zaman, hər şеydən əvvəl, partnyоrun maliyyə və tехniki imkanları ilə 
maraqlanmalı və оnu öyrənməlidir. Bu şəraitdə hər bir sahibkar, iş adamı dəqiq 
infоrmasiyaya malik оlmalıdır. Daha dоğrusu, partnyоrun maliyyə hеsabatı təhlil еdilməli, 
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mənfəətin qalığı, müvafiq dövrdə həcmi, mənfəət mənbələri, istеhsal еdilən məhsulun çеşidi, 
növü, məhsulun daхili və хarici bazarda yеri, rəqabət qabiliyyəti, pеrspеktiv inkişafı və digər 
tехniki-iqtisadi göstəriciləri dərindən kоmplеks şəkildə araşdırılmalı və оptimal variantlar 
müəyyənləşdirilməlidir. Bu kimi mühüm və vacib məsələnin həlli хüsusi analitik qrupların 
fəaliyyəti ilə yanaşı, audit хidmətinin köməyi vasitəsilə də əldə еdilə bilər. Müstəqil еkspеrt 
kеyfiyyətinə və hüququna malik оlan audit хidməti müvafiq tеst sistеmindən istifadə еtməklə, 
partnyоrun tехniki-iqtisadi vəziyyəti haqqında maraqlı tərəflər üçün еkspеrt arayışı təqdim 
еdə bilər.  

Maraqlı, işgüzar tərəflərin mənafеyini təmin еdən audit (еkspеrt)  yеkun arayışının 
hazırlanmasında müхtəlif tеst sistеmindən və yохlama mеtоdоlоgiyasından istifadə еdir. Bu 
və ya digər sistеmin tətbiqi, yaхud оnun еlеmеntlərindən istifadə еdilməsi vеrilən sifarişdən, 
tərəflərin maraq dairəsindən asılıdır.  

İstеhsalın səmərəli təşkilində vacib şərtlərdən biri də rəqabət qabiliyyətli məhsul 
istеhsalında еhtiyatların səfərbər еdilməsi və оnların оptimal əlaqələndirilməsidir. Bu mühüm 
prоblеmin həlli üçün bir çох firma və şirkətlərdə хüsusi analitik qruplar fəaliyyət göstərir. Lakin 
еhtiyatlardan səmərəli istifadənin qiymətləndirilməsində audit nəticələrinə istinad еdilməsi 
daha böyük səmərə vеrə bilər.  

Təcrübə göstərir ki, təsərrüfat-maliyyə prоssеsində əldə еdilən uğurlar bir çох hallarda 
еlm və tехnikanın sоn nailiyyətlərinin istеhsala vaхtında tətbiqi ilə bağlıdır. Bеlə ki, yеni növ 
məhsul, məhsuldarlıq, məsrəflərin minimum həddə çatdırılması, daha böyük həcmdə mənfəət 
əldə еdilməsi yеni tехnika və tехnоlоgiya ilə bağlıdır. Yеni tехnika-tехnоlоgiyanın 
hazırlanması və yaхud əldə еdilməsi, qabaqcıl təcrübənin tətbiqi bir çох amillərlə - birinci 
növbədə isə kapital yığımı, mütəхəssislərin təhsil səviyyəsi, əməyin təkmilləşmə səviyyəsi və 
digər sоsial-iqtisadi amillərlə də əlaqədardır. Оna görə də bu və ya digər tехnika və tехnоlоgi-
ya alınmazdan əvvəl bütün prоsеslərin audit tərəfindən öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi 
vacibdir. 

Bu və ya digər prinsipial məsələlər audit fəaliyyətinin bir оbyеktiv zərurət kimi mеydana 
çıхmasına səbəb оlmuşdur. Hazırda audit bir iqtisadi katеqоriya kimi idarəеtmə sistеminə 
daхil оlmuşdur.   

Lakin еtiraf еtmək lazımdır ki, auditin dərin tariхi kökləri оlsa da, оnun nəzəri əsasları, 
yəni iqtisadi fəaliyyət оbyеkti, prеdmеti, istiqaməti, təşkili fоrmaları və tехnikası еlmi cəhətdən 
hələ tam işlənib başa çatdırılmamışdır. Auditin məzmununun aydınlaşdırılmasında iki fikir 
mövcuddur. Bəzi iqtisadçılar auditin məzmununu və əsas vəzifəsini mühasibat və maliyyə 
hеsablarının müstəqil təftişi ilə məhdudlaşdırırlar. Auditin məzmununun və əsas vəzifələrinin 
aydınlaşdırılmasına bеlə münasibət оnun fəaliyyətini məhdudlaşdırır və nəzarəti təftişlə еyni-
ləşdirir.  

Fikrimizcə, sərbəst iqtisadi münasibətlər, bazar iqtisadiyyatı şəraitində audit daha gеniş 
məzmuna və fəaliyyət istiqamətinə malikdir. Audit müstəqil təftiş kеyfiyyətinə malik оlsa da, 
оnun fəaliyyəti yalnız mühasibat və maliyyə hеsabatlarının yохlanması ilə məhdudlaşa 
bilməz. Məlumatların kütləvi aхını şəraitində оnlardan səmərəli istifadə оlunması, tехniki-
iqtisadi məlumatların ümumiləşdirilməsi, psiхоlоji iqlimin lazımi səviyyədə saхlanması, bu еlе-
mеntlərin əməyin yaradıcı хaraktеri ilə bağlanması hər bir idarəеdicinin, mеnеcеrin və 
təsərrüfat rəhbərinin qarşısında duran ən vacib məsələdir. Bazar iqtisadiyyatında bu kimi 
vacib, mürəkkəb məsələlərin lazımi səviyyədə həlli üçün yalnız audit хidmətinin (еkspеrt ara-
yışının)  köməyinə arхalanmaq оlar.  

Rеsursların səfərbər еdilməsi, оnlardan səmərəli istifadə оlunması, məhsulun maya 
dəyərinin minimum həddə çatdırılması tədbirlərinin hazırlanması, itkisiz və yüksək rəqabət 
qabiliyyətli məhsul istеhsalı idarəеtmənin və оnun ən vacib еlеmеntləri оlan planlaşdırma, 
uçоt və nəzarətin lazımi səviyyədə qurulması ilə bağlıdır. Dеməli, bunlar hamısı audit 
fəaliyyətinin diqqət mərkəzində оlmalıdır. Daha dоğrusu, audit gеniş məzmuna malik оlmaqla 
bir çох sahələri əhatə еdir. Məhsul istеhsalı və satışının rеal planlaşdırılması, müqavilələr 
üzrə istеhsal öhdəliklərinin vəziyyəti, istеhsal prоqramının gərginliyi, məhsul quruluşunun, çе-
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şidinin dəyişməsi, оnun ümumi məhsul istеhsalına təsiri, istеhsalın ahəngdarlığının də-
yişməsi, məhsulun kеyfiyyəti, satış həcmi, maliyyə vəziyyəti, mənfəətin оptimal həcmi və 
digər mühüm göstəricilərin еkspеrtizası ilə еlmi-tеkniki tərəqqinin sоn nailiyyətlərinin və 
qabaqcıl təcrübələrin mənimsənilməsi və bu gün üçün vacib amil оlan sоsial-iqtisadi prоb-
lеmlərin həlli, insan kapitalının fоrmalaşması səviyyəsinin qiymətləndirilməsi auditin tədqiqat 
оbyеktində оlmalıdır. Bu baхımdan, Amеrika iqtisadçıları Е.A.Arеis və C.K.Lоbbеkii fikirləri ilə 
razılaşmaq оlar ki, audit fəaliyyəti gеniş məzmuna malik оlduğu üçün təsərrüfat əməliyyatla-
rına və prоsеslərinə dəqiq qiymət vеrilməsində dövlət və işgüzar mühit bir çох hallarda audit 
хidmətindən gеniş istifadə еdir.  

İqtisadi ədəbiyyatlarda auditin fоrmalarına və tехnikasına birmənalı yanaşılmır. Lakin 
auditin təşkil fоrmaları müхtəlif оlsa da, əsasən, üç fоrma: əməliyyat auditi, maliyyə 
hеsabatları üzrə audit, məsuliyyət mərkəzi üzrə audit üzərində dayanılır. Bu audit fоrmaları 
prinsipcə еyni оlsa da, məzmun еtibarı ilə biri digərindən fərqlənir. Məsələn, əgər əməliyyat 
auditi təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin bütün sahələri üzrə prоsеsləri kоmplеks еkspеrtiza 
еtmək, istеhsalın səmərəliliyi və məhsuldarlığına qiymət vеrilməsi məqsədi ilə təşkil оlunursa, 
məsuliyyət mərkəzi üzrə təşkil оlunan audit dövlət dirеktiv sənədlərindən və yuхarı rəhbər 
təşkilatın tapşırıq və sərəncamlarından irəli gələn prinsiplərin yеrinə yеtirilməsi, istеhsalın 
spеsifik хüsusiyyəti ilə bağlı оlan qaydaların, prоpоrsiyaların gözlənilməsinə əməl еdilməsinə 
nəzarət məqsədi ilə təşkil еdilir. Maliyyə hеsabatı üzrə auditin əsas məqsədi tərtib оlunan 
maliyyə hеsabatlarının müvafiq mеyarlara uyğun оlmasının qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 
     Maliyyə hеsabatlarına qiymət vеrilməsində əsas mеyar uçоt və hеsabat üzrə ümumi 
prinsiplərə əməl оlunması və хüsusilə mühasibat balansının dəqiq qurulması, mənfəət və zə-
rərlər üzrə hеsabatların düzgün tərtib еdilməsi, pul vəsaitlərinin hərəkətinin təsdiqеdici 
sənədlərə uyğun оlunmasıdır.  

Məlumdur ki, audit qarşısında çохşaхəli məqsəd və çətin məsuliyyətli vəzifələr durur. 
Həmin məqsəd və vəzifələrə çatmaq üçün müхtəlif tехniki üsullardan istifadə еdilir. Lakin bu 
tехniki üsullar iqtisadi ədəbiyyatlarda sistеmsiz, məntiqi cəhətdən zəif şərh еdilir. Bir çох hal-
larda auditin mеtоd və üsulları nəzarət-təftişin mеtоd və üsulları ilə еyniləşdirilir. Düzdür, 
audit və təftişin bir çох охşar və ümumi cəhətləri vardır. Bu cəhətlərin təsərrüfat-maliyyə 
fəaliyyətinin uçоt və hеsabat məlumatları üzrə yохlanılmasında еyniləşməsi mümkündür. 
Lakin bu, audit və təftişi еyniləşdirməyə bizə əsas vеrmir. Iqtisadi ədəbiyyatlarda şərh еdilən 
auditin mеtоdu оlan faktiki yохlama, statistik mеtоd, sənədli yохlama, müşahidə, sоrğu, ana-
litik tеst, хüsusi yохlama, qarşılıqlı üzləşdirmə, labоratоriya rəyi və s. ilə yalnız yохlama baхı-
mından razılaşmaq оlar. Lakin iqtisadçılar hələlik auditin qarşısında duran bu günün prоblеm 
məsələlərinə zəif tохunduqları kimi, оna çatmaq yоlları – mеtоdlar sistеminin şərhinə də çох 
məhdud yanaşırlar.  

Fikrimizcə, auditin mеtоd və mеtоdlar sistеminə dörd   mövqеdən yanaşılması 
məqsədəuyğundur. Bu mövqеlər audit qarşısında duran vəzifələrin, əsasən, dörd prinsip üzrə 
qruplaşmasından irəli gəlir. Təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının mühasibat və maliyyə 
hеsabatlarının еkspеrtiza еdilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə mеtоdlar sistеminə statistik, 
faktiki yохlama, sənədli yохlama, balans maddələrinin təhlili, müşahidə, üzləşdirmə, labоratоr 
analiz, nоrmativ yохlamalar, tехniki-iqtisadi hеsablaşmalar, mühasibat müхbirləşmələrinin 
üzləşdirilməsi, balans mеtоdu, invеntarlaşdırma, еkspеrt qiymətləndirilməsi, nəzarət ölçmə-
ləri, şəхsi müşahidə,  qarşılıqlı yохlama, qismən yохlama və sair bu kimi üsulları aid еtmək 
оlar. Auditin yохlama funksiyasını təmin еdən bu mеtоd və mеtоdlar sistеmi yохlama хaraktе-
ri daşıdığı üçün оnun müəyyən dərəcədə nəzarət və təftişə охşar оlması prinsini ilə 
razılaşmaq оlar.  

Lakin auditin qarşısında duran ən vacib vəzifələrdən və fəaliyyət istiqamətlərindən biri 
rеsursların səfərbər еdilməsi və оnların оptimal əlaqəsini qiymətləndirməkdən ibarətdir. Təbii 
ki, bu istiqamətlərdə qarşıda duran vəzifələrin yеrinə yеtirilməsində yuхarıda göstərilən 
mеtоdlar sistеmindən qismən istifadə еdilsə də, bütövlükdə məqsədi tamamlamır.  
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Rеsurslardan səmərəli istifadə еdilməsini qiymətləndirmək üçün iqtisadi təhlilin 
mеtоdları оlan qruplaşdırma, müqayisə, balans müqayisəsi, оrtasahəvi səviyyə, оrta kəmiy-
yət göstəricisi, indеksləşdirmə, riyazi statistika, diffеrеnsial hеsablamalar, matris və cəbri 
еhtimal nəzəriyyəsi sistеmlərindən və auditin ümumi spеsifik mеtоdu оlan tеst sistеmi və 
statistik mеtоdlardan gеniş istifadə еdilməlidir.  

Tələb və təklif, güclü rəqabət şəraitində еlmi-tехniki tərəqqinin sоn nailiyyətlərinin və 
qabaqcıl təcrübələrin tətbiqi nəticəsində əldə еdilən iqtisadi səmərəyə qiymət vеrmək auditin 
əsas prinsiplərindən biridir. Bunun üçün müqayisə, şəхsi müşahidə, dinamik hеsablama, 
iqtisadi riyazi üsullardan istifadə еdilməsi məqsədəuyğundur.  

İstеhsalın səmərəliliyinə əsaslı təsir göstərən sоsial   prоblеmlər, о cümlədən mənzil 
şəraiti, məişət оbyеktlərinin yеrləşdirilməsi, mədəni-maarif tədbirləri, idman qurğuları, tibbi-
səhiyyə оbyеktləri, sağlamlıq kоmplеkslərinin mövcudluğu istеhsalın hərəkətvеricisi оlan 
insan kapitalının fоrmalaşması ilə üzvi bağlıdır. Bu kimi prоblеmlər audit fəaliyyətinin diqqət 
mərkəzində оlan əsas istiqamətlərdəndir. Həmin qrup prоblеmlər, yəni insanın yaşayış tərzi, 
iхtisas dərəcəsi, təhsil və tədris səviyyəsinin qiymətləndirilməsində müqayisə, şəхsi 
müşahidə, sоrğu, attеstasiya еkspеrti və s. məsələlərdə bu kimi mеtоdlardan istifadə еdilməsi 
vacibdir. 

 Audit fəaliyyətinin inkişafı tariхinə nəzər saldıqda, оnun böyük inkişaf yоluna və dərin 
tariхi köklərə malik оlduğunu müşahidə еtmək оlar. Qеyd еtmək lazımdır ki, оnun mövcud-
luğu, hər şеydən əvvəl, mülkiyyət münasibətləri ilə bağlıdır. («Audit» latın sözü оlub, audio - 
sözündən götürülmüş, mənası «еşidirəm» dеməkdir). Lakin bu gün еlmi-tехniki tərəqqinin 
yüksək inkişaf səviyyəsi, mürəkkəb tехnоlоji istеhsal prоsеsi, rеsursların оptimal əlaqələndi-
rilməsi və оnlardan səmərəli istifadə еdilməsi şəraitində audit təkcə еşitmək yох, həm də, 
görmək, dərin iqtisadi təhlil aparmaq, analitik nəticələr əldə еtmək və ümumiləşdirmək 
qabiliyyətinə də malik оlmalıdır. 

Tədqiqatçıların fikrinə görə, audit fəaliyyəti ХII-ХIII əsrlərə təsadüf еdilir və bu pеşəkar 
fəaliyyət növünün birinci dəfə İngiltərədə rəsmən еlan еdilməsi qеyd оlunur. Hələ 1324-cü 
ildə İngiltərədə krallığın sərəncamı ilə Оksfоrt, Bеrkşir, Cənubi Еmptоn, Uilts, Samsеt və 
Dоrsеt qraflıqlarına rəsmi оlaraq auditоrlar təyin еdilmişdir. Audit fəaliyyətinin struktur 
fоrmalaşması ХVIII əsrin sоnunda başlamışdır. Хüsusilə, 1844-cü ildən başlayaraq, İngil-
tərədə müхtəlif mülkiyyət fоrmalarının fəaliyyətinə gеniş mеydan vеrən və оnları tənzimləyən 
qanunvеrici aktların mütəmadi ardıcıllıqla qəbul еdilməsi auditоr fəaliyyətinin struktur 
fоrmalaşmasına, təşkilati qaydada təşəkkül tapmasına səbəb оlmuşdur. Hazırda audit fəaliy-
yətinin müхtəlif spеsifik хüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla оnun bütün inkişaf еtmiş ölkələrdə 
gеniş struktur-təşkilati fоrması vardır. Təsərrüfat prоsеsinin gеnişlənməsi və müхtəlif əmə-
liyyatların mürəkkəbləşməsi audit qarşısında yеni vəzifələr qоymuşdur. Bеlə ki, əvvəllər audit 
yalnız təsərrüfat-maliyyə əməliyyatının müstəqil mühasibat yохlaması üçün dəvət 
оlunurdusa, müasir şəraitdə audit qarşısında daha gеniş vəzifələr və öhdəliklər durur. О, 
müstəqil fəaliyyət növü оlmaqla, bütün təsərrüfat subyеktlərinə nüfuz еtməli, müəssisənin 
səmərəli təşkili, məsrəflərin qanunauyğunluğu, mənfəətin əldə еdilməsi və bölüşdürülməsini, 
еhtiyatlardan səmərəli istifadə оlunması və оnların оptimal əlaqələndirilməsini, еlmi-tехniki 
tərəqqinin sоn nailiyyətlərinin tətbiqi səviyyəsini, sоsial prоblеmlərin həlli və insan kapitalının 
fоrmalaşması üzrə tədbirlərin vəziyyətini qiymətləndirməlidir.  
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Теоретические основы и история развития аудита 

Резюме 
Рыночные отношения требуют деликатного отношения к каждому хозяyственному 

процессу, определения оптимальности факторов позититвно и неготивно влияющих на 
эти процессы. Здесь  недостаточно лишь знаний и умений управления. Точнее, при 
решении таких важных вопросов есть большая необходимость в   помощи   аудита. 

В настоящее время аудит как экономическая  категория входит в систему 
управления. 

В статье отмечается то, что в условии свободных экономических отношений и 
рыночной экономики аудит приобретает более широкое содержание и направление 
деятельности. Также  раскрыты методы и  системы методов аудита, задачи и глубокие 
методические корни аудита. 

В статье показано, что  расширение хозяyственного процесса и усложнение 
различных операций,  поставило перед аудитом новые задачи. Таким образом аудит 
являясь самостоятельным видом деятельности должен  влиять на весь субъект 
хозяйствования, оценивать состояние мер по рациональной организации предприятия, 
закономерность издержек,  получению и распределение прибыли,  формированию 
человеческого капитала 

  
Teoritical base of audit and development history 

Resume 
The market relation demands the careful marketing orientation and the optimiration of 

the neqative and positive sides of this proses.The knowledge and capacity of the managers 
isn’t enough in this case. That means, solving such important problems needs the great help 
of the audit. 

Nowadays the audit is included into the manage system as an economic category. 
The article shows the free economic relations. The important activity and role of the 

audit in the market economy. In the article is also shown the methods and method systems of 
the audit. The important duties before it. The deep historical origin of the audit activities. 

To extend the enterprises and the evolution of marketing concept demands new duties 
from the audit. The audit must influence the whole enterprise as free kind of activity, the audit 
must organize the enterprise and get profit and share it the audit mut rate the human capital. 

 
 

 
НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОЗРАЧНОСТИ В БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 
 

Рамиз ГАНИ-ЗАДЕ,  
                                              Начальник отдела аудита сфер социальной 

защиты и социального обеспечения Счетной  
Палаты Азербайджанской Республики; 

Джамиля ГАНИ-ЗАДЕ,  
Директор ООО «Г.Р.Т. Аудит» 

 
Внутренний аудит 
Одной из важнейших составляющих внутреннего контроля является внутренний 

аудит. Деятельность и финансы органов государственного управления должны 
подвергаться внутреннему аудиту, а порядок проведения аудита должен быть открыт 
для ознакомления. С точки зрения прозрачности в бюджетно-налоговой сфере одна из 
целей внутреннего контроля заключается в формировании и ведении достоверных 
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финансовых данных и своевременном раскрытии этих данных. Международная 
организация Высших Органов Финансового Контроля (INTOSAI) определила цели 
внутреннего контроля следующим образом: содействовать упорядоченности, 
экономичности, эффективности и результативности операций; ограждать ресурсы от 
потерь, связанных с расточительством, злоупотреблениями, ненадлежащим 
управлением, ошибками и мошенничеством; обеспечивать соблюдение нормативных 
актов и руководящих указаний; обеспечивать ведение достоверной финансовой и 
управленческой информации; раскрывать такую информацию в своевременно 
представляемых отчетах. Для того чтобы внутренний контроль был действенным, он 
должен соответствовать ситуации, последовательно функционировать и быть 
экономически эффективными. Ниже в кратком изложении представлен набор 
руководящих принципов по стандартам внутреннего контроля принятых INTOSAI. 

Внутренний аудит является одним из основных методов борьбы со 
злоупотреблениями и/или неадекватным управлением государственными средствами. 
Он должен быть основан на надежной системе внутреннего контроля и не может 
рассматриваться как замена такой системы. Наличие и действенность системы 
внутреннего аудита должны подкрепляться требованием четкого описания процедур 
внутреннего аудита в доступной для общественности форме, а также возможностью 
проверки эффективности таких процедур внешними государственными аудиторами. 
Кроме того, независимость внутреннего аудита от текущего управления гарантирует 
объективность его оценок. Стандарты внутреннего аудита должны соответствовать 
международным стандартам Института Внутренних Аудиторов (IIA). IIA разработал 
комплексный набор стандартов практики внутреннего аудита, стандартов качественных 
характеристик и стандартов деятельности.  

 
 

Руководящие принципы INTOSAI по стандартам внутреннего контроля 
INTOSAI приняла систему общих и детализированных стандартов, определяющих 
минимально приемлемый уровень системы внутреннего контроля. 
 Общие стандарты  
• Для каждого из видов деятельности организации должны устанавливаться 
конкретные контрольные цели, быть исчерпывающими и приемлемыми.  
• Руководство и сотрудники должны быть честными и компетентными для 
соблюдения стандартов.  
• Система должна обеспечивать разумную гарантию того, что цели системы 
внутреннего контроля будут достигнуты.  
• Руководство должно осуществлять постоянный контроль за своей деятельностью и 
при необходимости оперативно принимать коррективные меры.  
Детализированные стандарты  
• Должна представляться полная документация по всем операциям и по самой 
системе контроля.   
• Операции и действия должны оперативно и надлежащим образом 
регистрироваться.  
• Проведение операций и действий должно надлежащим образом 
санкционироваться.  
• Ключевые обязанности на этапах операции должны распределяться между 
конкретными исполнителями.  
• Для того чтобы гарантировать достижение целей контроля, необходимо обеспечить 
осуществление квалифицированного надзора. 
• Доступ к ресурсам и учетным документам должен ограничиваться группой 
уполномоченных лиц, ответственных за их сохранность или использование.  
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Внутренний аудит призван обеспечить выполнение поставленных руководством 

задач. В соответствии с этим внутренний аудит включает механизмы 
административного контроля процедуры, регламентирующие процессы принятия 
решений и бухгалтерского контроля - процедуры, определяющие достоверность 
данных финансового учета и отчетности.  

Внутренний аудит способствует непрерывному совершенствованию управления и 
подотчетности. Поэтому ответственность за внутренний аудит возлагается на 
руководителя каждого отдельного государственного ведомства. При этом на Высший 
Орган Финансового Контроля (ВОФК) может быть возложена ответственность за 
разработку единого подхода к реализации внутреннего аудита в рамках органов 
государственного управления в целом. В некоторых странах внутренние аудиторские 
отчеты также представляются Высшему Органу Финансового Контроля.  

Аудит налогово-бюджетной информации  
Налогово-бюджетная информация должна подвергаться внешнему аудиту. В этих 

целях в законодательных актах должна быть соотвествующая база в отношении 
Высшего Органа Финансового Контроля; аудиторских отчетов и механизмов 
мониторинга мер, принимаемых по результатам аудита; независимых оценок прогнозов 
и предположений; независимости аудита. Основные требования, предусмотренные 
данным принципом, должны обеспечивать ВОФК независимостью от исполнительной 
власти, а также своевременному предоставлению законодательному органу и 
общественности отчеты о финансовой достоверности государственных отчетов и 
счетов. 

Высший Орган Финансового Контроля 
Государственные финансы и меры экономической политики должны подлежать 

аудиту со стороны Высшего Органа Финансового Контроля. Практика внешнего аудита 
должна соответствовать международным стандартам, установленным INTOSAI. ВОФК 
должен быть укомплектован профессионально подготовленными сотрудниками и ко 
всему персоналу должны предъявляться требования проявлять независимость 
суждений и действий при выполнении своих обязанностей. Должны быть обеспечены 
внутренние гарантии качества и независимой оценки деятельности ВОФК. В некоторых 
странах этому органу поручается подготовка отчетов для общественности и 
законодательных органов по широкому спектру проблем, включая проверку 
информации о нефинансовых показателях деятельности в сравнении с заявленными 
целевыми показателями.  

 
 

Лимская Декларация INTOSAI и стандарты аудита 
 

Лимская Декларация руководящих принципов аудита 
Главной целью «Лимской Декларации» является призыв к проведению 
независимого аудита деятельности органов государственного управления. В 
Декларации определяются следующие важнейшие характеристики полномочий и 
функционирования Высших Органов Финансового Контроля. 
Независимость: должна быть установлена законодательством и 
распространяться на финансирование его деятельности.  
Отношения с парламентом, органами государственного управления и 
администрацией: должны быть четко определены в законодательстве. 
Полномочия Высшего Органа Финансового Контроля: должны включать 
полномочия по расследованию, обязательному принятию мер по выводам ВОФК  
и использованию экспертных заключений ВОФК; нормы регулирования процедур 
бухгалтерского учета должны согласовываться с ВОФК. 
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Методы аудита и аудиторский персонал: ВОФК должны обладать 
возможностью и независимостью самостоятельно определять программу своей 
работы, методы найма и подготовки персонала.  
Отчетность: ВОФК должны быть уполномочены представлять в 
законодательный орган и общественности отчеты о результатах своих проверок.  
Стандарты аудита  
Основные принципы: создание надлежащих систем информации, контроля, 
оценки и отчетности в рамках органов государственного управления будет 
способствовать развитию подотчетности и прозрачности; соответствующие 
органы должны обеспечить распространение стандартов бухгалтерского учета 
для финансовой отчетности и раскрытия информации в соответствии с 
потребностями органов государственного управления;  
Общие стандарты: ВОФК должны быть независимы от исполнительных 
органов, конкретной проверяемой организации; они должны обладать 
необходимым уровнем профессиональности; они должны избегать конфликтов 
интересов, и они обязаны уделять должное внимание соблюдению стандартов 
аудита INTOSAI.  
Стандарты финансового аудита, аудита на соответствие: аудиторы 
должны надлежащим образом планировать аудит и разработать процедуры для 
проведения аудита на соответствие установленным нормам, обеспечивающие 
разумные гарантии выявления ошибок, отклонений от норм и противозаконных 
действий, которые могут оказывать прямое и существенное воздействие на 
показатели финансовой отчетности; аудиторы должны оценивать степень 
надежности внутреннего контроля; аудит на соответствие установленным нормам 
должен обеспечивать гарантии полноты и достоверности бюджета и счетов; 
работа аудиторского персонала должна надлежащим образом контролироваться.  

 
Аудиторские отчеты и механизмы мониторинга мер, принимаемых по 

результатам аудита 
Высший Орган Финансового Контроля должен представлять все отчеты, в том 

числе годовой отчет, в законодательный орган и публиковать их. Должны существовать 
механизмы мониторинга мер, принимаемых по результатам аудита. 

 
 
 
 

TRANSAKSİON XƏRCLƏRİN TƏSNİFATI VƏ TƏHLİLİ 
 

Rahim ƏLİZADƏ, 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar  

Palatasının üzvü, Sərbəst auditor,  
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

 
Açar sözlər: transaksion  xərclər, iqtisadi inkişaf, informasiya, xərclər 
Qloballaşan azad bazar təsərrüfatlı iqtisadi mühitdə potensial istehsal normasını inkişaf 

etdirərək real bazar şəraitinə, rəqabətə davamlı, istehlak tələbinə uyğun məhsul (iş, xidmət) 
istehsal etmək və bazar mexanizmini, iqtisadi sistemi işlək vəziyyətdə saxlamaq üçün  bir sıra 
iqtisadi xərclər  çəkilməlidir.  

Bu xərclər iqtisadi dəyər proseslərini əks etdirmək baxımından iki növə ayrılır. 
1. Transformasiya xərcləri (xalis istehsal xərcləri);  
2. Transaksiya xərcləri (istehsala əlavə xərclər). 
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Transformasiya xərcləri - iqtisadi dəyərə malik olan və əmtəənin (məhsulun, işin, 
xidmətin) hazırlanmasına çəkilən xərclərdir. Bu xərclərə istehsal xərcləri də deyilir.  

Transaksiya xərcləri - mülkiyyət və sahibkarlıq hüququnun ayrılması, tərəf müqabilinin 
(şərikin) axtarılması, işgüzar danışıqların, informasiya mübadiləsinin, məhsulun (işin, 
xidmətin) əldə edilməsi üçün araşdırmaların, bazar-təqibi səylərinin aparılması, istehsal 
prosesinin planlaşdırılması və koordinasiyası, müqavilə bağlanması, onun həyata keçirilməsi 
və transformasiya prosesində subyektlərin öz öhdəliklərinin icrasına nəzarət etmək üçün sərf 
olunan, iqtisadi gəlir gətirə bilcək xərclərdir. Transformasiya xərclərindən fərqli olaraq, 
transaksiya xərcləri dəyərin yaradılması prosesində iştirak etmir [4], [5], [6]. 

"Transaksiya xərci" termini iqtisad elminə ingilis iqtisadçısı Ronald Kouz tərəfindən daxil 
edilmişdir. R.Kouz 1937-ci ildə yazdığı "Şirkətin ana təbiəti" (The nature of the firm) adlı 
məqaləsində  transaksiya xərci anlayışını ətraflı şərh edərək, onu "qiymət mexanizmindən 
istifadə xərcləri" adlandırmışdır. 1950-ci ildə isə “Sosial xərc problemi” (The Problem of Social 
Cost) adlı məqaləsində transaksiya xərcini "Bazar əməliyyatları xərci" adlandırır, bazar 
əməliyyatının əsası olan əmtəənin (məhsulun, işin, xidmətin və.s) istehsal prosesini həyata 
keçirən işçi qüvvəsinin müəyyən iqtisadi gəlir qarşılığında ümumi mənafe naminə  muzdla 
işləməyə cəlb edilməsinin  vacibliyini müdafiə edirdi. Ənənəvi iqtisadi nəzəriyyə isə istehsal 
əməliyyatlarının ayrı-ayrı  şəxslərə müqavilə ilə verilməsinin  daha təsirli bir bazar 
yaradacağını iddia edirdi. 

Ronald Kouz bazara daxil olma və ondan istifadə olunmanın bəzi transaksion 
(əməliyyat) xərclər tələb etdiyini  və  bazar yolu ilə bir əmtəənin ya da xidmətin əldə  edilməsi, 
o əmtəənin və ya xidmətin bazar  qiymətindən  yuxarı  olduğunu  söyləmişdir.  Buna səbəb 
firmanın bir əmtəə və ya xidməti əldə etməsi üçün bazar qiyməti ilə bərabər əlavə xərcləri də 
qarşılamağı lazım gəlir. Bu əlavə transaksion ( əməliyyat) xərcləri əgər şirkət əmtəə və 
xidmət istehsal edəcək şəxsləri işə götürüb istehsalı firma daxilində həyata keçirərsə 
azalacaq, hətta yox olacaqdır. Beləliklə şirkəti bu  transaksion (əməliyyat) xərclərini azaldan 
bir qurum olaraq görmək olar. Ronald Kouza görə bir şirkət müəssisə daxilində həyata 
keçirilən və müəssisə tərəfindən öhdəliyə götürülən daxili əməliyyat xərcləri ilə müəssisə 
xaricində olan müqaviləyə bağlı əməliyyatların xərcləri arasında uyğun bir optimal tarazlıq 
yaratmağa çalışır [1]. 

R.Kouz bu termini  iki iqtisadi subyekt arasında olan vəzifə bölgüsünü aşkarlamaq və bu 
zaman yaranan xərcləri ölçmək və iqtisadi vəzifələrin bazarda bir firma tərəfindən ödənildiyini 
proqnozlaşdırmaq üçün nəzəri çərçivə yaratmağa çalışmış və aşağıdakı konsepsiyanı 
hazırlamışdır. 

R.Kouza görə, bazar və firma eyni funksiyanı yerinə yetirən bir-birinə alternativ idarəçilik 
strukturlarıdır. Firma xammalı (materialı, yarımfabrikatı)  özümü istehsal etməlidir, yoxsa 
bazardan satınmı almalıdır? [7] 

Bu iki alternativ mexanizmindən birini seçmək üçün  əməliyyat xərclərindəki  fərq 
müəyyənləşdirilir və  qərar verilir. 

Neoklassik təsnifat, uzun illər bazarların təsirli koordinasiya mexanizmi olduğunu 
vurğulamış və firmaların transaksion xərclərini nəzərə almamışdır. Neoklasik yanaşmanı 
müdafiə edənlər mənfəətin maxsimallaşdırılmasına əsaslanaraq istehsala yönəlmiş, 
bazarların mükəmməl və çox sayda alıcı olduğu iqtisadi məkan kimi nəzərə almışlar. 
Neoklassik yanaşmanın hədəflədikləri məqsəd məhsuldarlığı artırmaq, transaksiya xərci 
yanaşması isə əməliyyat məhsuldarlığını  effektiv şəkildə artırmağa işarə edir. 

R.Kouz, neoklassik iqtisadiyyat nəzəriyyəsinin söykəndiyi düşüncələrdən yola çıxaraq,  
niyə bütün əməliyyatların bazarlarda reallaşmadığını açıqlamağa çalışmışdır.  

Daha sonra Kouzun bazar və firma ayrı-seçkiliyinə etiraz edən Alchian, Demsetz, 
Jensen, Meckling və Cheung kimi təşkilat nəzəriyyəçiləri bazarın fəaliyyətini müdafiə etmişlər 
və bu fəaliyyət zamanı transaksion xərclərin labüdlüyünün önəmli olduğunu söyləmişlər.  

Transaksion xərclərin qiymət mexanizmini önə çıxaran bu nəzəriyyəçilərə zidd olaraq, 
U.Williamson 1975-ci ildə yazdığı "Market and Hierarchies" (Bazarlar və iyerarxiya) adlı 
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kitabını və R.Kouzun  təhlil etdiyi bazar və firma ayrı-seçkiliyinin başa düşülməsinə kömək 
olmaqla birlikdə transakiya xərci iqtisadi adı altında bir axının meydana gəlməsini təmin 
etmişdir [2]. Williamson firmanı transaksiya xərclərinin qənaət edilməsi məqsədilə yaradılan 
bir təşkilatlanma forması olaraq izah etmişdir. 

Williamson transaksiya xərclərini gəlir gətirmək baxımından təsnifləşdirərək firmanı 
bazara görə daha üstün və daha təsirli bir qurum olaraq görmüşdür. Hər şeydən əvvəl firma 
hər əməliyyat üçün ayrı-ayrı müqavilələr yerinə tək bir müqavilə ilə və iyerarxik bir quruluş 
içində fəaliyyət göstərərək xərclərini azaltmış olur. Müqavilələrdə məhdud rasionallıq 
(səmərəlilik) olduğundan yəni müqavilə bağlanarkən tərəflər haqqında tam məlumat olmur 
yalnız müəyyən iş (xidmət) icra olunduqdan sonra anlaşılır ki, bu da öz növbəsində 
transaksiya xərclərinin artımına şərait yaradır. 

Tansaksion xərclər iqtisadi əhəmiyyətlilik baxımından aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 
1.  Bazarın araşdırılması və informasiya toplama xərcləri: 
İstehsalı nəzərdə tutulan   əmtəənin (işin, xidmətin) bazarda olub-olmadığını, ilkin bazar 

araşdırmasını, əmtəənin (işin, xidmətin) keyfiyyətini, təklif edilən ən aşağı qiymətini, həmin 
qiyməti təklif edən iqtisadi subyektin tapılması kimi  xərclər aiddir ki, əmtənin (işin, xidmətin) 
bazarda reallaşdırılması və iqtisadi sistemdə üzünmüddətli dövrdə fəaliyyət göstərmək üçün 
bu ilkin araşdırmanı aparmaq vacibdir. 

2.  Bazara daxil olma və məqsədə çatma xərcləri:  
İki iqtisadi subyekt arasındakı bir mübadilə  prosesinin olması üçün edilən müzakirələrin 

xərci, müqavilənin hazırlanma, bağlanma və dəyişmə xərcləri və s. daxil edilir. Daşınmaz 
əmlak bazarlarında və bazarların daxili iştirakçılarının araşdırılmasında bu xərclər təklif 
qiyməti ilə sorğu qiyməti arasındakı fərqin funksiyasını əks etdirir. 

3. Nəzarət və tətbiq etmənin yoxlanılması xərcləri:  
 Təsərrüfat əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün bağlanılan müqavilələrin tərəfləri olan  

hər iki iqtisadi subyektin müqavilə şərtlərini müqavilədə olduğu kimi icrasına nəzarət etməsini 
və tətbiqlərini təmin etmək üçün daşıyacaqları xərcləri aiddir. Məsələn, malın təslimindən 
sonra keyfiyyətə nəzarət xərcləri. 

Əgər iki tərəfdən birisinin bu müqavilənin şərtlərinə əməl etmədiyi  iddia edilərsə və 
aşkar ortaya çıxarsa bu iddianın doğru olub-olmadığının nəzarəti xərcləri (dövlət ədalət 
sistemini istifadə edərək)  lazım olan sanksiya, cəza xərclərini və şərtlərə uyğun gəlmək üçün 
yenidən yüklənilən xərclər aid edilir. 

Paul R.Milgrom və John Roberts 11 fevral 1992-ci ildə yazdıqları “Economics, 
Organization and Management” adlı kitablarında transaksion xərcləri iki qrupa aid edərək 
bazar münasibətləri şəraitində bağlanılmış müqavilələrin əməliyyat xərcləri kimi aşağıdakı  
təsnifatını vermişlər [3]. 

1. Koordinasiya ilə əlaqədar olan xərclər; 
2. Məqsədə çatma ilə bağlı olan xərclər. 
1. Koordinasiya ilə əlaqədar olan xərclərə aşağıdakı xərclər aiddir:  
a) Müqavilənin müddəalarını müəyyən edən xərclər. Bu xərclərə  bazarın öyrənilməsi və 

məhsulla təmin olunma  xərcləri aiddir. 
b) Ortaqların (şəriklərin)  tapılması xərcləri -  təsərrüfat subyektinə lazım olan məhsulları 

(işi, xidməti) təklif edən ortaqların (şəriklərin) aşkar edilməsi və onların imkan- 
larının öyrənilməsi xərcləri daxildir. 
c) Birbaşa koordinasiya xərcləri. Buraya müqavilə şəraitində tərəflər barədə 

informasiyanın cəmlənməsi funksiyasını yerinə yetirən və tərəflərdən birin dəyişilməsi 
təqdirində olan  strukturun yaradılmasına yönəldilən xərclər aiddir. 

2. Məqsədə çatma  ilə bağlı olan xərclər. 
Məqsədlə əlaqədar transaksion xərclər konkret məsrəflərin ayrı-ayrı meyarlara cavab 

vermə vaxtına görə qiymətləndirilir.  
a) Natamam informasiya ilə əlaqədar xərclər.  İnformasiya  yayımına  məhdudiyyət 
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qoyulması transaksiyanın icrasının qarşısını ala bilər. Natamam informasiya şəraitində 
qərarın yerinə yetirilməsinin klassik nümunəsi kimi fond bazarının ləğv edilməsi göstərilə 
bilər. Deyək ki, insanlar müəssisənin gələcəkdə işləyib-işləməyəcəyi haqda heç bir təsəvvürə 
malik  olmurlar. Bu halda qeyri-müəyyənlik səviyyəsi o qədər yüksək olur ki, insanlar əlavə 
məlumat üçün hər hansı bir məbləğ ödəmək əvəzinə transaksiyadan imtina etməyi üstün 
tuturlar. 

b) Opportunizmlə əlaqədar xərclər. Bunlara əsasən firma daxilində və həmçinin bazar 
münasibətlərində də rast gəlmək olar. Mümkün opportunist fəaliyyətin, şəriklərin  qeyri-
vicdani hərəkətləri nəticəsində yaranan xərclərin azalması üçün ya nəzarətçidən istifadə 
edilməli, ya da şərikin effektiv işləməsi üçün müqavilədə əlavə dəyişikliklərin aparılması 
vacibdir. 

  Transaksiya xərcləri ( əməliyyat xərcləri ) təsərrüat subyektlərinin mənfəətin 
formalaşması yolunda həyata keçirdikləri əməliyyatlar zamanı istehsal-satış prosesini 
əlaqələndirən gəlir gətirə bilmək qabiliyyətinə malik  çəkilməsi labüd olan xərclərdir. 

Bu iqtisadi araşdırmanın nəticəsi olaraq müəyyən olunur ki, transaksiya xərcləri 
(əməliyyat xərcləri) iqtisadiyyatın əsası olan bazar münasibətlərinin formalaşmasına xidmət 
göstərir. 

 Transaksiya xərcləri informasiyanın və əmtənin unikallığına, naməlumluğuna və 
əməliyyatın sıxlığına bağlı olaraq fəaliyyətlərin daxildən və ya xaricdən xidmətin təmin 
edilməsi qərarına təsir edir, həmçinin firmanın sərhədlərinin uc nöqtələrini aşkarlayır.  

Transaksiya xərcləri, bazar iqtisadiyyatı şəraitində firmaların sərhədlərini aşkarlaması və 
təşkilatların fəaliyyətlərini daha məhsuldar davam etdirə bilməsi üçün böyük iqtisadi  
əhəmiyyət kəsb edir. 

 
 
 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПРОЗРАЧНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
Севда МАМЕДОВА, 

Педагог кафедры «Администрирование бизнеса» 
Азербайджанского Государственного 

Экономического Университета 
 
Как установлено, информация сегодня является одним из важнейших ресурсов 

вообще и здравоохранения, в частности. Интерес к прозрачности информации в сфере 
здравоохранения растет.  В здравоохранении повышение уровня информационной 
прозрачности может осуществляться за счет: 

 базы данных учреждений и организаций здравоохранения, либо 
воздействующих с ними. 

 анализа отзывов пациентов об оказанных услугах 
 возможности самого пациента  к доступу к информации, связанной с ним. 
 Как известно, в мире существуют различные модели финансирования сферы 

здравоохранения, причем каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. 
Преимуществом социального страхования является именно прозрачность и поэтому, 
как правило, приемлемость для общественности. 

Взносы социального медицинского страхования отделены от других обязательных 
налогов или сборов. Обычно они взимаются официальным (назначенным) сторонним 
плательщиком, сохраняющим определенную независимость от правительственных 
органов. 
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В принципе, взносы на социальное медицинское страхование очень напоминают 
адресные налоги. Отличие заключается в том, что налоги взимаются государством, а 
обязательные страховые взносы – независимыми или полунезависимыми агентами.   

В условиях постоянно увеличивающихся расходов на здравоохранение 
повышенная прозрачность противодействие общественности повышению взносов 
уменьшается. Люди готовы вкладывать деньги в то, что экономически выгодно и 
большинство людей положительно относятся к  повышению страховых взносов при 
условии, что они будут получать более эффективную медицинскую помощь. Так,  в 
странах Европейского Союза со страховыми системами финансирования  большая 
часть опрошенного населения считает, что государство и впредь должно тратить на 
здравоохранение столько, сколько тратит сейчас. Того же мнения придерживаются и 
жители  стран с бюджетной системой,  финансируемой из местных налогов. 

В то же время в странах, где источником финансирования здравоохранения 
являются общегосударственные налоги (Великобритания, Греция, Ирландия), большая 
часть респондентов явились сторонниками повышения правительственных расходов в 
эту сферу. 

Именно доступная и полная информация создает возможность существования 
конкуренции: выбора того или иного врача, лечебного учреждения, схемы лечения, 
лекарств  и т.д. Наряду с этим, информация  позволяет свести к минимуму  и 
предотвратить риски, с которыми сопряжена медицинская деятельность, ведь как 
известно,  неопределенность порождается именно от недостатка информации. 

Крайне щепетильным моментом в этой программе является защита персональных 
данных пациентов, обнародование которых привело бы к лучшим результатом, но 
противоречит врачебной этике и деонтологии, а так же интересам  самого пациента. 

Повышение прозрачности  представляет собой инструмент реформирования, 
который может быть использован  в качестве контроля деятельности и  управлении 
медицинских учреждений, причем этот очень эффективный и не требующих крупных 
затрат. Он позволяет  повысить качество предоставляемых услуг, рационализировать 
финансирование этой сферы, повысить ответственность субъектов и выработать 
стимул для более качественной работы, стимулировать инновации и способствовать 
экономическому росту. 

О важности прозрачности информации в этой сфере может служить недавнее 
объединение властей 46 стран в партнерство под названием Open Government 
Partnership («Открытое правительство»), целью  которого является более полное 
распространение информации. Принцип, объединяющий все эти страны -  
«прозрачность — важная предпосылка для повышения качества обслуживания и 
производительности». 

Национальную службу здравоохранения в Великобритании (NHS) можно считать 
наиболее открытой системой здравоохранения в мире. Она регулярно публикует 
сравнительные результаты работы по всем больницам страны, в 2007 г.  запустила 
публичный сайт под названием NHS Choices («Выбор NHS») для обнародования 
сравнительных данных о медицинском обслуживании на местах. По последним 
данным, NHS планирует обнародование показателей эффективности и сведения и 
выписке лекарств по отдельным организациям, оказывающим первичную медицинскую 
помощь, а  также к агрегированным данным по пациентам 

Однако есть определенные препятствия на пути повышения прозрачности 
информации. И это связано совсем с отсутствием этой информации, а с политическими 
и коммерческими факторами, причем речь идет о развитых странах, в котором 
полностью признаются преимущества этого инструмента. А самым важным выводом, 
сделанным  по итогам работы NHS,  явилось  то, что работа по повышению 
информационной прозрачности  в здравоохранении может принести плоды лишь в 
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случае признания самих работников системы преимуществ этих преобразований и их 
непосредственного участия и заинтересованности в этой программе.  

 
 
 
 

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТЕ 
УЧЁТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ 

 
Севиндж АББАСОВА, 

Азербайджанского Государственного Экономического  
Университета (UNEC), канд. эконом. наук, доцент кафедры  

«Бухгалтерский учёт и аудит» 
 

В докладе научно обоснована важность и необходимость широкого 
использования аналитических процедур при аудиторской проверке учета затрат на 
производство продукции (работ, услуг) в строительных организациях. Предложены 
пути совершенствования методики применения аналитических процедур в целях 
формирования достоверного мнения о финансовой отчетности. 

Ключевые слова: аналитические процедуры, аудиторские доказательства, 
методы экономического анализа, риск - ориентированный подход, достоверность 
финансовой отчетности 

Введение. Постановка проблемы. Международные стандарты аудита (МСА) 
требуют от экономической науки, в том числе и аудита, новых теоретических и 
практических разработок, способствующих  его эффективной организации. Об этом 
сказано и в Концепции развития аудиторской службы Азербайджанской Республики на 
2012-2020 г.г.[1, п. 4.7].  

Отметим, что современный этап развития аудита характеризуется повышением 
запросов пользователей информации к надежности результатов аудита для 
обеспечения уверенности в достоверности финансовой отчетности. Однако, простое 
подтверждение ее достоверности сегодня уже не отвечает требованиям 
пользователей, так как они хотят иметь точные данные об эффективности 
деятельности в обозримой перспективе. Международная практика свидетельствует, 
что аудит уже нацелён на риск - ориентированный подход, позволяющий оценить 
защищенность компании от мошенничества и банкротства в условиях 
неопределенности, минимизировать риски. В этой связи, дальнейшее развитие 
методологии аудита предполагает интеграцию аудита и анализа, что связано с 
расширением использования аналитических процедур в аудите.    

Исследования показывают, что сейчас аналитические процедуры, как методы 
получения аудиторских доказательств, являются недостаточно исследованными. 
Объясняется это тем, что зачастую аудит, выполняя лишь функции подтверждающего 
аудита, не достигает в требуемой степени риск - ориентированного уровня. В 
результате этого, во время аудита больше внимание уделяется детальной проверке 
первичных документов, чем осуществлению аналитических процедур.  

Как показал библиографический обзор, несмотря на то, что определённые 
теоретические и методические аспекты в предметной области рассмотрены в трудах 
азербайджанских учёных, тем не менее, исследований по использованию 
аналитических процедур в аудите учёта производственных затрат строительных 
организаций мало, хотя на практике аудиторы встречается с рядом сложностей, 
приводящих к возникновению методологических, организационных проблем. Такое 
положение дел приводит к формированию некачественной информации о 
деятельности строительных организаций. Следовательно, для решения проблемной 
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ситуации нужны новые исследования по использованию аналитических процедур в 
аудите затрат, что обуславливает актуальность темы статьи.  

Основная часть. Аудитор на всех этапах аудиторской проверки использует 
комплекс аудиторских процедур. Среди них важное значение имеет использование 
аналитических процедур, помогающих сформировать мнение о достоверности 
финансовой отчетности и оценить непрерывность деятельности предприятия. Цель 
исследования заключается в научном обосновании важности и необходимости 
широкого использования аналитических процедур в аудите учета затрат на 
производство продукции строительных организаций, что позволит выявлять сферы 
потенциального риска, привлекающие пристальное внимание аудитора.   

Аналитические процедуры осуществляются в соответствии с международными 
стандартами аудита МСА 500 «Аудиторские доказательства», МСА 520 
«Аналитические процедуры». Согласно стандарту 520 аналитические процедуры 
состоят в обнаружении, анализе и оценке соотношений и закономерностей, 
основанных на сведениях о деятельности аудируемого лица. Аналитические 
процедуры в аудите осуществляются разными способами – от простого сравнения до 
комплексного анализа с применением сложных статистических методов [2]. На 
практике используются также группировки; динамические ряды; детализация; 
индексный, балансовый методы.  

При аудите учёта затрат строительных организаций, для обнаружения 
неправильно отражённых фактов, результатов хозяйственной деятельности, 
определяющих области потенциального риска, соотношений и статей, которые 
вызывают подозрение, аудитор может разрабатывать следующие аналитические 
процедуры: 

 сопоставлять показатели финансовой  отчётности отчётного года с прошлым; 
  исследовать обнаруженные отклонения или соотношения различных 

показателей финансовой отчетности, которые противоречат другой соответствующей 
информации или существенно расходятся с ожидаемыми (прогнозными) значениями [2, 
раздел 4]. При этом важно определить, что лежит в основе таких отклонений – 
объективные экономические процессы или ошибки в учете, приводящие к искажениям. 
Например, необычно возросшая сумма какого-либо вида затрат на производство 
продукции (работ, услуг) не всегда может быть следствием технической ошибки в 
учёте. 

В конечном итоге, в качестве главной практической цели выступает 
необходимость получения аудиторских доказательств для выражения обоснованного 
мнения аудитора о достоверности финансовой отчетности. 

Библиографический обзор [3, С. 8-11; 4, С. 15-18.], показал, что выполнение 
аналитических процедур, при проверке учета затрат строительных организаций, 
осуществляется поэтапно: 

1. Устанавливаются цель и задачи аудиторской процедуры. 
2. Определяются необходимые источники информации. 
3.Выбираются способы и приемы анализа для решения поставленных задач. 
4. Непосредственно осуществляется аналитическая процедура. 
5. По результатам выполненной аналитической процедуры формулируются 

выводы.  
     Как показывает изучение специальной литературы, некоторые исследователи 

отождествляют дефиницию «аналитические процедуры» и «анализ финансово-
хозяйственной деятельности» [5]. Ряд авторов утверждает, что «и аналитические 
процедуры аудита, и финансовый анализ хозяйственной деятельности базируются на 
методах экономического анализа, поэтому содержат много общих приемов. В связи с 
этим финансовый анализ … можно условно отнести к заключительным аналитическим 
процедурам» [6, С. 6-8; 4]. По нашему мнению, аналитические процедуры 
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осуществляются при оценке достоверности финансовой отчетности, а анализ 
деятельности предприятия проводится после установления достоверности, так как 
анализировать финансовую деятельность предприятия при недостоверности 
отчетности не имеет смысла. Не отрицая того, что аудиторы хорошо знают методику 
анализа финансовой деятельности предприятий и могут проводить его и в процессе 
аудита, и при  оказании сопутствующих аудиту услуг, все-таки, неправильно 
отождествлять эти понятия, поскольку у них неодинаковая сущность и цель. Если 
целью анализа является сбор информации для принятия управленческих решений, то 
у аналитических процедур - это сбор аудиторских доказательств. В аудиторской 
практике аналитические процедуры и методы анализа дополняют друг друга. Отметим, 
что в международной практике аудиторы охотнее используют аналитические 
процедуры, так как их проведение обходится относительно дешевле детальных тестов. 

Использование способов анализа в аудите дают возможность наполовину 
облегчить аудитору кропотливую работу по проверке документов и отобрать нужную 
информацию о деятельности предприятия, рассчитать воздействие разных факторов 
на отклонения производственных показателей от планируемых, что способствует 
объективной оценке работы проверяемого предприятия[2].  

В соответствии с Законом о бухгалтерском учёте Азербайджанской Республики, 
все хозяйственные операции на предприятиях подлежат документированию [7]. 
Отсюда, задача аудитора заключается в подтверждении наличия оправдательных 
документов для доказательства обоснования затрат, а также в проверке правильности 
отражения этих операций в учёте. Порядок проведения аудита деятельности 
строительных организаций регламентируется Инструкцией Палаты аудиторов о 
проведении и документировании аудита [8] и Программой по проведению аудита в 
строительных организациях, в соответствии с которыми аудитор осуществляет 
проверку юридических основ и формирования учредительного капитала; учёта и 
амортизации основных средств и нематериальных активов; учёта и сохранности 
запасов; расчётов по заработной плате; учёта производственных затрат; капитальных 
вложений и пр. [9]. 

Затраты, включаемые в себестоимость продукции, в соответствии с Программой, 
группируются по следующим элементам: 

 материальные затраты;  
 затраты на оплату труда;  
 отчисления на социальные нужды;  
 амортизация основных средств;  
 прочие затраты [ 9].  
   Посредством аналитических процедур, аудитору следует проверить 

правильность расхода материалов по утвержденным нормам, оценку списываемых на 
себестоимость произведённой продукции материальных ресурсов. При обнаружении 
случаев излишнего расхода материалов должны быть выявлены причины отклонений 
от норм. Необходимо уточнить недостачи и потери материалов в пределах норм 
естественной убыли, проверить учет брака. Проверка учета производственных затрат 
осуществляется детально для каждого элемента затрат. Так можно отслеживать 
взаимосвязь оборотов по счетам затрат. При проверке незавершенного производства 
аудитор обязан подтвердить правильность его оценки, достоверность отражения в 
учете.    

     Аудит учёта оплаты труда предполагает проверку документального отражения 
фактических затрат каждого работника организации, а также своевременного 
отнесения на себестоимость продукции начисленной суммы. Часто аудиторы 
обнаруживают такую ошибку как нарушение принципа производственной 
направленности трудовых затрат. При проверке первичных документов по начислению 
заработной платы аудитор может вскрыть факты включения в себестоимость основной 
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деятельности расходов на оплату труда тех работников, которые заняты в других 
видах деятельности. Это можно обнаружить сопоставлением показателей по кредиту 
счёта 202-2 «Затраты на персонал, занятый в производстве продукции (работ, услуг)» в 
части, списанной на производственные счета, и данных по итогу сводной ведомости по 
оплате труда в части её начисления[10]. Последние должны быть больше, чем данные 
по дебету счетов учёта производственных затрат. В некоторых ситуациях даже 
несложная прогнозная модель может оказаться эффективной аналитической 
процедурой. Например, если есть данные о численности работников предприятия и 
фиксированных ставках заработной платы, то аудитор может использовать их для 
оценки общих расходов на оплату труда за данный период с высокой степенью 
точности, получив аудиторские доказательства существенной статьи отчетности и 
сократив потребность в детальных тестах расходов на оплату труда.     

 К элементу «Отчисления на социальные нужды и в пенсионный фонд» относят 
выплаты по установленным законодательством нормам в Государственный Фонд 
социальной защиты. При проверке правильности отнесения на себестоимость 
отчислений на социальные нужды аудитор акцентирует внимание на том, чтобы не 
нарушалась прямая зависимость источника начисления взносов во внебюджетные 
фонды от источника начисления самого фонда оплаты труда. 

Следующий элемент «Амортизация основных средств» предназначен для 
группировки производственных затрат, связанных с использованием зданий, машин, 
оборудования. На себестоимость списывается амортизация основных 
производственных средств. Важной составляющей аудиторской проверки должна быть 
проверка того, не начисляется ли амортизация по основным средствам, уже полностью 
изношенным. По всем фактам неверного начисления амортизации рассчитываются 
суммы как излишне начисленной, так и недоначисленной амортизации. Устанавливают, 
влияние этих фактов на себестоимость продукции и финансовые результаты, 
выявляют причины нарушений и виновников. 

К элементу «Прочие затраты» в составе себестоимости продукции относятся 
затраты на оплату процентов по взятым кредитам, на командировки; на 
организационный набор работников; представительские расходы; аренду и др. 
затраты, не относящиеся к вышеперечисленным элементам затрат. Реализация 
аналитических процедур здесь связана с оценкой изменения величины ресурсов, 
обоснованности принятых нормативов и норм и т.д. Например, при проверке учета 
расчетов с подотчетными лицами аудитору необходимо контролировать наличие 
документов, подтверждающих командировочные и иные расходы, проверять 
правомерность документального оформления представительских расходов и пр.   

Далее следует проверить используемые в организации методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции и их соответствие учетной политике, 
раскрывающей основные этапы организации учета затрат. Результаты 
осуществляемых при проверке аудиторских, в т.ч. и аналитических процедур, должны 
использоваться для проверки достоверности отчетности.  

Заключение 
   1. Применение в аудите учета затрат аналитических процедур направлено на 

выявление областей потенциального риска, нуждающихся в дополнительном 
рассмотрении аудитором. Считаем, что вопросы установления областей применения, 
целей и видов аналитических процедур, осуществляемых на всех стадиях аудиторской 
проверки, требуют дальнейшего рассмотрения. В настоящее время у нас нет 
практического руководства, методических пособий по применению аналитических 
процедур, которые бы позволили усовершенствовать методику аудита. Поэтому 
особую актуальность приобретает разработка, с учетом отраслевых особенностей, 
конкретных методик использования аналитических процедур, предназначенных стать 
основой внутрифирменных стандартов аудиторской деятельности. Разработка 
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методик, предусматривающих заполнение специальных таблиц, с помощью которых 
можно будет осуществлять необходимые аналитические процедуры - сравнение, 
группировку, оценку и обобщение, поможет сократить время аудиторской проверки. 

    2. При проведении внутреннего контроля, подготовке и обосновании 
управленческих решений рекомендуется как можно шире использовать аналитические 
процедуры. Предлагаем отражать результаты осуществленных аудитором 
аналитических процедур по оценке эффективности деятельности клиента в основной 
части аудиторского заключения.  

3. Снижение трудоёмкости аудиторских процедур напрямую связано с умением и 
возможностью пользоваться массивом компьютерной информации. С этой целью в 
Концепции развития аудиторской службы Азербайджанской Республики на 2012-2020 
г.г. рекомендуется использовать программные продукты, входящие в пакет Microsoft 
Office - Excel, Access, Word, Outlook, а также используемые в междунарожной 
аудиторской практике - CaseWare Audit, Audit Management Software, SwissAuditor, ASL 
Analytics Software, AD Audit Report Software и др.[1]. 
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İDARƏOLUNMADA ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASI 

 
Səbinə MAHALOVA, 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 
                                                               Sosial müdafiə və sosial təminat sahələrinin  
                                                               auditi şöbəsinin Baş mütəxəssis-inspektoru                

 
Son illər həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan cəmiyyətlərdə idəretmənin 

yaxşılaşdırılması üçün potensial şəffaflığa (ictimaiyyətin məlumatla təmin edilməsi) olan 
maraq artmaqdadır. 
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Şəffaflıq təmin edildiyi təqdirdə ictimaiyyət dövlət orqanlarının qəbul edəcəyi qərarlar 
haqqında daha çox məlumata malik olur, ictimai müzakirələrə şərait yaranır, dövlət 
orqanlarına ictimai etimad güclənir və bu orqanların hesabatlılığı və məsuliyyəti daha da artır. 
Şəffaflıq dövlət orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşməsinə, dövlət orqanlarının fəaliyyətinin 
daha səmərəli surətdə təhlil edilməsinə və qiymətləndirilməsinə xidmət edir.     Şəffaflıq 
həmçinin iqtisadiyyatın inkişafı, əlverişli biznes mühitinin yaradılması, xarici sərmayələrin cəlb 
edilməsi üçün əsas şərtlərdəndir. 

Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, dövlət idarəetməsində şəffaflığın artırılması, 
hesabatlılığın təmin olunması, ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi, yeni texnologiyaların 
tətbiqi cəmiyyətin inkişafında, vətəndaşların dövlətə qarşı inamın artırılmasında əhəmiyyəti 
çox yüksəkdir. Şəffaflıq- rəhbərliyin liberal və demokratik cəmiyyətdə nail olmalı olduğu 
hüquqi prinsipdən daha çox məqsəd xarakteri daşıyır. İnzibati hüquq prinsiplərinin bu 
məqsədə bilavasitə yardımçı ola biləcəyini nəzərə alsaq, deyə bilərik ki,şəffaflıq inzibati 
hüquq üçün daha vacibdir. Şəffaflığın müsbət nəticəsi kimi demokratik cəmiyyətin adekvat 
prinsipləri, eyni zamanda idarəedici orqanlarla birbaşa və dolayı əlaqələrin genişləndirilməsini 
nəzərə almaq olar.  

Şəffaflığın bir çox növləri vardır ki, onlardan daha çox tanınmış olanı “İnformasiya 
azadlığı” vasitəsilə nail olunan formasıdır. İnformasiya azadlığı haqqında qanunlar 
vətəndaşlara geniş informasiya almaq hüququ verir. Dövlət öz növbəsində bu informasiyanı 
təqdim etməyə borcludur, əks halda bu informasiyaların gizli saxlanmasının səbəbi barədə 
məlumat verməlidir. Şəffaflığın bu forması insanların özlərini demokratik şəraitdə idarə 
etməsinə şərait yaradır. Demokratiyanın əsasında vətəndaşların bilavasitə və ya dolayı 
səsvermə yolu ilə qanunların qəbulu, eyni zamanda təmsilçilərin seçilməsində iştirakı 
prisnsipi durur. Vətəndaşlar öz istəklərini effektiv şəkildə ifadə etməsi və seçilmiş təmsilçilərin 
bu istəkləri yerinə yetirmə məsuliyyətinə cəlb etməsi üçün maksimal dərəcədə informasiya 
çevrəsinə malik olmalıdırlar (onlar nə üçün, kim üçün səs verdiklərdindən xəbərdar 
olmalıdırlar). 

Dövlət idarəetməsi dövlətin sosial-siyasi funksiyası olub,  ictimai həyatın bütün 
sahələrinin tənzimlənməsində, davamlı inkişafın, rifah və məmnunluq səviyyəsinin təmin 
olunmasında, peşəkar və səmərəli dövlət qulluğunun formalaşdırılmasında mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Mənşəyinə görə spesifik fəaliyyət növü olan idarəetmə  tələbatların və 
fəaliyyət formalarının uzlaşdırılması vasitəsilə inkişaf proseslərinin tənziminə yönələn xüsusi 
sosial funksiya kimi hər dövrün öz obyektiv zərurətindən irəli gələn modellər və metodlar 
əsasında həyata keçirilir. Dövlət orqanları fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün məqsədyönlü 
və səmərəli tədbirlər görməli və qarşılarında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün lazımi 
bacarıqlara və çevikliyə malik olmalıdırlar. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti 
quruculuğunun əsas şərtləri arasında dövlət idarəetməsində şəffaflığın artırılmasının xüsusi 
əhəmiyyəti var. 

Müasir dövrümüzdə dövlətlərin idarəetmə sistemində də təzahür edən modernləşmə 
yeni idarəetmə modellərinin, müasir, vətəndaşa yönümlü, onu məmnun edən idarəetmənin 
qurulmasının zəruriliyini üzə çıxarmışdır. Subyektivliyin aradan qaldırılması üçün sərt 
reqlamentlərə əsaslanan ənənəvi modellərdən fərqli olaraq yeni idarəetmə modelləri bunun 
üçün şəffaflığın artırılmasını ön plana çəkir.  Sərt qaydaların deyil, optimal  idarəetmə 
metodlarının  tətbiqi, insan kapitalı, ictimai rəy, asan və səmərəli xidmətlə vətəndaş 
məmnunluğu arasındakı zəruri əlaqə müasir islahatların əsas məqsədi kimi çıxış edir.  

Aparılan ardıcıl islahatlar da idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə, səmərəli və peşəkar 
dövlət qulluğunun, vətəndaş-məmur münasibətlərində yeni düşüncə tərzinin 
formalaşdırılmasına, dövlət qulluğunun xalqa qulluq mənasını ifadə etməsinə, məsuliyyətli, 
kreativ, dövlətinə və xalqına sadiq kadr potensialının formalaşdırılmasına xidmət edir. 

Uğurla inkişaf etmək üçün dövlət orqanları şəffaflıq və qanunilik şəraitində fəaliyyət 
göstərməlidir. Biznes sahibindən tutmuş, ən kiçik menecerədək bütün əməkdaşların vəzifə və 
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səlahiyyətləri dəqiq müəyyən edilməli, qərarların qəbul olunması mexanizmi nizama 
salınmalıdır.    

İdarəetmədə şəffaflığa konkert təcrübə və qaydalar vasitəsilə nail oluna 
bilər.Onların arasından daha vacibləri kimi aşağıdakıları göstərə bilərik: 

• Görüləcək işlər və qəbul olunacaq qərarlar barədə məlumatlandırılması; 
• Fəaliyyət və qərarlara əsaslandırılmış məlumat və digər informasiyanın 

açıqlanmasının təmin edilməsi; 
• Qərarların qəbulunda əsaslandırılmış rəsmi və ya qeyri-rəsmi meyarların nəşrinin 

tələb edilməsi; 
• Idarəetmədə maraqlı olan tərəflərin iştirakının təmin edilməsi; 
• Qərarların qəbulu prosesinin gizli deyil, açıq şəkildə keçirilməsinin tələb edilməsi.         
     Şəffaflığın artırılmasının idarəetməni daha səmərəli etməsi, eyni zamanda bu 

prosesdə hesabatlılığın əldə edilməsinə şərait yaratması ideyası ilk baxışda qəliz görünsə də, 
bir çox dövlətlər öz təcrübələrində sübut etmişlər ki, düzgün yanaşma nəticəsində maneələrin 
aradan qaldırılması cəmiyyətin rahat şəkildə öz hüquqlarını qoruyan qanun və qaydaların 
yaradılması prosesində iştirakının və digər lazımi informasiyaları əldə etməsinə şəraitin 
yaradılması cəmiyyətin özünü inkişaf etdirməsinə stimul yaradır. 

 
 
 

 
MÜASİR ŞƏRAİTDƏ MALİYYƏ NƏZARƏTİNİN MƏZMUNU,  

MAHİYYƏTİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Səidə BAĞIROVA, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) 

 “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının dissertantı 
 

Müasir qloballaşma və bazar iqtisadiyyatının tənzimlənməsi şəraitində maliyyə nəzarəti 
və idarə edilməsinin maliyyə münasibətlərinin əsas tənzimləyicisi kimi əhəmiyyətliyi 
durmadan artır. Maliyyə inteqrasiyasının intensivliyinin artması müəssisə və təşkilatların, 
başqa sözlə bütün təsərrüfat və bazar subyektlərinin, o cümlədən dövlət bölməsinin həyata 
keçirdikləri kommersiya və maliyyə əməliyyatlarının reallşmasında müxtəlif maliyyə alətlərinin 
istifadəsilə xarakterizə olunur. Bu zaman rəqabət və böhran meyllərinin ehtimallığı şəraitində 
qanun pozuntuları və maliyyə cinayətlərin daha çox hissəsi təsərrüfat subyektlərinin və 
inzibati maliyyə nəzarətinin sərt məhdudiyyətləri şəraitində fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətli təsisatların maliyyə fəaliyyətində baş verir. Bu hal da bazar meyllərinin gücləndiyi 
bir şəraitdə nəzarətin yeni forma və metodlarını tələb edir. 

Maliyyə nəzarətinin təməli 1977-ci ildə Lima deklarasiyası ilə qurulmuşdu. Burada, 
maliyyə nəzarətinin bütün dövlətlər (ölkələr) və onun icra orqanları üçün əsas rəhbər 
prinsipləri qurulmuşdur. Lima deklarasiyasının təyin etdiyi dövlət maliyyə nəzarətinin 
əsas anlayışları, prinsipləri və müddəaları ayrı-ayrı ölkələrin milli qanunvericiliklərdə öz 
əksini tapmışdır.  

Onu qeyd etmək vacibdir ki, sovet dövründə qurulmuş dövlət maliyyə nəzarəti bazar 
islahatları dövründə tamam dağılmışdı, dövlətin liberal iqtisadi islahatlar aparılması 
prosesində yeni qurulmuş olan dövlət maliyyə nəzarəti isə tam şəkildə işləməyə 
başlamamışdı.  

Bu baxımdan iqtisadiyyatın istər xüsusi və istərsə də dövlət sektorunda müxtəlif 
səviyyələrdə çoxlu sayda maliyyə pozuntularına rast gəlmək olur. Belə bir halın olması 
dövlətin iqtisadi siyasətinin inkişafının müasir reallıqlarına müvafiq olaraq dünya təcrübəsinin 
nəzərə alınması ilə dövlət (kənar) və daxili (firma) maliyyə nəzarətinin effektiv sisteminin 
yaradılması zərurətini doğurur. Problem həm də ondan ibarət olur ki, liberal iqtisadi siyasətin 
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həyata keçirilməsi şəraitində həyata keçirilən bir çox uğurlu tədbirlərə baxmayaraq dövlət 
maliyyə nəzarəti sisteminin təşkilində müəyyən çətinliklər mövcuddur. 

Maliyyə nəzarəti sistemi bu, maliyyə, maddi və qeyri-maddi resursların 
formalaşdırılması, istifadəsi və saxlanılması sferasında iqtisadi, maliyyə və təşkilatı sistemini 
bildirir. Bu sferada qanunvericilik bazasının dərin dəyişiklikləri səbəbindən qanun və normativ 
aktların bir sıra müddəalarının təkmilləşdirilməyə ehtiyacı vardır və əlavə izahlar və 
dəqiqləşdirmələr tələb edir. 

Bu və digər bu kimi ziddiyyətlər səbəbindən iqtisadiyyatın bəzi sahələrində və büdcə 
təşkilatlarında maliyyə vəsaitlərinin və resurslarının reqlamentləşdirilməmiş istifadəsi yer alır 
və bütün bunlar da büdcə prosesi istifadəsinin bütün səviyyələrində müxtəlif maliyyə 
pozuntularının yaranması üçün zəmin yaradır. Bu, müəssisələrin və o cümlədən, büdcə 
resurlarından istifadə edən təşkilatların fəaliyyətində maliyyə nəzarətinin tam sisteminin 
inkişafı və təkmilləşdirilməsi zəruriliyini doğurur. Açıq iqtisadiyyat və maliyyə inteqrasiyası 
şəraitində maliyyə nəzarətinin funksiyaları və vəzifələri əhəmiyyətli şəkildə çətinləşir. 

İslahatlar dövründə formalaşmış qanunverici və icra hakimiyyət orqanları, dövlət 
təsisatlarının nəzarət-təftiş orqanları, hesablama-nəzarət orqanları, eləcə də hüquq mühafizə 
orqanları dövlət maliyyə nəzarətinin ənənəvi formalarını reallaşdırırdılar. Lakin bir neçə 
nəzarət orqanlarının olması heç də bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə nəzarətinin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi deyildir. 

Maliyyə nəzarətinin icra mühitində qanunçuluğun və qaydanın təyin edilməsinin əsas 
vəzifələrindən biri dəqiq müddəaların və definisiyaların təyin edilməsidir.  

Bir çox iqtisadçı alimlərin baxışlarında maliyyə nəzarəti kateqoriyasının müəyyən 
edilməsində vahidlik və dayanıqlıq yoxdur. Bununla əlaqədar olarsaq bu dissertasiyada bu 
anlayışın dövlət və cəmiyyətin müasir tələblərinə uyğun olan vahid tərifini işləyib hazırlamaq 
və müəyyən etmək məqsədəuyğundur. Maliyyə nəzarətinin reallaşmasının daima dəyişən 
reallıqları öz növbəsində alimlər və bir çox istehsalat nümayəndələri tərəfindən çox dəqiqliklə 
nəzərə alınır və bu da dissertasiyada təhlil olunur. 

Maliyyə nəzarətinin yeni sisteminin qurulması bir çox alimlərin və mütəxəssislərin bir 
sıra nəzəri baxışları ilə müşayiət olunurdu. Belə ki, maliyyə lüğətində “dövlət maliyyə idarə 
edilməsi funksiyası” aşkarlanır, maliyyə nəzarəti isə məcmu şəkildə təqdim olunur: dövlətin 
və yerli özünü idarə etmə orqanlarının maliyyə vəsaitlərinin qanuniliyinin, yaradılması 
səmərəliyinin, bölüşdürülməsi və istifadəsinin monitorinqi üzrə, büdcə resurslarının 
istifadəsinin qanuniliyinin və optimallığının təmin edilməsinə, dövlət və bələdiyyə əmlakının 
saxlanılmasına, maliyyə intizamının pozulmasının təhlilinə yönəlmiş müəyyən və kompleks 
tədbirlərdi” [7].  

İ.e.d. professor E.A.Koçerin nəzarəti bilavasitə idarəetmənin yekun funksiyası 
(mərhələsi) kimi qiymətləndirirdi [6]. Bunun əksinə olaraq isə S.O.Şoxin belə qəbul edir ki, 
nəzarət idarəetmənin bütün mərhələlərində tətbiq olunur [12]. Maliyyə nəzarəti adı altında o 
“müəssisələrin, təsisatların və təşkilatların maliyyə təsərrüfat fəaliyyətlərinin iqtisadi 
səmərəliyinin real qiymətinin əldə edilməsi, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının legitimliyinin 
və optimallığının müəyyən edilməsi və dövlət büdcəsinin gəlir ehtiyatlarının axtarışı üçün 
onların maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətləri proseslərinə dövlət və ictimai orqanlarının nəzarət 
funksiyaları ilə təşkilinin çox variantlı sahələr arası sistemi” [13]ni qəbul edirdi. 

A.Z.Dadaşovun, D.Q.Çernikin əsərlərində maliyyə nəzarətinin “müəssisələrin və istər 
sahə, istərsə də nazirlik, baş idarə ведомственного və ərazi idarə etmənin müxtəlif 
subyektlərinin maliyyə-təsərrüfat içlərinin yoxlanılması” [3] kimi açıqlanmasına da rast gəlinir.  

Digər iqtisadçı alim Y.A.Danilevski isə tamamilə başqa mövqedən çıxış edir. Onun 
zənincə, “maliyyə nəzarəti həm iqtisadiyyatın, həm də istehsalın idarə edilməsinin vahid, tam 
mexanizminin vacib funksiyası və zəruri tərkib hissəsidir” [4]. O, nəzarətin strukturuna pul 
ifadəsində əmtəə-maddi dəyərlərin istehsal, bölgü, tədavül və istehlakı sferasını daxil edir.  

Bu müddəanı inkişaf etdirərək V.M.Rodionova və V.İ.Şleynikov öz növbəsində maliyyə 
nəzarətini idarəetmənin təsərrüfatçılığın konkret subyektləri səviyyəsində maliyyə 
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münasibətlərinin icrasına, qəbul edilən idarəetmə qərarlarının əsaslandırılmasına və 
səmərəliyinə nəzarətin həyata keçirilməsi istiqamətinə yönəlmiş xüsusi funksiyası kimi 
müəyyən edir [10]. 

Professor A.Y.Bısryakov və onun ardınca S.E.Larin belə hesab edirlər ki, maliyyə 
nəzarəti dövlət sistemi, özü-özlüyündə dövlət orqanlarının və yerli özünü idarəetmə 
orqanlarının maliyyə resurslarının formalaşmasında, bölüşdürülməsində və istifadəsində 
qanuniliyinin, zəruriliyinin yoxlanılması üzrə maliyyə institutlarının, mexanizmlərinin və 
orqanlarının birləşmiş sistemini” bildirir. Bu nəzarət “dövlətdə maliyyə resurslarının, maliyyə 
pozuntularının təhlili metodlarının və onların xəbərdarlıqları üzrə tövsiyələrin istifadəsində 
iqtisadi səmərəliliyə nail olmağa” [8] hədəflənib. 

A.Ovsyannikov isə bir qədər başqa fikirdədir. Belə ki, o, hesab edir ki, “dövlətdə maliyyə 
nəzarəti, dövlətin öz maliyyə maraqlarının və vətəndaşların maliyyə maraqlarının 
qanunvericilik sistemi, eləcə də bir sıra təşkilatı, inzibatı və hüquqi tədbirlər əsasında 
qorunması hüququnun qanuni yolla reallaşdırılması üsuludur” [9]. 

Professor V.H.Zarubin A.Ovsyannikovun fikri ilə tamamilə razıdır. O, maliyyə nəzarətini 
“təsisatların və təşkilatların maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinə, vəziyyətinə, yekun məqsədi 
onların fəaliyyətlərinin səmərəliyinin qiymətləndirilməsi, maliyyə əməliyyatlarının qanuniliyinə 
və əsaslandırılmasına riayət edilməyə nəzarət, malik olunan resursların istifadəsinin 
optimallaşdırılmasının gizli ehtiyatlarının aşkar edilməsi və dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 
maksimumlaşdırılması olan nəzarət edici orqanların nəzarətinin təsbit sistemi” [2] vasitəsilə 
müəyyən edir. 

Eyni zamanda H.P.Efimov maliyyə nəzarətini öz başlıca məqsədini yoxlanılan obyektin 
fəaliyyətində təkcə pozuntunun aşkar edilməsi deyil, həm də onun baş verməsinə yol 
verməməyi bəyan edən dövlət orqanlarının və yerli özünü idarəetmə orqanlarının maliyyə 
vəsaitlərinin formalaşması, bölgüsü və səmərəli istifadəsi, eləcə də dövlət və bələdiyyə 
mülkiyyətinin istifadəsinin qanuniliyini və optimallığının təmin edilməsi üzrə nəzarət 
funksiyasının reallaşdırılması sahəsində normativ fəaliyyət kimi qiymətləndirir [5].  

İqtisadçı S.N.Ryabuxinin baxışlarını bir qədər başqa mövqedən araşdırmaq lazımdır. 
Belə ki, o, dövlət maliyyə nəzarətini “yekun məqsədi dövlətin maliyyə-iqtisadi meydanda 
fəaliyyətini göstərən faktiki olaraq təsbit olunmuş göstəricilərin, onlar üçün təyin olunmuş 
normativlərdən kənarlaşması səviyyəsinin qiymətləndiriləsindən ibarət olan insanın hər 
hansı bir obyektiv məqsədyönlü fəaliyyətidir” [11] ifadəsilə açıqlayır. 

Y.M.Voroninin bir çox əsərlərində maliyyə nəzarətinə daha geniş yer verilib. O, maliyyə 
nəzarətini “maddi nemətlərin və xidmətlərin geniş təkrar istehsalı prosesində maliyyə 
vəsaitlərinin yaradılması və optimal istifadəsi məqsədləri üzrə təşkilatı-iqtisadi münasibətlərin 
xüsusi yaradılmış orqanlar tərəfindən müxtəlif iqtisadi və regional inzibati təsisatların, 
təsərrüfat subyektlərinin və fiziki şəxslərin maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinə, maliyyə-təsərrüfat 
qanunvericilik normalarının icrasına, sərf olunan xərclərin hüquqi uyğunluğuna nəzarətin 
təşkilində təzahür edən tipi” [1] kimi müəyyən edir. Bununla yanaşı maliyyə nəzarətinin 
maliyyənin ikili xarakteri mövqeyindən müəyyən edilməsi üzrə xüsusi fikir irəli sürür və onun 
“idarəetmə qərarlarının icrasına neqativ şəkildə təsir edən mənfi amilləri aşkarlamaq və 
xəbərdarlıq etmək” xüsusiyyətini irəli sürür.  

Bazar iqtisadiyyatının bərqərar olduğu bir şəraitdə istər dövlət müəssisələri və büdcə 
təşkilatlarında və istərsə də digər təsərrüfat subyektlərində bilavasitə həyata keçirilən maliyyə 
nəzarətinin forma və metodlarının aşkar edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiş olur. 
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kafedrasının dissertantı, Beynəlxalq iqtisadiyyat məktəbi-tyutor 
 
                                     

İstənilən kommersiya təşkilatının xərclərinin tərkibində daimi (dövri) xərclər xeyli yüksək 
xüsusi çəkiyə malikdir. Bir çox sahələrdə onların ümumi xərclərin tərkibində payı 15-20, hətta 
25%-ə çatır. MHBS 1 və MMUS 1 xərclərin təyinatı (funksiyaları) üzrə təsnifatında həmin 
xərclər üçün iki maddə nəzərdə tutulmuşdur: a) kommersiya xərcləri (satış üzrə xərclər); b) 
administrativ xərclər. Daha sonra nə həmin standartlarda, nə də digər standartlarda 
dövri/daimi xərclər haqqında heç bir açıqlama verilmir. Əslində kommersiya xərcləri və admi-
nistrativ xərclər Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın komponentləridir. Onlar barədə dü-
rüst informasiyanın formalaşdırılması bütövlükdə təşkilatın maliyyə nəticələrini düzgün mü-
əyyən etməyə imkan verir.  

Xərclərin təyinatı (finksiyası) üzrə MHBS 1 və MMUS 1 tərəfindən təsbit edilmiş təsnifat 
maliyyə nəticələrinin tam xərclər, yaxud tam maya dəyəri üzrə kalkulyasiyalaşdırma sistemi 
əsasında qurulmuşdur. Çünki, həmin təsnifata nəzər saldıqda aydın görünür ki, son maliyyə 
nəticələrinin müəyyən edilməsi üçün həm dəyişən, həm də daimi xərclər nəzərə alınır.  

Maliyyə uçotu sistemində kommersiya xərcləri və inzibati xərclər dövri xərclər kimi 
ayrıca uçota alınır. MMUS 1-ə əsasən həmin xərclər məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə 
daxil edilmir və əsas və sair əməliyyat fəaliyyətindən olan mənfəətə silinir. Heç bir Milli 
mühasibat uçotu standartında kommersiya xərclərinin və inzibati xərclərin təsbit edilmiş 
tərkibi, yaxud nomenklaturası əks etdirilmir. Həmin xərclərin siyahısı yalnız Hesablar 
Planında göstərilir. 

Yeni Milli mühasibat uçotu standartlarına keçməzdən əvvəl istehsalın təşkili, ona xidmət 
göstərilməsi və bütövlükdə müəssisənin idarə olunması ilə əlaqədar olan xərclər 
“Ümumtəsərrüfat xərcləri” adı altında planlaşdırılır və uçota alınırdı. Hazırda mövcud olan 
maliyyə uçotu çərçivəsində isə həmin xərclər “İnzibati xərclər” adı altında uçota alınır. Uçot 
üzrə bəzi ədəbiyyatlarda həmin xərclər “İdarəetmə xərcləri”, “Qeyri-istehsal xərcləri” və s. 
adlar altında nəzərdən keçirilir və əks etdirilir. Ancaq necə adlandırılmasından asılı olmaya-
raq həmin xərclər eyni məzmuna və təyinata malik xərclərdir. İnzibati xərclər öz-özlüyündə 
idarəetmə ilə, onun funksiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlıdır, xarakterinə, təyinatına və 
roluna görə həmin xərclər istehsal funksiyasından fərqlənir, istehsalın həyata keçirilməsi ilə 
bilavasitə əlaqədar olmayıb, onun idarə edilməsi ilə əlaqədardır.  

Əvvəlki uçot sistemində inzibati xərclər, nümunəvi nomenklatura üzrə çoxlu sayda 
maddələr çərçivəsində uçota alınırdı. Ancaq hazırda inzibati xərclərin ümumi tərkibində 
idarəetmə ilə əlaqədar xərclər daha yüksək xüsusi çəkiyə malikdir. Əvvəllər ümumtəsərrüfat 
xərclərinin tərkibində uçota alınan bəzi maddələr hazırda sair əməliyyat xərcləri kimi uçota 
alınır. İdarəetmə xərclərinin bir çox növləri həcmlərinə rəğmən reqlamentləşdirilmişdir. Daha 
doğrusu, bir sıra idarəetmə xərcləri mərkəzləşdirilmiş qaydada müəyyən normalar və 
normativlər üzrə məhdudlaşdırılır. Bu cür məhdudiyyətlər vergitutma məqsədləri üçün tətbiq 
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edilir, mühasibat uçotu məqsədləri üçün isə həmin xərclərin həcminə demək olar ki heç bir 
məhdudiyyət qoyulmur. İnzibati xərclərin vergitutma məqsədləri üçün olan məbləğləri 
arasında yaranan fərqlər daimi fərqlər kimi uçota alınır, yəni norma və normativlərdən artıq 
olan inzibati xərclərin məbləği vergitutma mənfəətinin həcmini artırır. Belə xərclərə misal 
olaraq ezamiyyə xərclərini göstərmək olar.  

Daimi (dövri) xərclərə aid edilən xərclərin uçotunun mövcud metodikasının qısa təhlili 
aşağıdakıları deməyə əsas verir: 

− kommersiya xərcləri və inzibati xərclər adlanan xərclərin geniş tərkibi standartlarda 
verilmir, 711 və 721 nömrəli hesablar üzrə nəzərdə tutulmuş subhesablar isə onların tam 
tərkibini əks etdirmir; 

− 711 və 721 nömrəli hesablar üçün nəzərdə tutulmuş subhesablar əslində xərclərin 
xarakterinə (xüsusiyyətlərinə), yaxud iqtisadi məzmununa görə təsnifləşdirilməsi məqsədinə 
xidmət edir, hərçənd ki, burada material məsrəflərini uçota alan subhesablar da yoxdur.  

− məlum olduğu kimi kommersiya xərclərinin və inzibati xərclərin tərkibi yalnız daimi 
xərclərdən ibarət deyildir, onların sırasında dəyişən xərclər də vardır. Bu cür dəyişən xərclər 
dövri xərclər kimi uçota alınmır, onlar satışın maya dəyərinə daxil edilir. Lakin uçotun mövcud 
metodikası bu xərclər haqqında ayrıca informasiya formalaşdırmır. Odur ki, həmin 
metodikanın təkmillədirilməsinə ehtiyac vardır.  

Aparılan araşdırmalar nəticəsində aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması yalnız sintetik uçotun yaxşılaşdırılması ilə həll oluna bilməz. Məsələyə kompleks 
yanaşılması tələb olunur. Bağqa sözlə, əsas əməliyyat, sair əməliyyat gəlirləri və xərcləri, 
eləcə də dövri xərclərin uçot və hesabatda təsnifatını da təkmilləşdirməyə ehtiyac vardır. 

 
 
 

 
 

MÜHASİBAT HESABATININ TƏRTİB EDİLMƏSİ ZAMANI PEŞƏKAR  
DÜŞÜNCƏNİN FORMALAŞMASI 

 
Sifariz SƏBZƏLIYEV, 

 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)  
“Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının müdiri,  

iqtisad elmləri doktoru, professor 
 
 
Açar sözləri: peşəkar düşüncə, mühasibat uçotu, hesabat, təhlil, qiymətləndirmə, 

normativ- hüquqi aktlar, maliyyə vəziyyəti, auditor fəaliyyəti Azərbaycanda bazar 
münasibətlərinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti obyektlərinin 
genişləndirilməsi, dünyanın siyasi və iqtisadi sisteminə üzvi sürətdə qovuşmaq cəhdləri 
mühasibat uçotu və hesabat sahəsində dünyanın qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsini, 
təhlilini, nəzəri düşüncələrini və s. ön plana çıxmaqdadır. 

Azərbaycanın uçot və hesabat sistemində beynəlxalq standartlara uyğun sürətdə 
islahatlar aparılması uçotun təşkili istiqamətində habelə mühasibat (maliyyə) hesabatının 
formalaşması, təhlili və nəzərət sahəsində müəssisələrdə peşəkar düşüncədən istifadənin 
zəruriliyini meydana çıxarmışdır. Şirkətlərin fəaliyyət göstəriciləri peşəkar düşüncədən 
istifadə nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə dəyişikliyə uğraya bilər. Sadalanan amillər həmin 
anlayışın tətbiqi sferasını dəqiq müəyyənləşdirməyə, həmçinin onun təşkilatların maliyyə 
vəziyyətinin göstəricilərinə təsirinin qanunauyğunluğunu aşkarlamağa şərait yaradır. 

Qeyd etmək istəyirik ki, “peşəkar düşüncə” anlayışının birbaşa tərifi Azərbaycanın 
mühasibat uçotuna və hesabata dair normativ aktlarında hələlik öz əksini tapmamışdır. Belə 
bir anlayışa epizodik hallarda auditor fəaliyyətini tənzimləyən sənədlərdə rast gəlinir. 
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Mühasibat uçotunda peşəkar düşüncə ilə əlaqədar məsələləri dolayı şəkildə 
tənzimləyən normativ aktlar aşağıdakı şəkildə verilmişdir (şəkil 1): 

Təqdim edilmiş sxem əyani sürətdə göstərir ki, 20 ildə ölkənin mühasibat uçotu 
sistemində həyata keçirilən çox böyük islahatlar və bu sahədə əhəmiyyətli irəliləyişlərə 
baxmayaraq peşəkar düşüncə əvvəlkitək mühasibat uçotunun birbaşa tənzimləyici 
normalarına  malik olmayan daha az anlaşıqlı kateqoriyası kimi qalmaqda davam edir. 

Qanunvericilikdə “peşəkar düşüncə” adlı terminin olmamağı ona gətirib çıxarır ki, 
həmin terminin dərk olunması və müvafiq surətdə şərhi peşəkar təşkilatlar tərəfindən işlənib 
hazırlanmalıdır. 

Müasir iqtisadi ədəbiyyatda peşəkar düşüncə dedikdə təsərrüfat situasiyaları, onların 
tətbiqi, həmçinin həqiqi idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün peşəkar mühasiblər tərəfindən 
vicdanla söylənilən fikirlər [ 1, səh.60 ]; eyni zamanda təşkilatın maliyyə vəziyyəti, maliyyə 
nəticələri və onlarda baş verən dəyişikliklər haqda etibarlı informasiyaların təsnifatı və 
açıqlaması üsullarına dair fikirlər [ 2, səh. 50 ] başa düşülür. 

Yuxarıda təqdim edilən təriflərdən görünür ki, peşəkar düşüncə özündə kifayət qədər 
böyük həcmdə subyektivliyi əhatə edir. Eyni zamanda belə bir fakt qəribədir ki, auditor 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qaydasını tənzimləyən normativ baza, mühasib və auditorlara 
imkan verir ki, kifayət qədər çoxsaylı peşə problemlərini özlərinin subyektiv fikirləri əsasında 
həll etsinlər. Odur ki, bu problemi araşdırmaq üçün “peşəkar düşüncə” və “ekspertin fikri” 
anlayışlarını fərqləndirmək lazımdır. 

“Fikir və düşüncə” anlayışlarının bir birinə münasibəti probleminin öyrənilməsi rus 
iqtisadçıları M.A.Штефан və A.K.Ковшаnın “Профессиональные оценки в 
бухгалтерском учете” adlı məqalələrində öz əksini tapmışdır [3]. Məqalədə qeyd 
olunduğuna görə düşüncə həqiqətin mühakiməsinə məruz qala bilər. O, bu və ya digər 
ekspertin fikrindən asılı deyildir və obyektiv mahiyyət daşıyır. Peşəkar düşüncə statusuna 
iddia edən fikirlər təcili surətdə peşəkar tənqidin hədəfinə tuş gəlir və buna görə hökmən 
əsaslandırılmalıdır. Ekspert fikri müəyyən mütəxəssisin xüsusi nöqteyi-nəzəridir, ona görə də 
peşəkar tənqidin strukturu və proseduru çərçivəsindən kənardadır. Bütün bunlara 
baxmayaraq ekspert fikri nüfuzlu mütəxəssisin rəyi kimi qiymətləndirilir. 

Bizim fikrimizcə peşəkar düşüncəni mühasibat uçotunun aparılması və maliyyə 
hesabatının tərtibi sahəsində hər hansı bir məsələyə dair mühasibin obyektiv fikri kimi 
xarakterizə etmək olar. Belə bir fikir özlüyündə dəqiq sürətdə əsaslandırılmalıdır. Buna 
müvafiq olaraq mühasibin istənilən peşəkar düşüncəsi sübuta malikdir. Qeyd etmək vacibdir 
ki, peşəkar düşüncə əsasında təqdim edilən informasiya iqtisadi qərarların qəbulu zamanı 
istehlakçıların ehtiyaclarına uyğun gəlməlidir.  

Qüvvədə olan normativ bazanın və xüsusi ədəbiyyatın öyrənilməsi sübut edir ki, 
peşəkar düşüncə müəssisələrdə mühasibat hesabatının formalaşmasında çox geniş sürətdə 
tətbiq edilir. 
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Şəkil 1. Tikinti təşkilatlarının mühasibat uçotunda peşəkar düşüncə ilə bağlı 
məsələləri tənzimləyən normativ aktlar 

      
1-ci cədvəldə mühasibat hesabatının formalaşması zamanı mühasibat uçotu sahəsində 

mütəxəssisin peşəkar düşüncəsinin formalaşmasını nəzərdə tutan uçot variantları verilmişdir 
( cədvəl 1 ): 

Cədvəlin təhlilindən aydın olur ki, mühasibat hesabatlarının  formalaşması zamanı 
mühasibat uçotu sisteminin bütün ünsürləri peşəkar qiymətlədirmədən istifadəyə məruz qalır. 

yoxdur 

Peşəkar mühasiblərin etika 
kodeksi 

Azərbaycanda mühasibat 
uçotu və hesabatın yaxın 

perspektivə inkişafı 
 

Metodoloji səviyyə 

MMUS 11. Uçot siyasəti................ 
MMUS 16.Tikinti müqavilələri üzrə 
MMUS 19. Maliyyə hesabatları...... 
MMUS 16. Gəlirlər üzrə 
MMUS 13 Borclara aid edilən 
xərclər üzrə və s. 

Metodiki səviyyə 

 

Normativ aktların tətbiqi üzrə 
metodiki tövsiyyələr 

Lokal səviyyə 
Təşkilatın uçot siyasəti, işçi 

hesablar planı və s. sənədlər 

Qanunvericilik səviyyəsi 

“Mühasibat uçotu” 
haqqında qanun 

Nazirlər Kabineti 

Qanunvericilik səviyyəsi 

Metodoloji səviyyə 

Lokal səviyyə  

Hüquqi statusu olmayan 
dl  

Metodiki səviyyə 

Dolayı yolla istinad edilən sənədlər 

Birbaşa istifadə olunan sənədlər 

Mühasibat uçotunda peşəkar düşüncə ilə bağlı məsələləri tənzimləyən normativ aktlar 
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Obyektiv qərarların qəbulu üçün onların informasiya bazasına təsirinin müsbət tərəfi dedikdə 
şirkətlərin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinin daha dəqiq açıqlanması başa 
düşülür. Eyni zamanda həmin təşkilatlarda maliyyə vəziyyəti haqqında, maliyyə nəticələri və 
digər hesabat formalarında verilən göstəricilərin saxtalaşdırılmasının qanuni üsulları 
meydana çıxır. Həmin saxtalaşdırmaq vasitəsilə heç bir çətinlik çəkmədən müəyyən 
məqsədlərə nail olmaq mümkündür. Bununla əlaqədar olaraq mühasibin peşəkar düşüncəsi, 
maliyyə hesabtının göstəriciləri və müəssisənin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 
göstəriciləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin aşkarlanması müəyyən aktuallıq kəsb edir (cədvəl 
2):                                                                                           

                          
Cədvəl 1. 

Müəssisədə mühasibat hesabatının formalaşmasında peşəkar düşüncədən 
istifadəni nəzərdə tutan uçot variantları 

Peşəkar düşüncənin 
formalaşmasını nəzərdə tutan 
uçot problemləri 

Qüvvədə olan standartlarda 
nəzərdə tutulan variantlar 

Milli Mühasibat Uçotu 
Standartları 

Müəssisənin maliyyə vəziyyəti 
haqqında təqdim edilən 
informasiyanın səhihliyi və 
tamlığı 

-Normativ aktlarda nəzərdə 
tutulan qaydalardan asılı olaraq 
formalaşır 
-Müvafiq əlavə göstəriciləri və 
izahları özündə birlşdirir 

MMUS 1 “Maliyyə 
hesabatının təqdimatı 
üzrə” 

Əlavə informasiyaların təqdim 
edilməsi 

Müəssisə müstəqil sürətdə seçir 

Təsərrüfat əməliyyatlarının 
təsnifatı 

-Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar; 
-Əlaqəsi olmayan tərəflərlə 
əməliyyatlar 

MMUS 25 “Əlaqəli 
tərəflər haqqında 
məlumatın 
açıqlanması üzrə” Əlaqəli tərəflərin siyahısı Müəssisə müstəqil sürətdə 

müəyyənləşdirir 
Hesabatda əks etdirilən 
seqmentlərin siyahısı 

Müəssisə müstəqil sürətdə 
müəyyənləşdirir 

MMUS 34 “Əməliyyat 
seqmentləri üzrə” 

Hesabat seqmenti. 
Hesabat seqmentləri arasında 
gəlirlərin, xərclərin, aktivlərin 
və öhdəliklərin bölüşdürülməsi 
üsulu 

Müəssisə müstəqil sürətdə 
müəyyənləşdirir 
Müəssisə müstəqil sürətdə 
müəyyənləşdirir 

Pul ekvivalentləri qismində 
təsnifləşdirilən obyektlər 

Müəssisə müstəqil sürətdə 
müəyyənləşdirir 

MMUS 5 “Pul 
vəsaitlərinin hərəkəti 
haqqında hesabat” 

Peşəkar düşüncənin 
formalaşmasını nəzərdə tutan 
uçot problemləri 

Qüvvədə olan standartlarda 
nəzərdə tutulan variantlar 

Milli Mühasibat Uçotu 
Standartları 

Pul vəsaitlərinin daxil olan 
növlərinin əhəmiyyətliliyi 

Müəssisə müstəqil sürətdə 
müəyyənləşdirir 

MMUS 5 “Pul 
vəsaitlərinin hərəkəti 
haqqında hesabat” 

 
Öhdəliklərin tənzimlənməsi 
üçün ehtiyatların 
formalaşması 

-Müəssisə necə bir əmlak 
kompleksi kimi satıldıqda; 
-Aktivlərin bir hissəsi satıldıqda; 
-işçilər işdən çıxarıldıqda və 
cərimə sanksiyaları ödənildikdə 

MMUS 23 “Satış üçün 
nəzərdə tutulmuş uzun 
müddətli aktivlərin 
uçotu və dayandırılmış 
əməliyyatlar üzrə” 
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Aktivlərin dəyərinin aşağı 
düşməsi 

 
Müəssisə müstəqil sürətdə 
müəyyənləşdirir 

MMUS 24 “Aktivlərin 
qiymətdən düşməsi 
üzrə” 

Təsərrüfat həyatı faktlarının 
düzgün əks etdirilməsinin 
təsnifatı 

-Səhvlər 
-Qeyri-dəqiqlik və buraxılmalar 

MMUS 11 “Uçot 
siyasəti, uçot qiymət-
lərində dəyişikliklər və 
səhvlər üzrə” Səhvlərin əhəmiyyətliliyi Müəssisə müstəqil sürətdə 

müəyyənləşdirir 

 
Cədvəl 2. 

Mühasibat uçotunda peşəkar düşüncənin müəssisənin maliyyə vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi göstəriciləri 

Mühasibin peşəkar 
düşüncəsinin 

predmeti 

Mühasibat balansının 
əlaqəli göstəriciləri 

Maliyyə vəziyyəti 
haqqında əlaqəli 

göstəriciləri 

Müəssisənin maliyyə 
vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi 
göstəriciləri 

İnvestisiya aktivləri 
qismində obyektin 
tanınması 

Əsas vəsaitlər. 
Qeyri-maddi aktivlər. 
Ehtiyyatlar. 
Bölüşdürülməmiş 
mənfəət. 

Satışın maya dəyəri. 
Satışın mənfəəti. 
Ödənilən faizlər. 
Vergiyə cəlb 
olunanadək mənfəət. 
Cari vergi. 
Xalis mənfəət. 

Likvidlik. 
Maliyyə sabitliyi. 
Aktivlərin dövriyyəsi. 
Rentabellik. 
Ödəmə qabiliyyəti. 

Aktivlərin əsas vəsait 
və qeyri-maddi aktiv 
qismində uçota qəbul 
edilməsi 

Əsas vəsaitlər. 
Qeyri-maddi aktivlər. 
Ehtiyyatlar. 
Bölüşdürülməmiş 
mənfəət. 

Satışın maya dəyəri. 
Satışın mənfəəti. 
Vergiyə cəlb 
olunanadək mənfəət. 
Cari vergi. 
Xalis mənfəət. 

Material ehtiyatları və 
əsas vəsaitlər qis-
mində qeydə alınan 
əmlakın dəyərinin 
fərqləndirilməsinin 
dəyərcə meyarının 
qiymətləndirilməsi 

Əsas vəsaitlər. 
Ehtiyyatlar. 
Bölüşdürülməmiş 
mənfəət. 

Satışın maya dəyəri. 
Satışın mənfəəti. 
Vergiyə cəlb 
olunanadək mənfəət. 
Cari vergi. 
Xalis mənfəət. 

Əsas vəsaitlərin və 
qeyri-maddi aktivlərin 
yenidən 
qiymətləndirilməsi 
haqqında qərarın 
qəbulu 

Əsas vəsaitlər. 
Qeyri-maddi aktivlər. 
Ehtiyyatlar. 
Dövriyyədənkənar 
aktivlərin yenidən 
qiymətləndirilməsi. 
Bölüşdürülməmiş 
mənfəət. 

Satışın maya dəyəri. 
Satışın mənfəəti. 
Vergiyə cəlb 
olunanadək mənfəət. 
Cari vergi. 
Xalis mənfəət. 

Likvidlik. 
Maliyyə sabitliyi. 
Aktivlərin dövriyyəsi. 
Rentabellik. 
Ödəmə qabiliyyəti. 
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Amortizasiya 
hesablanması 
üsulunun seçilməsi, 
əsas vəsaitlərin, qeyri 
-maddi aktivlərin 
faydalı istifadə müd-
dətinin müəyyənləş-
dirilməsi. 

Əsas vəsaitlər. 
Qeyri-maddi aktivlər. 
Ehtiyyatlar. 
Bölüşdürülməmiş 
mənfəət. 

Satışın maya dəyəri. 
Satışın mənfəəti. 
Vergiyə cəlb 
olunanadək mənfəət. 
Cari vergi. 
Xalis mənfəət. 

 

Material-istehsalat 
ehtiyyatları silindikdə 
onların 
qiymətləndirilməsi 
üsullarının seçilməsi 

Ehtiyyatlar. 
Bölüşdürülməmiş 
mənfəət. 

Satışın maya dəyəri. 
Satışın mənfəəti. 
Vergiyə cəlb 
olunanadək mənfəət. 
Cari vergi. 
Xalis mənfəət. 

 

Qiymətləndirmədəki 
dəyişikliklərin əks 
etdirilməsi 

Qeyri-maddi aktivlər. 
Maliyyə qoyuluşları. 
Ehtiyyatlar. 
Debitor borcları. 
Bölüşdürülməmiş 
mənfəət. 

Satışın maya dəyəri. 
Satışın mənfəəti. 
Vergiyə cəlb 
olunanadək mənfəət. 
Cari vergi. 
Xalis mənfəət. 

 

Qiymətləndirmədəki 
öhdəliklərin əks 
etdirilməsi, diskont-
laşdırma dərəcəsinin 
müəyyənləşdirilməsi 

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət. 
Qiymətləndirici 
öhdəliklər. 

Sair xərclər. Vergiyə 
cəlb olunanadək 
mənfəət. 
 

 

 
Aparılan tədqiqatlara əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, peşəkar düşüncə müasir 

mühasibat uçotunun innovasiya kateqoriyasıdır. Onun obyektiv zəruriliyi respublikada 
mövcud olan mühasibat uçotu sisteminin MHBS-na uyğun olaraq yenidən qurulmasından 
ibarətdir. Məqalənin sonunda qeyd etmək olar ki, maliyyə hesabatının hazırlanmasının dəqiq 
formalara əsaslanan qaydalarındakı müəyyən çatışmamazlıqlar peşəkar düşüncədən istifadə 
imkanlarının məhdudlaşdırır. İdarəetmə və iqtisadi qərarların qəbulu prosesində hesabatın 
istifadəçiləri belə bir qanunauyğunluqları başa düşməlidir. Daha konkret desək, müəssisə 
mütəxəssislərinin peşəkar qiymətləndirmə hissəsinə aid edilən informasiyaların 
açıqlanmasına çox böyük diqqət yetirməlidirlər.  
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Аннотация 

На статью проф. С.М.Сабзалиева по теме “Формирование 
профессионального суждения при составлении бухгалтерской отчетности” 

В статье рассмотрены проблемы и перспективы формирования 
профессионального суждения бухгалтера. Проанализированы действующие 
нормативы, правовые акты, регламентирующие вопросы, связанные с 

500 
 



профессиональным суждением в бухгалтерском учете. Представлены варианты учета, 
предполагающие формирование профессионального суждения при составлении 
бухгалтерской отчетности организации. Определено влияние профессионального 
суждения в бухгалтерском учете на показатели оценки финансового состояния 
организаций. 

 
Annotation 

The article by prof. SM Sabzaliev on the topic "Formation of professional 
judgment in the preparation of financial statements." 

In the article problems and prospects of formation of professional judgment of the 
bookkeeper are considered. Current standards, legal acts regulating issues related to 
professional judgment in accounting are analyzed. The variants of accounting are presented, 
suggesting the formation of professional judgment when compiling the accounting statements 
of the organization. The influence of professional judgment in accounting on the indicators of 
the financial state of organizations is determined. 

 
 
 
 

РОЛЬ  ВНУТРЕННГО АУДИТА В  ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
Шахира-ханум ДАДАШЕВА, 

Диссертант Азербайджанского  
    Университета Кооперации 

  
 Резюме 
Туристической отрасли отводится важное место в народном хозяйстве 

Азербайджана. Это связано с тем, что страна обладает хорошими туристическими и 
рекреационными возможностями. В связи с этим данная отрасль должна быть 
построена таким образом, чтобы она могла занять достойное место в народном 
хозяйстве. Поэтому нужно поднимать вопрос об эффективности организации 
туристического процесса, а это напрямую связано с организацией внутреннего 
контроля. 

Ключевые слова: внутренний аудит, туристический бизнес, экономическая 
эффективность, туризм. 

Туризм является фундаментальной основой экономики развитых и 
развивающихся стран. Туризм превратился в индустрию международного масштаба, 
занимающую по доходам третье место среди крупнейших экспортных отраслей 
экономики, уступая место лишь нефтедобывающей промышленности и 
автомобилестроению. 

Туристические предприятия является третьим важным компонентом, который 
создает туристическое предложение в подсистеме "объект туризма". В туристической 
отрасли функционируют различные предприятия. Одни клиентам исключительно 
туристические услуги, а для других туризм - это один из нескольких направлений их 
коммерческой деятельности. Предприятия, которые действуют только в сфере 
туризма, называются туристическими предприятиями первичных услуг, а предприятия, 
которые получают прибыль не только от туристической деятельности - туристическими 
предприятиями вторичных услуг. Таким образом, услуги первых предприятий 
составляют основу существования сферы туризма, а услуги второй группы 
предприятий удовлетворяют лишь некоторую часть туристского спроса, так как туризм 
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для них является лишь одним из нескольких источников существования, а их услугами 
пользуются не только туристы. 

Туристическую отрасль прежде формируют предприятия, которые предоставляют 
основные услуги, связанные с организацией и продажей туристической поездки; 

 туристические фирмы, занимающиеся организацией и продажей туров; 
  предприятия, которые предоставляют услуги гостеприимства: гостиницы, 

мотели, кемпинги, квартиры или дома, которые сдаются в аренду, пансионаты, 
меблированные комнаты и т.д., к ним относятся также предприятия общественного 
питания, которые являются неотъемлемой частью предприятий, падают услуги 
размещения ( рестораны в гостиницах, столовой в пансионатах и домах отдыха и т.п.) 
или ориентированные исключительно на туристов; 

 транспортные организации, занимающиеся перевозкой туристов; 
 предприятия по производству товаров туристического спроса; 
  предприятия розничной торговли по продаже товаров туристского спроса. 
Проблемы эффективности управления  туристическим  предприятием  в 

современных условиях  приобретают особую актуальность с появлением новых 
требований, предъявляемых формирующимся рынком туристических услуг. 
Эффективное функционирование  туристического  предприятия в современных 
условиях предполагает адекватное реагирование на изменения ситуации на рынке, 
оценку, анализ, предупреждение кризисных ситуаций финансово-хозяйственной 
деятельности, предлагая управленческому аппарату альтернативные решения выхода 
из них.  Этим и обусловлена необходимость создания эффективной системы 
внутреннего контроля на каждом объекте туристического бизнеса. 

   Внутренний контроль является одной из функций управления, это часть и 
элемент управленческого процесса. Внутренний контроль за процессами управления и 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия осуществляется посредством 
деятельности специально созданного контрольного органа - ревизионной комиссии. К 
системе внутреннего контроля   относится  внутренний аудит, который в ней занимает 
особое место. 

Существенные изменения в туристической отрасли привели к количественным 
изменениям на рынке туристских услуг, что потребовало перестройки самой  системы 
управления. Многие предприятия создавались 20 лет назад и работали по старой 
модели управления, не соответствующей новым законам функционирования отрасли. 
В настоящее время туристская организация должна быть адаптивной не только к росту 
оборотов и рынка, но и к его падению.  Поэтому грамотно построенная система 
внутреннего контроля позволяет упорядочить бизнес-процессы, получить объективную 
информацию о состоянии дел на предприятии, просчитать и минимизировать риски, 
повысить эффективность деятельности и стоимость бизнеса. Именно, внутренний 
аудит изучает наличие, работоспособность и эффективность деятельности систем 
внутреннего контроля в ходе проверок и дает им оценку. Внутренний аудит на основе 
проведенного анализа дает рекомендации по совершенствованию систем внутреннего 
контроля, но он не может напрямую изменить их, так как эти рекомендации 
руководство может принять или не принять. Но при этом внутренний аудит должен 
добиваться наличия и эффективности работы системы внутреннего контроля 
предприятия во всех сферах его деятельности. 

Итак, факторами, тормозящими внедрение и развитие внутреннего аудита, на 
предприятиях  выступают: 

• отсутствие единой концепции и понимания самого термина «внутренний 
аудит» (руководители 35% малых предприятий вообще не знают, что под ним 
подразумевается); 

• дороговизна внедрения системы и недостаточность материальных ресурсов у 
среднего и малого бизнеса, наличие риска не окупаемости затрат; 
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• внедрение службы внутреннего аудита  в организационную структуру 
предприятия влечет за собой изменение статуса подразделений, близких к последнему  
по  функциям, что приводит  к  неприятию  руководителями подразделений; 

• угроза повышения значимости службы внутреннего аудита, а               
следовательно, угроза в отношениях между подразделениями, их руководителями, 
угроза потери определенной доли самостоятельности руководителями отделов, 
предприятия. 

Сфера туризма является для Азербайджана приоритетным направлением и наше 
государство должно предпринимать меры по повышению  эффективность контроля с 
целью развития этой сферы экономики Азербайджана. 
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Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin  dissertantı  

 
 Xülasə 

Turizm sənayesi Azərbaycanın milli iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Bu  onunla 
bağlıdır  ki, ölkədə yaxşı turizm və istirahət imkanları var. Bu baxımdan, turizm sənayesi belə 
bir şəkildə inşa edilməlidir ki, milli iqtisadiyyatında öz yerini tuta bilsin. Ona görə də biz turizm 
prosesinin təşkilinin səmərəliliyin məsələsini qaldırmaq isteyirik, və bu birbaşa daxili nəzarətin 
təşkili ilə bağlıdır. 

Açar sözlər: daxili  audit, turizm biznesi, iqtisadi səmərəliliy, turizm. 
 
 

 Mrs. Shahira Dadasheva Ramiz, 
                               Candidate for a degree in Azerbaijan Cooperation University. 

  
Annotation 

The tourism industry plays an important role in the national economy of Azerbaijan. This 
is due to the fact that the country has good tourist and recreational opportunities. In this 
regard, this industry should be built in such a way that it could take a worthy place in the 
national economy. Therefore, it is necessary to raise the issue of the effectiveness of the 
organization of the tourist process, and this is directly related to the organization of internal 
control. 

Key words:  internal audit, tourist business, economic efficiency, tourism. 
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MALİYYƏ-İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRİN ŞƏFFAFLIĞINDA AUDİTİN ROLU 
 

Şahraz İBRAHİMOV,  
                                                   Azərbaycan Kooperasiya Universitetnin  

                  “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının dosenti, i.e.n.  
                        

Cəmiyyətin  iqtisadi transformasiyası şəraitində yeni istehsal münasibətlərinin 
yaranması, material, əmək və maliyyə resurslarının səfərbər edilməsi ilə yanaşı onlardan 
səmərəli istifadə olunması dövrümüzün vacib məsələsi kimi ön plana keçmişdir. Bu problemin 
həllində uçot, nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili müstəsna əhəmiyyət kəsb edir və 
bunun yerinə yetirilməsində auditor xidmətinin rolu danılmazdır.  

Dünyada baş verən iqtisadi-siyasi proseslər ölkədə maliyyə və ödəniş sistemlərinin 
fəaliyyətinin çevikliyinin və şəffaflığının təmin olunmasında  audit sisteminin təkmilləşdirilərək  
müasir dövrün tələbləri səviyyəsində qurulmasını zəruri edir. Ölkənin maliyyə sisteminin daha 
da sabit və dayanıqlı, rəqabət qabiliyyətliliyinin isə daha yüksək olması üçün müəssisə və 
təşkilatlarda  uçot və hesabatların MHBS uyğun tərtib olunmasını  və auditor yoxlamalarının 
yüksək səviyyədə aparılmasını tələb edir. 

Azərbaycanda ardıcıl olaraq həyata keçirilən radikal iqtisadi islahatlar nəticəsində çox 
qısa vaxt ərzində yüksək tələblərə cavab verən müstəqil audit sistemi formalaşmış, auditor 
fəaliyyətinin zəruri normativ hüquqi bazası yaradılmış və bu sahədə kifayət qədər yüksək 
ixtisaslı kadrlar hazırlanaraq, auditor xidmətinin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində 
nəzərəçarpan uğurlar əldə edilmişdir. Müasir şəraitdə Azərbaycan Respublikasında 
beynəlxalq audit təcrübəsinin öyrənilməsi, təhlil olunması, auditorların peşəkarlıq və xidmət 
səviyyəsinin hamılıqla qəbul olunmuş norma və prinsiplərinə uyğunlaşdırılması sahəsində 
səmərəli iş aparılır. Bunlar isə son nəticədə ölkədə yeni iqtisadi  münasibətlərin 
dərinləşməsinə, azad sahibkarlığın inkişafına və bütövlükdə iqtisadiyyatda sağlam rəqabət 
mühitinin formalaşmasına müsbət təsir göstərir. 

Dünyada sivil maliyyə nəzarəti forması kimi tanınan auditin Azərbaycanda inkişafı 
ölkədə iqtisadi münasibətlərin bazar prinsiplərinə əsaslanması və azad sahibkarlığa geniş 
meydan verilməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Eyni zamanda, Azərbaycanın bir sıra transmilli 
layihələrinin reallaşmasında fəal iştirakı, xarici investisiyaların ölkəmizə axını, birgə 
müəssisələrin uğurlu fəaliyyəti auditor xidmətlərinin iqtisadi proseslərdə rolunu və 
əhəmiyyətini daha da artırır. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə və onun dünya təsərrüfat 
sisteminə inteqrasiyası gücləndikcə iqtisadi-maliyyə münasibətlərində şəffaflığın təmin 
olunmasında, iqtisadi cinayətkarlığa və əsassız israfçılığa  qarşı mübarizədə auditin 
imkanlarından daha geniş istifadə etmək zərurəti yaranır. Bunun üçün müstəqil maliyyə 
nəzarəti sahəsində mütərəqqi dünya təcrübəsini öyrənmək və milli iqtisadiyyatın 
xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla ölkəmizdə tətbiqini gücləndirmək çox vacibdir. 

Audit sisteminin beynəlxalq təcrübə və standartlar əsasında təkmilləşdirilməsi ölkə 
iqtisadiyyatında maliyyə şəffaflığını, müəssisə vəsaitlərindən təyinatına uyğun istifadəni təmin 
etməklə, Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edə bilər. 

Müasir audit səmərəli maliyyə nəzarəti olmaqla yanaşı, həm də sahibkarlıq 
subyektlərinin maliyyə sisteminin sabitliyinin möhkəmlənməsində, onların biznes-inkişaf 
planlarının hazırlanmasında, yerli, regional və dünya bazarlarının tədqiqində də xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Sahibkarlıq subyektlərinin səmərəli idarə olunmasının təşkilinə, onun 
fəalliyyətinin tənzimlənməsinə müsbət baxımdan təsir edən audit sistemi həmçinin bu 
subyektlərin maliyyə fəaliyyətinin mövcud vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini 
qiymətləndirərək, bu istiqamətdə öz rəyini bildirir. 

Təsərrüfat subyektlərində gündəlik nəzarətin lazımı səviyyədə təşkil olunması üçün 
yüksək peşəkarlığa malik olan, müəssisənin təşkilati-iqtisadi quruluşunu dərindən bilən, 
yoxlama texnikası ilə ətraflı  tanış olan, mövcud qanunvericilik barədə müfəssəl məlumatı 
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olan xüsusi nəzarət xidmətinin - daxili auditin olması vacibdir. Beynəlxalq təcrübədən 
məlumdur  ki,  yüksək səviyyədə inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələrində - şəxsi 
mülkiyyətin əsas mülkiyyət forması olduğu yerdə daxili audit sistemi geniş tətbiq olunur. 

Bazar münasibətləri şəraitində müəssisələrin idarə olunmasında nəzarətin ayrılmaz və 
mühüm elementi daxili auditdir. Daxili auditə tələbat onunla əlaqədar yaranır ki, sahibkarlar 
müəssisənin və aşağı idarəetmə strukturlarının fəaliyyətinə gündəlik nəzarətlə məşğul ola 
bilmirlər. Daxili audit bu fəaliyyət barədə informasiya verir və menecerlərin hesabatlarının  
düzgünlüyünü təsdiqləyir. Daxili audit başlıca olaraq risklərin idarə olunması və müəssisənin 
maliyyə vəziyyəti barədə çevik informasiya əldə etmək baxımından əlverişlidir. 

Ölkəmizdə müxtəlif mülkiyyət formalarının geniş şəbəkəli inkişafı, iri şirkətlərin, səhmdar 
cəmiyyətlərinin strukturunun genişlənməsi  bu sahələrdə şəfaflığın artırılması və korrupsiyaya 
qarşı mübarizədə audit xidmətinin zəruriliyini meydana çıxarır. Bu müəssisələrdə daxili 
ehtiyat mənbələrinin aşkara çıxarılması və istehsalın səmərəliliyi istiqamətində səfərbər 
edilməsində, resursların lazımınca istifadə edilməsinin qiymətləndirilməsində audit xidməti  
həlledici əhəmiyyətə malikdir. İnformasiya axını, elmi-texniki tərəqqinin nəticələrinin istehsala 
tətbiqi, resursların optimal əlaqəsi və s. bu kimi mürəkkəb proseslərdə auditor işi elə 
qurmalıdır ki, yoxlama ekspertiza fəaliyyəti maksimum səmərəli təşkil olunsun və heç bir 
əməliyyat diqqətdən kənarda qalmasın. 

 
 
 
 

MALİYYƏ HESABATININ AUDİTİ  
 

Şəhla CƏFƏROVA,                                       
                 Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 

                                                    “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının         
                                                    müdiri,  i.f.d., dosent   

 
Audit iqtisadi-hüquqi nəzarətin daha yüksək pilləsi olub, onun vəzifəsi nəinki yaranan 

iqtisadi münasibətləri qeyri-sağlam sahibkarlıqdan qorumaq, həm də iqtisadiyyat sahəsində 
hüquq pozuntularının qarşısını almaq və  ictimai hüquq şüurunu daha yüksək səviyyədə 
formalaşdırmaqdır. Audit sistemi ayrılıqda müəssisədaxili maraqların qorunması, proseslərin 
inkişafı ilə yanaşı, həm də ictimai maraqların təşkili, iqtisadiyyatın inkişafı prosesinə xidmət 
edir. Auditorun əsas məqsədi mühasibat uçotu və hesabatında verilmiş informasiyaların 
fəaliyyətin real vəziyyətinə uyğunluq dərəcəsi haqqında, əmlak, mülkiyyət kompleksi və onu 
təşkil edən elementlər haqqında, müəssisənin iqtisadi potensialının qiymətləndirilməsi və 
ondan faktiki istifadə dərəcəsinin açıqlanması haqqında, müəssisənin inkişaf proqnozu 
(bunun nəticəsi olaraq gələcək iqtisadi inkişaf və baş verə biləcək böhranların, 
müflisləşmələrin qarşısının alınması, onların nəticələrinin aradan qaldırılması barədə 
tövsiyyələrin verilməsi) haqqında sübutlar toplamaq, onları təhlil etmək vasitəsilə nəticələr 
müəyyənləşdirməkdə təsərrüfat subyektlərinə kömək etməkdir.Müəssisə  və təşkilatların 
fasiləsiz fəaliyyətinin təmin olunmasında  daxili auditin rolu danılmazdır. Daxili audit 
idarəetmə nəzarətinin ayrılmaz və mühüm elementidir. Daxili auditə tələbat olnunla 
əlaqədardır ki, rəhbərliyin yuxarı pilləsi təşkilatın və aşağı idarəetmə sturukturların 
fəaliyyətinə gündəlik nəzarətlə məşğul olmur. Daxili audit bu fəaliyyət barədə informasiya 
verir və menecerlərin hesabatlarının düzgünlüyünü təsdiqləyir.Daxili audit başlıca olaraq 
ehtiyatların itkisinin qarşısını almaq və müəssisə daxilində zəruri dəyişikliklər aparmaq üçün 
lazımdır. 

Ayrı-ayrı müəssisələrin maliyyə hesabatının auditinin aparılması  müəssisənin 
fəaliyyətin qiymətləndirilməsində və müəssisədaxili boşluqların aşkar edilməsində mühüm 
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əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə müəssisələrin maliyyə  hesabatının hazırlanması zamanı 
rəhbərliyin və sahibkarın öhdəliyi qanuni və normativ aktlarla müəyyən edilir: 

 • maliyyə hesabatının onun prinsiplərinə uyğun şəkildə hazırlanması; 
 • rəhbərlik və sahibkarın nümayəndəsinin fikrinə görə daxili nəzarət sisteminin təşkili 

maliyyə hesabatının hazırlanmasında vacibdir.  
Bu məqsədlə  audit yoxlaması zamanı aşağıda sadalananlar auditorun öhdəsinə verilir: 
  - maliyyə hesabatının hazırlanmasında aidiyyatı olan bütün məlumatlardan istifadəyə 

icazə verilməsi; 
 - rəhbərlik və sahibkarın nümayəndəsindən auditin təşkili üçün lazım olan əlavə 

məlumatların istənilməsi; 
 - ehtiyac olarsa, təşkilatın işçi heyətindən istifadə. 3. Rəhbərlik və sahibkarın 

nümayəndəsinin maliyyə hesabatının təşkilində tələb edilir: 
 • qanuni və normativ aktların tətbiq edildiyi maliyyə hesabatının prinsiplərinin təyini;  
• bu prinsiplərə uyğun hesabatın təşkili; 
 • bu prinsiplərin hesabatda ətraflı təsviri. Maliyyə hesabatının təşkili zamanı rəhbərlik 

əsaslı qiymət qoymanı müəyyən etməli, lazımi uçot siyasətini seçməli və şəxsi fikirlərinə 
arxalanmalıdır.  

4. Maliyyə hesabatının onun prinsiplərinə uyğun təşkili aşağıda sadalananların 
tələblərini ödəmək məqsədi ilə hazırlanıb: 

 • maliyyə məlumatının geniş istifadəçi kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş ümumi tələbləri 
(ümumi təyinatlı maliyyə hesabatı); • maliyyə məlumatının konkret istifadəçilər üçün nəzərdə 
tutulmuş ümumi tələbləri (xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatı).  

5. Maliyyə hesabatının tətbiq etdiyi prinsiplər əsasən maliyyə hesabatının (qanuni və 
normativ aktlar və ya standartların təşkili həvalə edilmiş təşkilatlar tərəfindən təyin edilmiş) 
standartlarını əhatə edir. Maliyyə hesabatının prinsiplərinin təcrübədə istifadəsinə dair 
tövsiyələr standartlarla yanaşı digər mənbələrdə də göstərilə bilər. Digər mənbələrə daxildir: • 
təşkilatın  normativ aktlar,  məhkəmənin qərarı və peşəkar və etik öhdəliklər, mühasibat uçotu 
ilə əlaqədar məsələlər də daxil olmaqla hüquqi və etik mühiti; mühasibat uçotunun 
qaydalarının standartları təşkil edənlər və peşəkar təşkilatlar tərəfindən nəşri;  mühasibat 
uçotunda yaranan problemlərə dair peşəkarların fikirlərinin standartları təşkil edənlər və 
peşəkar təşkilatlar tərəfindən nəşri;  ümumilikdə və geniş istifadə olunan (mühasibat uçotu 
bütövlükdə və xüsusi olaraq təşkilatın fəaliyyət sahəsində) üsullar;  mühasibat uçotu 
haqqında ədəbiyyat.  

6. Maliyyə hesabatı prinsiplərinin tələbləri maliyyə hesabatının forma və məzmununu 
təyin edir. Prinsiplər, əsasən, geniş xarakter daşıyır və hesablama üsullarını təyin etməyədə 
bilər. Prinsiplər uçot siyasətinin təşkili üçün əsas kimi götürülür.  

7. Maliyyə hesabatı prinsipləri iki hissəyə - ədalətli təqdim olunmuş prinsip və 
uyğunlaşmış prinsipə bölünür. Maliyyə hesabatlarının standartlarda əks edilmiş prinsipləri 
əsasən ədalətli təqdim olunmuş prinsiplərinin maliyyə məlumatlarını təmin etmək üçün təşkil 
edilir.  

8. Prinsiplərinin tətbiq etdiyi tələblər maliyyə hesabatının kompleks şəklində təyin edir. 
Prinsiplərə əsasən maliyyə hesabatında, maliyyə vəziyyəti, nəticələri və təşkilatın pul axını 
haqqında olan məlumatların əks olunmasını nəzərdə tutulur. Bu prinsiplərə uyğun olaraq 
kompleks şəklində maliyyə hesabatına mühasibat balansı, mənfəət və zərər hesabatı 
daxildir.  

 Audit standartları Finansist maliyyə hesabatı bir maliyyə hesabatından və aidiyyatı olan 
qeydlərdən ibarət ola bilər: 

 • Məsələn, Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartları Dövlət Sektoru üzrə “Kassa 
üsulu ilə hazırlanan maliyyə hesabatı”. 

 • Maliyyə hesabatları ilə yanaşı aşağıda sadalanan hesabatları da göstərmək olar: 
balans; mənfəət və zərər üzrə hesablaşmalar;  bölüşdürülməmiş mənfəət üzrə 
hesablaşmalar;  pul vəsaitinin dövriyyəsi üzrə hesablaşmalar;  aktiv və öhdəliklər üzrə 
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hesablaşmalar; şəxsi kapitalın dəyişməsi üzrə hesablaşmalar;  gəlir və xərc üzrə 
hesablaşmalar;  

        - Maliyyə hesabatı prinsiplərinin tətbiqi üzrə tələb və tövsiyələrin istifadəsi BAS 
210-da təyin edilir. Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatının təşkili prinsiplərinin əsas aspektləri 
BAS 800-də göstərilir.  

     - Audit zamanı başlanğıc nöqtənin vacibliyini nəzərə alaraq, audit məsələsinin ilkin 
şərti kimi auditor rəhbərlikdən və sahibkarın nümayəndəsindən öhdəlik daşımalarına dair 
təsdiq almalıdır. 

    Dövlət sektorundakı müəssisələrdə maliyyə hesabatını təşkil edən auditorun 
səlahiyyətləri digər təşkilatlara nisbətən daha genişdir. Maliyyə hesabatının təşkili zamanı 
auditin əsası kimi rəhbərliyin ilkin öhdəlikləri sırasına qanuni və normativ aktlara müvafiq 
olaraq əməliyyatların aparılması və sazişlərin bağlanması əlavə edilə bilər. 

 
 
 
                   
 

MÜASİR ŞƏRAİTDƏ MÜƏSSİSƏLƏRİN İKT SİSTEMİ  
VƏ ONUN AUDİTİ 

 
 

Teymur MEHDİYEV, 
 AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun  

doktorantı 
 

    Azərbaycanda özəl sektorun və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı 
qəbul edilən proqram və konseptual sənədlər bu istiqamətdə nəzərəçarpacaq irəliləyişlərin 
əldə olunmasına səbəb olmaqdadır. Ölkə ərazisində bu sahənin  inkişaf edirilməsi və əlverişli 
biznes mühitinin yaradılması yönündə məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilməklə, onun geniş 
saxəli normativ-hüquqi bazası təkmilləşdirilir. Əsasən də firma və müəssisələrin İKT 
sisteminin müasir tələblər baxımından təşkili və inkişafına artıq dövlət səviyyəsində ciddi 
dəstək verilməkdədir. Belə ki, müəssisələrin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin, o cümlədən 
tərəfdaşlarla iqtisadi əlaqələrinin İKT sistemində aparılması daha da genişlənməkdədir. Digər 
tərəfdən isə, maraqlı tərəflərin müəssisənin fəaliyyəti ilə daha geniş tanış olması və onun 
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin tam şəffaflığı ilə qəbul etməsi kənar və daxili auditin də təşkili 
və nəticə qiymətləndirmələrinin elektron informasiya sistemində qurulmasını 
zəruriləşdirməkdədir. 

Ölkə müəssiələrində istifadə edilən kompüterlərin sayı 2010-cı illə müqayisədə 2015-ci 
ilə 1,8 dəfə artmaqla 260,3 min ədədə çatmışdır. Həmçinin, müvafiq dövr ərzində 
kompüterdən istifadə edən müəssisələrin sayında da 1,6 dəfə artım meyili özünü 
göstərmişdir. Son dövrdə kompüterdən istifadə etmiş müəssisələrin fəaliyyət göstərən 
müəssisələrdə xüsusi çəkisi də yüksəlməklə 63,1% təşkil etmişdir (www.stat.gov.az). Ölkə 
müəssisələrində istifadə edilən İKT şəbəkələrinin bölgüsündə emal və qeyri-neft sektorunun 
payı da artmaqdadır. 

Azərbaycanın iqtisadi artımı həm də müəssisə və təsərrüfatların İKT sistemindən 
istifadə imkanlarının inkişafı ilə də xarakterizə olunmaqdadır. Ölkədə informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları sahəsi də daxil olmaqla prioritet sektorları əhatə edən milli yol 
xəritəsi hazırlanmışdır. İnformasiya texnologiyaları sənayesinin inkişafı ilə iqtisadiyyatını 
gücləndirmə və şaxələndirmə potensialı da artmğa doğru getməlidir.  
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Azərbaycan müəssisələrində İKT sisteminin tətbiqi səviyyəsi 
 

 
 
 

Tədqiqatlar göstərir ki, sürətli kommunikasiya, innovativ biliklər və biznes 
informasiyalarının təklif olunması ilə bazara çıxarıla bilən informasiya texnologiya bacarıqları 
Azərbaycanın iqtisadiyyatında digər sektorların məhsuldarlığını artırmaq üçün yüksək 
potensiala malikdir. Ölkənin informasiya texnologiya  sənayesinin xidmətlər sektorunda iş 
yerlərinin payı, eləcə də sənayenin ÜDM-ə xüsusi çəkisi hələ ki, kiçikdir. Bütün bu amillər 
göstərir ki, yerli informasiya texnologiyaları imkanlarını inkişaf etdirməklə yanaşı, prioritet 
olaraq ölkənin İKT bazarı və yerli məhsul və xidmətlər sektoru da inkişaf etdirilməlidir.  

Müasir şəraitdə İKT sistemində auditin tətbiq imkanları getdikcə genişlənməkdədir. 
Bazar münasibətlərinin ən vacib infrasitruktur sahəsi olmaqla audit iqtisadi proseslərin, 
maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının mövcud vəziyyətini təhlil edərək, onların qəbul olunan 
qanunvericilik və normativ-hüquqi bazaya uyğunluğunu, gələcək inkişaf perespektivlərinin 
düzgün, obyektiv və şəffaflıq baxımından qiymətləndirilməsini təmin edir.  

Qlobal proseslərin əsaslı şəkildə təsir göstərdiyi iqtisadi sistem, bu təsirin altında baş 
verən mühüm dəyişikliklər iqtisadiyyatın inkişafına olan ənənəvi yanaşmaları köklü surətdə 
dəyişərək, iqtisadiyyatın fəza inkişaf yönümünə geniş imkanlar açır və informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarından çox şaxəli istifadə zərurətini günü-gündən vacib bir şərt 
kimi gündəmə gətirir. Bütün bu ciddi amillər öz təsrini informasiya texnologiyaları sistemində 
auditin tətbiqinə də təkan verməklə, bu xidmətin yeni və aparıcı bir qolu kimi informasiya 
texnologiyaları sisteminin auditini şərtləndirir. 

İnformasiya texnologiyalar sisteminin (İTS) auditi Azərbaycan məkanı üçün nisbətən 
yeni bir sahə hesab olunmaqdadır və inkişafına olan tələblər yüksəkdir. Belə ki, bu sahə 
auditlə müəyyən çərçivədə əlaqəli olsa da, lakin sırf maliyyə iqtisadi proseslərin auditi ilə çox 
vaxt birbaşa bağlı olmur. İnformasiya texnologiyalarının auditi əsasən maliyyə-mühasibat 
auditindən və hesabatlarının auditindən fərqliliyi ilə çıxış edir. Mövcud maliyyə-mühasibat 
hesabatının, maliyyə nəticələrinin auditində həm subyekt daxili, həm də subyektdən kənar 
şəxslər maraqlı tərəf kimi çıxış edirsə, İTS-nin auditinin nəticələrində əsasən subyekt daxili 
maraqlar, idarəetmə sisteminin, menecmentin, təsisçilərin maraqları üstünlük təşkil edir. İTS-
nin auditinin nəticələri rəsmi audit rəyi kimi səciyyələnmir, belə auditin rəyi hazırlanarkən 
müvafiq standart çərçivədə olan qayda və münasibət bildirmə formalarının gözlənilməsinə 
konkret ehtiyac olmur. 

İTS-nin auditinin əsas vəzifələri ilə də ənənəvi auditin vəzifələri arasında  bəzi oxşar 
cəhətlər də mövcuddur. Belə ki, hər hansı ənənəvi auditin keçirilməsində əsas vəzifə 
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subyektin rəhbərliyinə və sahibkarlarına, fəaliyyətdə maraqlı olan tərəflərə müəssisənin 
mövcud maliyyə vəziyyəti, onun maliyyə vəziyyətinin inkişafı haqqında obyektiv və şəffaf rəy 
bildirmək hesab edilir. Bu baxımdan ənənəvi auditin keçirilməsi konkret məqamlar, tələblərlə 
bağlı olur. Audit müəssisənin perspektiv inkişaf proqramının, biznes planının hazırlanması 
prosesinin ən vacib tənzimləyici proseduru kimi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə strateji 
plan və proqramların hazırlanmasında əsas diqqət müəssisənin maddi-texniki imkanlarının 
artırılmasına, İTS-nin inkişaf etdirilməsinə yetirildiyi üçün, ənənəvi auditin əsas strateji 
vəzifəsi ilə İTS-nin vəzifələri eyni mövqedən çxış edir. Eyni zamanda, ənənəvi auditin və İTS-
nin auditinin əsas məqsədi müəssisənin maliyyə-iqtisadi vəziyyətinin inkişafının təmin 
olunmasına, nəzarət prosedurlarının daha dəqiq və aydın izlənilməsinə, idarəetmə sisteminin 
və onun ayrı-ayrı həlqələrinin fəaliyyət səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, istehsal, xidmət 
göstərilməsinin əldə olunan nəticələrlə tam düzgün və vaxtlı-vaxtında əlaqələndirilməsinə, 
fəaliyyətin müxtəlif məqamları üzrə geniş təhlillər aparılmasına xidmət edir. 

Ənənəvi auditin vəzifələrinin özünəməxsus cəhətləri olduğu kimi, İTS-nin auditinin də 
fərqli cəhətləri mövcuddur və bu vəzifələrdəki fərqli cəhətləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək 
mümkündür: 

 İTS-nin mövcud vəziyyətinin təhlili; 
 İTS-yə olan tələbatın müəyyənləşdirilməsi; 
 İTS-nin müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətindəki tətbiq imkanlarının 

qiymətləndirilməsi; 
 İTS vasitələrinin müəssisədaxili və müəssisədən kənar informsiya şəbəkəsilə 

əlaqəlilik səviyyəsinin təhlili; 
 Müəssisənin ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri üzrə yeni proqram təminatının 

hazırlanmasının əsaslandırılması. 
Müasir dövrdə həm də müəssisələrin daxili audit strukturlarının və auditor firmalarının 

İTS-nin imkanlarından geniş istifadə zərurətləri yüksəlməkdədir. Əsasən də müxtəlif proqram 
təmintalarından istifadə səviyyəsi auditdə daha konkret nəticələrin əldə olunmasına geniş 
üfüqlər açmaqdadır. İTS-nin auditini daha çox iri və geniş kompyuter proqramları ilə təmin 
olan müəssisələrin rəhbərləri keçirmək marağındadır. Və bu növ müəssisələrdə informasiya 
texnologiyalarının müasir tələblər səviyyəsində təşkili və istifadəsi, müvafiq texnologiyalardan 
istifadə ilə bağlı maddi xərclərin səmərəliyi vəziyyətini qiymətləndirmək idarəetmə 
menecmentinin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biri hesab oluna bilər. Azərbaycanda 
İKT sisteminin geniş müstəvidə inkişafı artıq müxtəlif müəssisə və təsərrüfat subyektlərinin 
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində informaisya texnologiyaları sistemindən və onun auditinin də 
keçirilməsindən istifadəyə yeni tələblər irəli sürməkdədir. 

 
Ədəbiyyat: 
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2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)” Bakı, 2010. 
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AZƏRBAYCANDA TURİZMİN İNKİŞAFINA YÖNƏLDİLMİŞ İNVESTİSİYALARIN  
AUDİTİ VƏ ONA VERGİ SİYASƏTİNİN TƏSİRİ 

 
Vəfa İLDIRIMZADƏ, 

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin  
doktorantı 

 
İnvestisiya auditinin keçirilməsi prosesi maliyyə təsərrüfat fəaliyyət faktlarının, həmçinin 

kommersiya təşkilatının investisiya  fəaliyyətinə aid olan faktlarının daimi, operativ nəzarətinin 
daha səmərəli mezanizmi kimi daxili auditlə mərhələli əməkdaşlığı təmin edilməlidir. Turizmə 
qoyulmuş investisiyaların auditinin həyata keçirilməsinin planlaşdırılması metodikasını 
nəzərdən keçirərkən qeyd etmək lazımdır ki, layihələrin qəbulu  və həyata keçirilməsinin 
planlaşdırılması prosesi investisiya prosesinin bu və ya digər mərhələsinin sona çatması ilə 
tamamlanmamalıdır. 

Turizm fəaliyyətində investisiya auditi bir çox hallarda  kommersiya təşkilatlarının 
investisiya proseslərinin xüsusiyyət və özünəməxsusluğunu nəzərdə tutan yoxlamanın 
səmərəli təşkilindən asılıdır. Audit və təsərrüfatdaxili nəzarətin təşkili turizmdə fəaliyyətin 
daha düzgün qiymətləndirilməsinə kömək edir. 

Qeyd edək ki, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli vergi mühitinin yaradılması ölkənin 
iqtisadi inkişafında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. İnvestorlar üçün yaradılmış mühitin şəffaflığı 
da iqtisadi inkişafın əsas göstəricisidir. 

Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq subyektlərinin aktivliyinin stimullaşdırılması 
üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində davamlı olaraq tədbirlərin keçirilməsi 
istisna edilmir. 

Dünyanın əksər ölkələrində əlverişli vergi mühiti şəraitində iqtisadi fəaliyyətin prioritet 
sferalarına, о cümlədən turizm sektoruna investisiya qoyuluşlarının həcminin artırılması üçün 
bu və ya digər formada stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilir. 

Bu stimullar adətən xaricdən investisiya qoyuluşları axını hesabına güclənən ölkə 
daxilində kapital qoyuluşunun fəallaşmasına yönəldilmişdir. Bu məqsədli prioritet sahələr 
üçün vergi dərəcələrinin aşağı salınması, müəyyən dövr üçün “vergi tətilləri”, habelə 
investisiya xərclərinin sürətli silinməsi kimi müxtəlif tipli vergi stimullarından istifadə olunur. 
Sonuncu tədbir sürətli amortizasiya, yaxud investisiya vergi kreditləri formasını alır və bu 
zaman kapital qoyuluşu xərcləri hesabına vergi öhdəliklərinin azalması imkanı yaranır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, vergi stimullarının tərəfdarları, xüsusilə işgüzar dairələrin 
nümayəndələri, çox vaxt qeyd edirlər ki, bu stimullara olan marağı artırır. Onlar hesab edirlər 
ki, təklif olunan düzgün stimullar daxili ehtiyatlar və əlavə xarici kapital qoyuluşları hesabına 
iqtisadiyyata qoyulan investisiyaların həcmini yüksəldir. Digər tərəfdən, onlar təsdiq edirlər ki, 
kapitalın sərbəst hərəkəti şəraitində belə vergi stimullarını təqdim etməklə ölkələr kapitalın 
xarici ölkələrə axınından əziyyət çəkəcəklər. Ona görə ki, kapital vergilər ödənildikdən sonra 
daha yüksək gəlir təklif edən regionlara doğru hərəkət edəcəkdir. Bu arqumentlərdə müəyyən 
həqiqət payının olmasına baxmayaraq, əslində investisiya qoyuluşları üzrə qərarları qəbul 
edilən ümumi mənzərənin yalnız kiçik bir hissəsini əks etdirir. 

Təcrübə göstərir ki, vergi stimulları həm inkişaf etmiş, eyni zamanda inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdə investisiyaların həvəsləndirilməsi siyasətinin bir istiqaməti kimi tətbiq olunur. 
Vergi stimulları tətbiq olunan ölkələrdə hesab edilir ki, həmin stimulların hansı şəkildə 
mövcudluğundan asılı olmayaraq onlar özündə investisiyaların təşviqinin daha yaxşı və 
bahalı üsulunu ifadə edir. 

Qeyd edək ki, vergi tətilləri stimul kimi əsas etibarı ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 
tətbiq olunur. Güzəşt verilən təsərrüfat subyekti vergi tətilləri müddətində, adətən özünün 
fəaliyyətinin ilk illərində tamamilə, yaxud qismən mənfəət vergisinin ödənilməsindən azad 
edilir. Ayrı-ayrı hallarda vergi tətillərinin müddəti bitdikdən sonra həmin müddətlərin 
uzadılmasına yol verib, yaxud müəyyən dövr ərzində cəlb oluna bilər. Lakin vergi tətilini 
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təqdim edən əksər ölkələrdə güzəşt verilən müddət bitdikdən sonra müəssisələr vergidən 
azad edilməyən adi müəssisələr kimi vergiyə cəlb olunurlar. Bununla yanaşı təcrübə göstərir 
ki, təsərrüfat subyektlərinə tətbiq olunan adi, yaxud ümumi vergilərin aşağı salınması vergi 
siyasəti qarşısında duran məsələlərin həllinin daha yaxşı üsullarından biri hesab edilir. Son 
illərdə dünya miqyasında hüquqi şəxslərə tətbiq olunan vergilərin dərəcələrinin aşağı 
salınması müşahidə olunur və bu prosesə müasir dövrdə daha yaxşı stimul kimi baxılır. Bu 
zaman daha inandırıcı arqument ondan ibarətdir ki, vergibrin dərəcələrinin azaldılması 
vergilər ödənildikdən sonra investorların sərbəst mənfəəti artır. İnkişaf etməkdə olan 
ölkələrdə investisiya qoyuluşlarına vergi güzəştləri kimi vergi stimulu geniş yayılmışdır. Bu 
stimul investisiya xərclərinin silinməsi formasını alır. Vergi stimulu müxtəlif formalarda ola 
bilər və surətli amortizasiya ayırmalarına, investisiya xərclərinə, vergi çıxımlarına və 
investisiyalara vergi kreditləri ilə bağlı kateqoriyalara bölünür. 

İnvestisiya qoyuluşlarına bu vergi güzəştlərinin az və ya çox dərəcədə eyni bir nəticəyə, 
yəni vergilər ödənildikdən sonra təsərrüfat subyektlərinin mənfəətinin artımına gətirib 
çıxaracağına baxmayaraq, onlar güzəştləri əldə edən hüquqi şəxslər üçün vergilərə qənaət 
məbləğinin vaxt dövrləri üzrə paylanmasında bir-birindən fərqlənirlər. Bir qayda olaraq, 
müəyyən investisiyaların daha tez silinməsinə imkan verən sürətli amortizasiya ayırmaları 
təsərrüfat subyektinin xərc kalkulyasiyasına son dərəcə spesifık təsir göstərir. 

İnvestisiya xərclərinə çıxımlar isə bir qədər fərqli formada, lakin vergilər ödənildikdən 
sonra təsərrüfat subyektin mənfəətinin yüksəldilməsi şəklində olan, elə həmin keyfıyyət 
nəticələri kimi təsir göstərir və investisiya xərclərinə çıxımlar hüquqi şəxsə imkan verir ki, 
investisiya qoyuluşları həyata keçirərkən müəyyən faiz investisiya xərclərini vergi tutulan 
gəlirlərdən çıxsın. Bu halda güzəşt özü-özündə təsərrüfat subyekti üçün bilavasitə və təcili 
vergi güzəştini ifadə edir. Nəhayət, investisiya vergi krediti müəssisəyə imkan verir ki, 
investisiya təsiri altına düşən payı qədər vergi güzəştlərini azaltsın və həmçinin özündə təcili 
(təxirsiz) güzəşti əks etdirir. İki sonuncu güzəşt növləri arasında fərq ondan ibarətdir ki, 
onlardan birincisi, vergi tutulan gəlirdən çıxımları, ikincisi isə vergi öhdəliklərinə münasibətdə 
krediti ifadə edir. Fikrimizcə, fərq qoyulmadan bütün maliyyə mənbələri hesabına milli 
iqtisadiyyatın istər neft sektoruna, istərsə də qeyri-neft sektorunun emal və xidmət sahələrinə, 
о cümlədən turizmin inkişafına investisiyaların cəlbediciliyinin təmin olunmasında vergi 
siyasətinin rolu çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

 
 
 
 

MALİYYƏ SABİTLİYİNİN DƏSTƏKLƏNMƏSİ KONTEKSTİNDƏ PUL-KREDİT 
SİYASƏTİNİN ŞƏFFAFLIQ VƏ KOMMUNİKASİYA STRATEGİYASI 

 
Zahid MƏMMƏDOV, 

 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
 Elm şöbəsinin müdiri, “Maliyyə və maliyyə  

insitutları” kafedrası, iqtisad elmləri doktoru,  professor 
 
Şəffaflıq elə bir mühit kimi şərh olunur ki, burada siyasətin məqsədləri, onun 

hüquqi, institusional və iqtisadi çərçivələri, siyasət sahəsində qərarlar və onların 
əsaslandırılması, pul-kredit siyasəti ilə bağlı məlumatlar, həmçinin agentliklərin 
hesabatlılığı şərtləri ictimaiyyətə aydınlıq, sadəlik və vaxtlı vaxtında olma əsasında 
təqdim olunur.  
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Beynəlxalq valyuta fondu “Pul-kredit və maliyyə siyasətində şəffaflığının təmin 
olunması üzrə lazımi təcrübə kodeksi”ni işləyib hazırlamışdır8. Bu Kodeksdə 
şəffaflığın təmin olunmasının məqsədəuyğun praktikası təsbit olunur. Pul-kredit 
siyasətinin aparılmasında mərkəzi banklar ona əməl etməlidir.  

Pul-kredit siyasətinin şəffaflığı Mərkəzi bankın hesabatlılığını və vicdanlılığın 
təminatını nəzərdə tutur. Buraya aşağıdakılar aiddir:  

• Mərkəzi bankın vəzifəli şəxsləri tərəfindən pul-kredit siyasətinin aparılması 
haqqında hesabatın, öz təşkilatlarının siyasətinin məqsədinin (məqsədlərinin)izahını, 
bu məqsədə (məqsədlərə) nail olduqdan sonra işin təsvirinin və məqsədəuyğundursa, 
iqtisadiyyatda vəziyyət və maliyyə sisteminin vəziyyəti haqqında fikir mübadiləsinin 
səlahiyyətli dövlət orqanlarına təqdim edilməsi; 

• Mərkəzi bankın öz fəaliyyəti haqqında müstəqil auditorlar tərəfindən 
yoxlanılmış maliyyə hesabatının ictimaiyyətə açıqlığı;  

• illik əsaslarla Mərkəzi bankın fəaliyyəti ilə bağlı xərclər və gəlirlər haqqında 
məlumatın açıqlanması; 

• ictimaiyyətin Mərkəzi bankın vəzifəli şəxslərinin və əməkdaşlarının şəxsi 
maliyyə  işlərini tənzimləyən standartlar və qanunsuz məqsədlərlə maraqların 
münaqişəsinin istifadəsinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş qaydalar, o cümlədən 
ümumi fidusiar məsuliyyət haqqında məlumatlandırılması.  

Kodeksin əhatə etdiyi şəffaflığın təmin olunması praktikası aşağıdakıları 
açıqlayır:  

1. mərkəzi bankların funksiya, vəzifə və məqsədlərinin aydınlığı;  
2. mərkəzi bankların aparılan pul-kredit siyasətinə dair qərarlarının qəbul 

edilməsi və ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması proseduraları;  
3. ictimaiyyətin pul-kredit siyasəti haqqında məlumata çıxışı; 
4. mərkəzi bankların hesabatlılığı və vicdanlılığına zəmanət.  
Pul-kredit siyasətində şəffaflıq zərurəti iki başlıca şərtə əsaslanır. Birincisi, pul-

kredit və maliyyə siyasətinin məqsədləri və alətləri ictimaiyyətə məlum olarsa və əgər 
dövlət idarəetmə orqanları onlara nail olunması üzrə etimad doğuran öhdəlikləri öz 
üzərinə götürə bilərsə, onların faydası artırıla bilər. İkincisi, pul-kredit siyasəti 
haqqında  daha böyük həcmdə məlumatın təqdim olunmasını təmin etməklə, lazımi 
şəffaflıq praktikası bazarların potensial effektivliklərinin yüksəlməsinə yardım edir.  

Cəmiyyətə pul-kredit siyasətinin məqsədləri haqqında məlumat verməklə, 
Mərkəzi bank öz məqsədlərinin dərk edilməsinə köməklik göstərir və görülən 
tədbirlərin kontekstini yaradaraq, pul-kredit siyasətinin effektivliyini artırır. Bundan 
başqa, pul-kredit siyasəti  sahəsində qəbul edilən qərarların arxasında duran 
mülahizələrin özəl sektora dəqiq izah edilməsi sayəsində siyasətin hazırlanması 
prosesinin şəffaflığı  qismən bazar ümidlərinin daha effektiv formalaşması hesabına 
bütövlükdə pul-kredit siyasətinin təsir mexanizminin effektivliyini artırır. Mərkəzi bank 
ictimaiyyətə öz fəaliyyəti barədə kifayət qədər  məlumat verməklə və özünün ictimai 
bəyanatlarına uyğun tədbirlər görməklə etimadın möhkəmləndirilməsi mexanizmini 
yarada bilər.  

Pul-kredit siyasətində şəffaflığın artırılması bu siyasətin keçirilməsinin təsirinə 
təhlükə törədə və ya bazarların sabitliyinə yaxud maliyyə nəzarəti altında olan 
təşkilatların qanuni maraqlarına ziyan vura biləcəyi hallarda bu cür şəffaflığın 
dərəcəsinin məhdudlaşdırılması məqsədəuyğun ola bilər.  

8 Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в денежно-кредитной и 
финансовой политике: Декларация принципов // Международный валютный фонд// Вестник 
Банка России. 1999. № 83. 
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Pul-kredit siyasətinin istifadə edilməsi zamanı informasiyanın açıqlanmasına 
bəzi məhdudiyyətlərin qoyulması zərurəti qərarların qəbul edilməsi və siyasətin 
effektivliyi üçün mümkün mənfi nəticələrlə bağlıdır. Eyni qaydada, bu və ya digər 
məlumata çıxışın məhdudlaşdırılmasının səbəbləri çox vaxt məzənnə siyasətinin 
mülahizələri ilə bağlı olur, bu da, bir qayda olaraq, təsbit edilmiş mübadilə məzənnəsi 
olan ölkələr üçün səciyyəvidir, lakin təkcə olar üçün yox.  Məsələn, pul və valyuta 
bazarlarında əməliyyatlar haqqında məlumatın geniş şəkildə açıqlanması  üzrə 
tələblər bazarların işini poza, siyasəti hazırlayanlar arasında azad diskussiyalara və 
ya fövqəladə hallar üçün planların hazırlanmasına mane ola bilər. Beləliklə, mərkəzi 
bankların daxili diskussiyaların və sənədlərin,  müəyyən hallarda isə  pul-kredit və 
valyuta siyasətinin aparılmasında özlərinin qısamüddətli taktikasının məzmununu 
açması yaxud valyuta əməliyyatları haqqında müfəssəl məlumat verməsi 
məqsədəuyğun deyil. Eyni qaydada, Mərkəzi bankın geniş ictimaiyyətə fövqəladə 
hallar üçün öz planları, o cümlədən mümkün fövqəladə kreditləşdirmə planları 
haqqında məlumat verməməsinin tutarlı səbəbləri ola bilər.   

Şəffaflığın təmin olunması praktikasında fərqlər təkcə mahiyyətə deyil, həm də 
formaya aiddir. İctimaiyyətin pul-kredit müəssisələrinin və onların siyasətinin işi 
barədə məlumatlandırılmasına gəldikdə isə, bu sahədə vacib məsələ – belə 
məlumatın açıqlanmasının xarakteridir. Xüsusilə, pul-kredit siyasətinə münasibətdə 
müəyyən olunmalıdır ki, şəffaflığın təmin olunması praktikası Mərkəzi bank haqqında 
qanunda və ya digər qanunlarda və qanunaltı aktlarda qanuni təsbitini tapmalıdır, 
yoxsa digər üsullarla təmin olunmalıdır?   

Kodeksdə bu problemə praqmatik yanaşma nəzərdə tutulur və qəbul edilir ki, 
şəffaflığın təmin olunmasının lazımi praktikası bir sıra mexanizmin köməyi ilə 
təkmilləşdirilə bilər.  

Mərkəzi bankların rolu, vəzifələri və məqsədləri məsələlərinə gəldikdə isə, 
kodeks ilkin qanunvericilikdə (məsələn, Mərkəzi bank haqqında qanunda) bu 
məsələlərlə bağlı izahları istifadə etməyi tövsiyə edir.  Belə praktikanın bəzi 
elementlərinin qanunvericilikdə təsbit edilməsi onlara xüsusi çəki verir və mərkəzi 
bankların və müvafiq maliyyə agentliklərinin fəaliyyətinin bu mühüm aspektlərinin 
xüsusi olaraq tez-tez dəyişdirilməsinin qarşısını almağa imkan verir.  

Şəffaflığın  digər aspektləri haqqında, xüsusilə də siyasətin hazırlanması və 
həyata keçirilməsi prosedurası haqqında və məlumatın təqdim edilməsi haqqında 
məlumat daha çevik əsaslarla təmin edilməlidir. Bu zaman belə məlumat əlçatan 
olmalıdır ki, ictimaiyyətin nümayəndələri həddindən artıq səy göstərmədən onu əldə 
edə  və anlaya bilsin.  

Kodeksdə ictimaiyyət tərifinə ideal halda bütün maraqlı şəxslər və təşkilatlar 
daxil edilməlidir. Bəzi hallarda, xüsusilə maliyyə siyasəti kontekstində, bəzi qanunaltı 
aktların və siyasət tədbirlərinin reallaşdırılması və ya həyata keçirilməsi məqsədilə 
ictimaiyyət anlayışına daha dar, yalnız həmin qanunaltı aktların və siyasət 
tədbirlərinin bilavasitə toxunduğu  şəxslərə və təşkilatlara şamil olunan şərh vermək 
daha məqsədəuyğun ola bilər.  

BVF-nin bir sıra üzv-dövlətlərində  hal hazırda kodeksdə sadalanan  lazımi 
şəffaflıq praktikasının  bütün elementlərinin tətbiqi üçün lazımi resurs və institusional 
baza yoxdur.  

Mərkəzi bankların apardığı pul-kredit siyasətində şəffaflığın təmin edilməsi üzrə 
lazımi praktika pul-kredit siyasətinin aparılmasında mərkəzi bankların rollarının, 
vəzifələrinin və məqsədlərinin müəyyən dəqiqliyini nəzərdə tutur. Kodeks müvafiq 
qanunvericilikdə və ya normativ-hüquqi aktda, o cümlədən Mərkəzi bank haqqında 
qanunda son məqsədi (məqsədləri) və pul-kredit siyasətinin təşkilati-hüquqi 
əsaslarını dəqiq müəyyən etməyə məcbur edir.  
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Kodeksə uyğun olaraq, pul-kredit və maliyyə sahəsindəki əməliyyatlar arasında 
qarşılıqlı təşkilati-hüquqi  əlaqəni dəqiq müəyyən etmək lazımdır. Belə ki, ictimaiyyət 
aşağıdakılar barədə məlumatlandırılmalıdır:  

• Mərkəzi bank tərəfindən hökumətə kreditlərin, avansların və ya overdraftların 
verilməsi şərtləri haqqında;  

• Mərkəzi bank tərəfindən hökumətə kreditlərin, avansların və ya overdraftların 
məbləğləri və şərtləri və hökumətin Mərkəzi bankda depozitləri haqqında; 

• dövlət qiymətli kağızlarının ilkin bazarlarında, o cümlədən  təkrar bazarlarında 
əməliyyatlarda Mərkəzi bankın birbaşa iştirakı qaydası haqqında; 

• Mərkəzi bankın iqtisadiyyatın digər sektorlarında iştirakı haqqında (məsələn, 
səhmdar kapitalda iştirak, şirkətlərin idarə heyətlərində üzvlük, satınalmalar və ya 
pullu xidmətlərin göstərilməsi hesabına);  

• Mərkəzi bankın gəlirlərinin bölgüsü qaydası və onun kapitalının artırılması 
haqqında.  

Bundan əlavə, Mərkəzi bankın hökumətin adından yerinə yetirdiyi agent 
funksiyalarını dəqiq müəyyən etmək lazımdır. Məsələn, ictimaiyyəti Mərkəzi bankın 
vəzifələri haqqında məlumatlandırmaq lazımdır, əgər belə vəzifələr vardırsa: 1)  daxili 
və xarici dövlət borcunun və valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi işində, 2) hökumətin 
bankiri qismində; 3) hökumətin maliyyə agenti qismində, habelə: 4) iqtisadi və 
maliyyə siyasəti qismində və beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində.  

Kodeksə uyğun olaraq, Mərkəzi bank, Maliyyə nazirliyi və ya müstəqil dövlət 
agentliyi arasında  borcun ilkin emissiyasına, təkrar bazarlarda iş mexanizmlərinə 
münasibətdə, depozitar müəssisələrdə və dövlət qiymətli kağızlarının ticarətinin 
hesablama-klirinq mexanizmlərində vəzifələrin bölüşdürülməsi haqqında ictimaiyyəti 
məlumatlandırmaq lazımdır.  

Şəffaflıq həm də pul-kredit siyasəti məsələləri üzrə qərarların hazırlanması və 
qəbul edilməsinin açıqlığını və bu qərarlar haqqında məlumatın təqdim olunmasını 
nəzərdə tutur:  

Birincisi, pul-kredit siyasətinin məqsədlərinə nail olmaq üçün istifadə edilə 
əsasları, alətləri və istənilən məqsədli oriyentirləri ictimaiyyətə izah etmək lazımdır, 
yəni:   

• pul-kredit siyasətinin alətlərinin istifadə edilməsinin və pul-kredit 
əməliyyatlarının keçirilməsinin qaydasını və praktikasını;  

• Mərkəzi bankın kontragentlərlə münasibətlərini və pul-kredit əməliyyatlarının 
aparılması və bazarlarda iş zamanı həyata keçirdiyi əqdləri tənzimləyən qaydalar və 
proseduralar.  

İkincisi, pul-kredit siyasətinin işlənib-hazırlanmasına cavabdeh olan daimi 
orqanın (əgər vardırsa) tərkibi, strukturu və funksiyaları haqqında məlumat 
ictimaiyyətə açıqlanmalıdır. O, iqtisadiyyatda əsas dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi, 
qarşısına qoyduğu pul-kredit siyasətinin məqsədinə (məqsədlərinə) nail olma 
prosesinin monitorinqi və növbəti dövr üçün siyasətin işlənib hazırlanması üzrə 
müşavirələr keçirir.  

Üçüncüsü, ictimaiyyətə vaxtlı-vaxtında pul-kredit siyasətinin alətlərinin 
parametrlərində (“zərif saxlama” istisna olmaqla) dəyişikliklər haqqında məlumat 
verilməli və izah edilməlidir.  

Dördüncüsü, Mərkəzi bank pul-kredit siyasətində öz məqsədinə (məqsədlərinə) 
nail olmanın gedişi, habelə və bu məqsədin (məqsədlərin) dərk edilməsinin 
perspektivləri barədə dövri ictimai bəyanatlar verməlidir. Belə bəyanatların 
açıqlanması mexanizmi pul-kredit siyasətinin əsaslarından, o cümlədən valyuta 
məzənnəsi rejimindən asılı olaraq dəyişə bilər.   
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Bundan başqa, qarşıya qoyulan məqsədlərin əsaslandırılması, imkan daxilində 
məqsədli kəmiyyət göstəriciləri və alətləri, habelə ən mühüm əsas şərtlər lazımdır. 
Şəffaflıq habelə Mərkəzi bankın makroiqtisadi vəziyyətin inkişafı və onun pul-kredit 
siyasətinin məqsədinə nail olmada necə əks olunacağı haqqında hesabatın 
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmasını da nəzərdə tutur.  

Pul-kredit siyasətində şəffaflıq bu sahədə işlərin vəziyyəti haqqında məlumatın 
ictimaiyyət üçün açıq olduğunu nəzərdə tutur. Bu o deməkdir ki, Mərkəzi bank 
tərəfindən məlumatın təqdim olunması və buraxılması forması əhatəsinə, dövriliyinə, 
vaxtlı vaxtında olmasına və ictimaiyyətə açıqlığına görə standartlara cavab 
verməlidir.  

Mərkəzi bank əvvəlcədən elan etdiyi qrafik üzrə və əvvəlcədən müəyyən 
olunmuş müddət başa çatdıqdan sonra öz balansını, bazarda əməliyyatlar barədə 
seçmə məcmu məlumatı ictimaiyyətə açıqlamalıdır. Mərkəzi bankın dövlət  
sənədlərində müəyyən edilmiş və əks olunmuş mühasibat uçotunun standartları 
əsasında hazırlanan müfəssəl balansları  Mərkəzi bank tərəfindən ictimaiyyətə ən azı 
ildə bir dəfə açıqlanmalıdır.   

İctimaiyyət  ölkənin ehtiyat valyuta  aktivləri, pul-kredit orqanlarının passivləri və 
öhdəlikləri haqqında məlumatlandırılmalıdır. Mərkəzi bankda nəşrlərin, o cümlədən 
illik hesabatın buraxılması proqramı olmalıdır. Mərkəzi bankın yuxarı vəzifəli şəxsləri 
ictimaiyyətə öz təşkilatlarının məqsədini (məqsədlərini) və işin göstəricilərin izah 
etməyə hazır olmalı, habelə öz çıxışlarının mətnlərinin dərc olunmasına üstünlük 
verməlidirlər. İctimaiyyət Mərkəzi bankın dərc etdiyi normativ aktlara maneəsiz çıxışı 
olmalıdır.   

Azərbaycanda maliyyə–bank xidmətləri istehlakçılarının informasiyaya çıxış 
imkanlarının genişlənməsi diqqətin pul siyasətinin şəffaflığı və hesabatlılığı üzərində 
fokuslanmasını labüd edir. Pul siyasətinin hesabatlılıq və şəffaflıq göstəricilərini mütərəqqi 
mərkəzi bankçılıq meyarları üzrə qiymətləndirdikdə, nəticə qənaətbəxş səviyyədədir. Bununla 
belə, keyfiyyət parametrləri üzrə çox sürətlə dəyişən gözləntilər kanalının üzərində diqqətin 
daim artırılması, pul siyasətinə olan etimadın yüksəldilməsi kimi vəzifələr ən mühüm çağırış 
olaraq qalmaqdadır.  

 
 
 
 

LİZİNQ SAHİBKARLIĞA DƏSTƏYİN SƏMƏRƏLİ VƏ                                        
PERSPEKTİV İSTİQAMƏTİDİR   

 
 Zakir ZEYNALOV, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)  
"Maliyyə və maliyyə institutları" kafedrası dosenti, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
 
Son dövrlər Azərbaycan iqtisadiyyatında əhəmiyyətli dəyişikliklər müşahidə 

edilməkdədir. İqtisadiyyatda başlanılmış dərin islahatlar yeni inkişaf modelinin formalaşması 
və dayanıqlı iqtisadi artıma nail olunması üçün əlverişli imkan yaratmışdır. Belə bir şəraitdə 
“kapital akkumulyasiyası” əsaslı modeldən “məhsuldarlıq (effektivlik)” əsaslı artım modelinə 
keçidin təmin edilməsi" [1,səh. 10] yeni dövrün ən mühüm strateji çağırışı hesab olunur. Bu 
məqsədin reallaşdırılması isə istehsal potensialının yenilənməsini, əsas kapitalın 
artırılmasını, istehsalın modernizasiyası üçün investisiya cəlbinin yeni forma və 
mexanizmlərinin tapılmasını, maliyyələşmə mənbələrinin əlçatan olmasını tələb edir.   

Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsində lizinq həm maliyyə resurslarının cəlbi, həm də real və 
maliyyə sektorlarının qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Lizinq unikal 
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instrument kimi istehsal investisiyaları və onun maliyyələşmə mənbələrinin vahid çərçivədə 
inteqrasiyasını təmin edir. Bu prosesin aparıcı seqmenti bank sektorudur. Belə ki, banklar 
lizinq mexanizmindən istifadə etməklə və yeni bank məhsulları yaratmaqla kredit və 
investisiya fəaliyyətini genişləndirə bilirlər və maliyyələşmə mənbələri isə əlçatan olur.  

Müasir dövrdə lizinq investisiya fəaliyyətinin vacib elementi kimi çıxış edir. Belə ki, 
iqtisadiyyatın bütün sahələrində iri və kapital tutumlu texnikanın əldə edilməsində lizinqdən 
geniş istifadə edilir.  

Eyni zamanda lizinq xüsusi kapital tutumlu məhsulların satışını stimullaşdırır və alıcı 
üçün əlverişli imkan yaradır. Bu zaman lizinq fəaliyyəti ilə həm istehsalçı müəssisənin özü, 
həmçinin ayrı-ayrı şirkətlər, o cümlədən banklar da geniş məşğul olurlar. Bu mənada lizinq 
həm də maliyyə instrumenti kimi bank xidmətləri bazarının inkişafını və ölkədə maliyyə 
dərinliyinin artmasını təmin edir. 

1. Hazırki iqtisadi vəziyyət biznesin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Təcrübə göstərir 
ki, iqtisadiyyatda ən böyük uğur əldə etmək üçün dövlət sahibkarlıq fəaliyyətinin fəallaşması 
üçün xüsusi sosial-iqtisadi mühit yaratmalıdır. Sahibkarlığa ardıcıl, sabit, konyunktur 
qərarlardan azad dəstək siyasəti, cəmiyyətdə sahibkarlıq dəyərlərinin yer alması Azərbaycan 
Respublikasında (AR) cəmiyyətin demokratikləşməsi, radikal iqtisadi islahatlar, lazımsız, 
şişirdilmiş inzibati-bürokratik idarəetmə strukturlarının real yenidən qurulmasına kömək  
edəcək.  

2. Sahibkarlığa dəstəyin perspektiv istiqaməti olaraq investisiya fəallığının 
stimullaşdırılması, ölkə  iqtisadiyyatının inkişafına əlavə kapital qoyuluşunun (o cümlədən 
xarici) cəlb edilməsinin effektiv vasitəsi olan maliyyə lizinqini qeyd etmək lazımdır.  

Azərbaycan Respublikasında lizinq bazarı öz formalaşmasının ilkin mərhələsindədir. 
Nəticədə, bu gün Azərbaycanda rəsmi olaraq 30-dan çox (2003-cü ildə 3) lizinq şirkəti 

qeydiyyata alınmışdır. 2015-ci ildəki vəziyyətə görə, onların lizinq portfellərinin ümumi həcmi  
(“Aqrolizinq” dövlət lizinq şirkəti vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatları nəzərə alaraq) 
təxminən 340 mln manat (2003-cü illə müqayisədə demək olar ki, 90 dəfə) təşkil etmişdir. 
Özü də yük və sərnisin avtonəqliyyatı, tikinti texnikası və tikinti materialları istehsalı üzrə 
avadanlığın, tibb avadanlığının lizinqinə görə sövdələşmələr üstünlük təşkil etmişdir.  Aparıcı 
lizinq şirkətlərinin təsisçiləri bir qayda olaraq yerli banklar və kommersiya strukturları, 
həmçinin xarici şirkətlər olmuşdur. Yerli lizinq şirkətlərinin maraqlarını bir tərəfdən lizinq 
sektoru, digər tərəfdən də maliyyə profilli digər təşkilatlar və dövlət arasında əlaqələndirici 
funksiyanı yerinə yetirən Azərbaycan Lizinq Şirkətləri Assosiasiyası (ALŞA) təmsil edir.  

Lakin Azərbaycanda lizinqin inkişafı üçün müəyyən şəraitin olmasına baxmayaraq, 
kreditləşdirmənin bu növü lazımi dərəcədə yayılmamışdır və ölkənin digər maliyyə seqmentləri-
nə nəzərəçarpacaq dərəcədə uduzur, baxmayaraq ki,  bəzi MDB (Rusiya, Ukrayna, Belarus, 
Özbəkistan, Qazaxıstan və b.) və Baltik dənizi ölkələrində o, kifayət qədər uğurla praktikada 
tətbiq olunur, inkişaf etmiş ölkələrdə isə lizinqin payına real aktivlərə bütün investisiyaların orta 
hesabla 1/3 hissəsi düşür. Bank və sahibkarlıq fəaliyyəti təcrübəsinin təhlili sübut edir ki,  
lizinqə müraciət etmək epizodik xarakter daşıyır və iqtisadi cəhətdən hər hansı əhəmiyyət kəsb 
etmir. Bütün qeydiyyata alınmış lizinq şirkətlərinin yarısından azı real olaraq fəaliyyət göstərir. 
Bunlar əsasən bankların nəzdində yaradılmış və pul ehtiyatları mənbələrinə çıxışları olan, buna 
görə də, öz xidmətlərini nisbətən sərfəli şərtlərlə təklif edən lizinq şirkətləridir. Respublikada 
lizinqin ÜDM-də (0,55%) və əsas kapitala investisiyada (1,9%-ə yaxın) payı müasir 
standartlara görə çox kiçikdir. Buna səbəb, fikrimizcə, ölkədə yaranan lizinq biznesinin 
yayılmasına lazımi diqqətin yetirilməməsi və pozitiv ilkin şərtlərin düzgün qiymətləndirilmə-
məsidir. Lizinq bazarına Azərbaycan iqtisadiyyatında, o cümlədən də onun bank sektorunda 
qlobal problemlərin təsiri altında formalaşan neqativ tendensiyalar da (uzunmüddətli kreditlərə 
məhdud çıxış, bank kreditlərinin bahalaşması, milli valyutanın devalvasiyası, lizinqalanların 
maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyətliyi ilə vəziyyətin gərginləşməsi və s.) təsir edir. Eyni 
zamanda ALŞA-nın apardığı tədqiqata görə, ölkənin lizinq bazarının potensialı 2 mlrd. manat 
civarında qiymətləndirilir.  

516 
 



Azərbaycan Respublikasında lizinq sektorunun inkişafını əngəlləyən əsas səbəblər 
bunlardır: bu biznes növünün hüquqi və tənzimləyici bazasının qeyri-kafi hazırlanması 
səbəbiylə bu cür lizinq əməliyyatlarının iqtisadi əlverişsizliyi; bankların maliyyə zəifliyi və lizinq 
şirkətlərinin yaradılması üçün müvafiq təşviqin olmaması; vergi, gömrük və valyuta 
qanunvericiliyinin əlverişsiz şərtləri; kredit resurslarının yüksək dəyəri və əksər hallarda 
onların qısa bir müddət üçün təqdim edilməsi; girov-zəmanət sisteminin az inkişaf etməsi; 
avadanlığın  amortizasiya müddətinin sərbəst müəyyən edilməsi və amortizasiya yığımlarının 
toplanması, bunun hesabına əldə olunmuş vəsaitin lizinq şirkətlərinin fəaliyyəti üçün 
yönəldilməsi istiqamətində həll olunmamış məsələlər; təkrar avadanlıq bazarının olmaması; 
ixtisaslı kadrların olmaması. 

3. Lizinq üzrə hüquq münasibətlərini tənzimləyən normalar xüsusi qanunlarda və 
qanunaltı normativ-hüquq aktlarında daha ətraflı izah edilir. Məsələn, hazırda lizinq 
münasibətləri Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsi (Fəsil 38, m. 747-751) ilə tənzimlənir 
[2]. Onun lizinq haqqında müddəalarının əhəmiyyətli surətdə yenilənməsi və  
genişləndirilməsi ilə əlaqədar 1994-cü ildə bu fəaliyyət sferası haqda qəbul olunmuş sərbəst 
qanun ləğv edilmişdi. Maliyyə lizinqi üzrə əməliyyatların vergiyə cəlb olunması ilə əlaqədar 
qaydalar, şərhsiz də olsa, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (Maddə 13.2.14.1, 
123.1, 140) ilə tənzimlənir [3]. Azərbaycan Respublikasının digər ölkələrlə bağladığı ikiqat 
vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında ikitərəfli sazişlərin lizinqi tənzimləmək üçün 
mühüm əhəmiyyəti vardır.  Lizinq şirkətlərinin təşkili üzrə xüsusi tədbirlər Azərbaycanda kiçik 
və orta sahibkarlığa dövlət dəstəyi proqramlarında nəzərdə tutulmuşdur. Faktorinq və for-
feytinq ilə yanaşı, lizinq "Banklar haqqında" AR Qanununda (Maddə 32, bənd. 32.1.2) bank 
fəaliyyəti növləri arasında yer alır [4]. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Gömrük 
Məcəlləsində lizinq qeyd edilməmişdir; bu barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 
Bankının müvafiq normativ sənədləri yoxdur [5]. Kiçik və orta biznes üçün mübahisəsiz 
üstünlüklərinə baxmayaraq, lizinq biznesi nəinki stimullaşdırılmır, hətta tez-tez tamamilə rədd 
edilir. Bundan əlavə, AR (məsələn, Rusiya, Ukrayna, Belarus və Özbəkistandan fərqli olaraq) 
Beynəlxalq Maliyyə Lizingi haqda Konvensiyaya – UNİDRUA-ya [6] qoşulmayıb, bu da 
müvafiq hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı milli qanunvericiliyin imkanlarını 
məhdudlaşdırır.  

4. Maliyyə lizinqinin stimullaşdırılması üçün normativ-hüquqi bazanın uyğunlaşdırılması 
xüsusilə aktualdır. Hər şeydən əvvəl bu, vergitutma məsələlərində məhdudiyyət və 
nöqsanlara aiddir. Belə ki, kapitallaşmaya yönəldilmiş mənfəətə qoyulan vergidən 
azad olmaq haqda 2009-cu ildən qüvvəyə minmiş güzəştlər lizinq şirkətlərinə şamil edilmir və 
yalnız bankları və sığorta şirkətlərini əhatə edir.  

Bizim fikrimizcə, bu cür imtiyazlar lizinq sahəsində də tətbiq edilməlidir. 
5.  Lizinq predmetinə sürətli amortizasiyanın tətbiq edilməsi üzrə mövcud stimulların           

1 yanvar 2006-cı ildən ləğvi ölkənin xalq təsərrüfatında fəaliyyət göstərən texnika parkının, 
xüsusilə qeyri-neft sektorunun yenilənməsinə mənfi təsir göstərdi. Əvvəllər lizinq sürətli 
amortizasiyanın aid edildiyi fəaliyyət sahələrinin siyahısına daxil edilmişdi. Bu, lizinq verənə 
bu cür güzəşt təqdim edilməyən fəaliyyət sferalarında olduğundan daha böyük amortizasiya 
məbləğinin xərclərə silinməsinə, lizinq ödənişlərinə daxil olan daha az (adi qaydada olduğu 
ilə müqayisədə) əmlak vergisi  ödəməyə imkan verirdi, bu da öz növbəsində, lizinq 
avadanlığına tələbi stimullaşdırır, ödəmə müddətini qısaldırdı. Bu baxımdan, biz Azərbaycan 
Respublikasının Vergi Məcəlləsində lizinq sövdələşməsi iştirakçılarının əsas amortizasiya 
normasına 3-dən yüksək olmayan xüsusi təcil əmsalını tətbiq etmək hüququnun bərpa 
edilməsinin, o cümlədən müəssisələr üçün daha rahat üsulun (xətti və ya qeyri-xətti) istifadə 
imkanının ortaya çıxmasının məqsədəuyğun olduğunu hesab edirik. Bu halda, icarəçi lizinq 
avadanlığını qısa müddətdə ödəmək üçün imkanı olacaq. 

6. Lizinq əməliyyatlarının tətbiqi aşağıda göstərilən yollarla iqtisadi inkişafa kömək edir:  
 Lizinq istehsalatın müasirləşdirilməsi və kiçik sahibkarlığın inkişafı yolunu təklif edir. 

Kiçik və orta müəssisələrinkredit qabiliyyəti aşağı olduğuna, onlar likvid girovun təklif edilməsi 
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imkanına malik olmadıqlarına görə həmin müəssisələrin maliyyələşdirilməsində lizinq 
şirkətləri mühüm rol oynayırlar. 

 Lizinq maliyyə bazarında rəqabətin artmasına xidmət edir. Dövriyyə vəsaitlərinin 
maliyyələşdirilməsindən aşağı riskli olan lizinq bank kreditindən daha ucuz maliyyələşdirmə 
üsuludur və onunla birbaşa rəqabət təşkil edir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə lizinq bank 
kreditləşməsinin alternativi olaraq müəssisələrə həm lizinqdən, həm də bank kreditindən 
istifadə ediləməsinə və təmin edilmiş borcun məbləğinin aşmamasına imkan yaradır.  

 Lizinq ümumiyyətlə iqtisadiyyata kapital qoyuluşlarının həcmini artırır.  
 Lizinq avadanlığın satış həcmlərinin artmasına xidmət edir. Lizinq yerli və xarici mal 

verənlərə yeni alıcı sayının artması mexanizmini təklif edir.   
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