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Maliyyə və kredit fənnindən mühazirələr 
 

Pulun yaranması və mahiyyəti. 

 

Pul tarixi iqtisadi kateqoriya kimi cəmiyyətin inkişaf zəruriliyindən doğanbir məhsuldur. Pul 

geniş diapazonu əhatə edən və maksimum likvidlik dərəcəsinə,daha dəqiq desək əmtəə və 

xidmətlərə çevrilməyə malikdir. Pulun tarixi inkişafıyolunda ən başlıca elmi açıqlama ondan 

ibarətdir ki, o kortəbii şəkildə meydanagəlmişdir. İlk pullar – hələ maldarlıq dövründə bu 

işləməşğul olan maldarlar arasında meydana gəlmişdir. Çoban tayfalarının ayrılmasımal-qara ilə 

mübadiləyə gətirib çıxardı. Mal-qara ilə pul funksiyasının qovuşmasıtarixdə iz buraxmışdır. 

Qədimdə “öküz” adını metaldan hazırlanmış pul daşıyırdı. 

İkinci böyük ictimai əmək bölgüsü: - sənətin əkinçilikdən ayrılıb müstəqilsahəyə çevrilməsi 

mübadilənin inkişafında yeni pillə oldu və ümumi ekvivalentintəkmilləşməsinə gətirib çıxardı. Pul 

şəklində müxtəlif metallar; əvvəlcə mis, tunc,qurğuşun və s., daha sonra isə mübadilənin 

getdikcə inkişafı, dünya bazarınınyaranması ilə nəcib metallar olan qızıl və gümüş kəsilməyə 

başlandı. Onlar dahayüksək dəyərli, təbiətinə görə yekcins olmalarına, xarici mühitin təsirinə 

davamlıolmalarına görə ekvivalent rolunu oynamağa qadir idilər. Məhz bu mərhələdənsonra 

bütün əmtəə kütləsi iki qütbə ayrıldı. Bu qütblərin birində ümumi ekvivalentrolunu oynayan xüsusi 

əmtəə - pul, digərində isə çoxlu miqdarda bütün başqaəmtəələr durur. Ümumiyyətlə, mübadilənin 

inkişafı dəyərinaşağıdakı formalarının bir-birilə əvəz olunması yolu ilə baş verirdi. 

1. dəyərin sadə və təsadüfi forması. Bu formamübadilənin ilkin mərhələsinə uyğun gəlirdi. 

Belə ki, bu mərhələdə mübadilətəsadüfi xarakter daşıyırdı. Bir əmtəə özünün dəyərinə uyğun 

gələn başqa birəmtəə ilə dəyişdirilirdi.  

2.tam və ya geniş dəyər forması əməyin ilkin bölüşdürülməsinin inkişafı iləbağlıdır. Bununla 

əlaqədar mübadilə prosesi çoxlu sayda ictimai əmək mallarınıəhatə etdi. Bu isə ona gətirib 

çıxarırdı ki, çoxlu sayda ekvivalent-əmtəənin olmasıhər bir əmtəənin yekun dəyərinin olmasına 

imkan vermirdi. 

3. dəyərin ümumi forması:mübadilənin sonrakı inkişafı çoxlu sayda əmtəələrin içindən 

müəyyən əmtəələrinseçilib bazarda başlıca mübadilə aləti rolunu oynamasına gətirib çıxardı. 

4. dəyərin pul forması isə mübadilənin növbəti inkişafıilə bağlı olaraq, əmtəələrin içindən bir 

əmtəənin seçilib ümumi ekvivalent rolunuoynaması ilə bağlıdır. 

Bu rol getdikcə nəcib metalların üstündə möhkəmləşməyə başladı. Bu isəqızıl və gümüşün 

bazarın ekvivalent rolunu üzərinə götürə biləcək əmtəəyə - pulaolan bütün tələblərinə cavab 

verməsi ilə əlaqədar idi. Bu tələblər aşağıdakılardanibarət idi: 

- yekcinslik; 

- istənilən miqdarda əldə edilməsinin çətinliyi; 

- dəyərini itirmədən bölünməsi; 

- yığcamlığı; 

- uzun müddət saxlanılması. 

Sikkənin meydana gəlməsi pulun formalaşmasındahəlledici rol oynadı. Sikkə əmtəə 

istehsalının inkişafı, mübadilənin artması,quldarlıq dövlətlərinin iqtisadi, siyasi güclənməsi, 

tacirlər sinfinin artmasınəticəsində meydana gəlmişdi. İlk qızıl sikkələr b.e.ə. 313 –cü ildə 

üzərində özəksini təsvir edən Makedoniyalı İskəndərin olmuşdur. 

Əmtəə kimi pul əmtəənin istehlak dəyərinə və pul kimi pul münasibətlərinindaşıyıcısının 

istehlak dəyərinə malikdir. Demək, pul əmtəəsi iki dəyərin (abstraktvə mübadilə dəyərinin) 
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daşıyıcısı olur. Hər bir əmtəədə olduğu kimi pul daxilidəyərə malikdir. Yəni pulun da istehsalı 

üçün əmək sərf edilir. Pulun mübadilədəyəri – alıcılıq qabiliyyəti və nisbi dəyər ifadəsidir. Pulun 

daxili və mübadilədəyərinin sərbəstliyi nisbidir. Bu dəyərlərə həm dövlət, həm də bazar şəraiti 

təsiredə bilər. 

Pulun mahiyyəti: o ümumi ekvivalentdir, əmtəələrin qiymətlərini müəyyənedir, məcmu milli 

məhsulu bölüşdürür, müxtəlif ictimai münasibətləri həyatakeçirir, o əmtəələrin mübadilə alətidir, 

dəyərin mühafizəçisi rolunu yerinə yetirir. 

Dəyərin əmtəədə deyil, pulda mühafizəsi əmtəələrin saxlanma xərclərini azaldır,onların 

korlanmasının qarşısını alır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bu mühafizəinflyasiyanın olmadığı 

bir şəraitdə mümkündür. Aydın məsələdir ki, inflyasiyanınbaş verdiyi bir şəraitdə pulun dəyərin 

mühafizəsi rolu bir qədər arxa plana keçir.Belə ki, pulun qiymətdən düşməsi, onun alıcılıq 

qabiliyyətinin aşağı səviyyədəolması bu məsələni çətinləşdirmiş olur. 

 

2. Pulun növləri. 

 

Pulun növləri: meydana gəldiyi dövrdən tarixi təkamül yolu keçmiş pulxeyli dəyişikliklərə 

məruz qalmış, təkmilləşmiş, özünün daha mükəmməl formasınıtapmağa çalışmışdır və bu proses 

hələ də davam etməkdədir. Buna görə də bu illərərzində pulun müxtəlif növləri meydana 

gəlmişdir. 

Öz təkamülü dövründə pullar aşağıdakımərhələlərdən keçmişlər:metal pullar – kağız 

pullar – kredit pullar – elektronpullar Metal puldan hələ qədim zamanlarda, 26 əsr bundan 

əvvəlsikkələr şəklində Çində, qədim Lidiyada istifadə olunmağa başlamışdır. SonralarXIX-XX 

əsrin əvvəllərində Rusiyada sikkələrdən olduqca geniş istifadə olunmağabaşlanılmışdır. Bu 

dövrlərdə istifadə olunan qızıl və gümüş pulların üzərlərindəgöstərilən dəyərlər onların real 

dəyərləri ilə üst-üstə düşürdü. Getdikcə bazarmünasibətlərinin artması və gündən-günə 

mükəmməlləşməsi, dövriyyədə əmtəəmübadiləsinin genişlənməsinə səbəb oldu ki, bu da öz 

növbəsində artıq qızıl vəbaşqa qiymətli metal pulları sıxışdırmağa başladı. Belə ki, əmtəələrin 

artması vəonların mübadiləsinin genişlənməsi qızıl pul istehsalı ilə üst-üstə düşmədi. Qızılınaz 

olması, bu pulların tədavülə az buraxılması əmtəə tədavülündə onların vasitəçirol oynaya 

bilməsinə mane oldu və qızıl pullar getdikcə kağız pullarla əvəzolunmağa başladılar.  

Kağız pullar tam qiymətli pullarınnümayəndələridir. Beləliklə, kağız pulların meydana 

gəlməsi aşağıdakı mərhələləriəhatə edir:  

I mərhələ - sikkənin silinməsi; 

II mərhələ - dövlət tərəfindən sikkənin şüurlu korlanması,sikkənin metal məzmununun aşağı 

salınması; 

III mərhələ - dövlət tərəfindən kağız pulların məcburikurslarının təyin edilməsi. 

Kağız pulların istehsalı dövlət tərəfindən həyata keçirilir.Onun istehsalının müəyyən həddi 

vardır. Bu pulların mahiyyəti ondan ibarətdir ki,onlar dövlət tərəfindən özünün büdcə kəsirinin 

bağlanması üçün buraxılan pulnişanlarıdır. Kağız pulların emitenti dövlət orqanı olan 

xəzinədarlıqdır. Qeyrisabitlik kağız pulların təbiətinə xas olan bir əlamətdir. Bu pullar 

dəfinəfunksiyasını yerinə yetirməyə qadir deyillər. Elə buna görə də bu pullar daim 

puldövriyyəsinin kanallarında ilişib qalır və onu doldurur və artaraq qiymətdən düşürki, son 

nəticədə inflyasiyanın yaranmasına səbəb olur. Hazırda bu proseslərinqarşısının alınması hər bir 

dövlət tərəfindən mərkəzi banklara həvalə edilmişdir. 

Mərkəzi bank pul emissiyasının həddini müəyyən edir və onun tədavüləburaxılmasını öz 

üzərinə götürür. Beləliklə, mərkəzi bank pul emissiyasını həyatakeçirir. Əmtəəmübadiləsinin 
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genişlənməsi ilə əlaqədar kommersiya və bank kreditlərinə gündəngünə artan tələbat kredit 

pulların meydana gəlməsinə şərait yaratmış oldu. Kreditpullar öz inkişafında sonrakı 

mərhələlərdən keçmiş oldu: veksel, banknot, çek,elektron pullar və onların son növlərindən olan 

kredit kartları. 

Veksel – qanunla müəyyən olunmuş qaydada tərtibedilmiş, üzərində göstərilən müddətdə 

və yerdə ödəniləcək məbləğ göstərilən borcöhdəliyidir. Vekselin əsas xüsusiyyətləri:  

-mücərrədlik;  

- yəqinlik; 

- tədavül qabiliyyətidir. (ötürücü veksellərə aiddir) 

Vekselin müxtəlif növləri mövcuddur. Bunlar əsasən sadə veksellər, ötürücüveksellər, 

xəzinə vekselləri, dostluq vekselləridir.  

Sadə veksellər –borclunun müəyyən məbləği göstərilən müddətdə ödəməsi haqda yazdığı 

və imzaetdiyi borc sənədidir.  

Ötürücü veksellər – (tratta)əsasən xarici ticarət əlaqələrində istifadə olunan veksellərdir. 

Xəzinə veksellərindən söhbət gedərkənburada borclu tərəf kimi dövlət iştirak edir. 

Dostluq veksellərini ayrı-ayrı şəxslər bir-birlərinə,onları sonradan banka uçota təqdim 

etmək şərtilə yazırlar. 

Banknot kredit pulların inkişafının növbəti mərhələsihesab olunur. Banknot tədavülü də 

əsasən veksel tədavülünün əsasında meydanagəlmişdir. Banknot – bankın borc öhdəliyidir. 

Banknotun vekseldən iki başlıca fərqiaşağıdakılardır: 

- əvvəla, müddətinə görə, belə ki, veksel müddətli borc öhdəliyi olduğuhalda, banknot 

müddətsiz borc öhdəliyidir. 

- ikincisi, təminatına görə, belə ki, veksel tədavülə ayrı-ayrı hüquqi və fizikişəxslər 

tərəfindən buraxılıb, individual zəmanətə malik olduğu halda, banknotlartədavülə ölkənin mərkəzi 

bankı tərəfindən buraxılıb dövlət zəmanətinə malikolurlar. Banknotlar – (bank biletləri)pul nişanı 

növü olub, mərkəzi bank tərəfindən tədavülə buraxılan qanuni ödəməvasitəsidir. 

Azərbaycanda 250, 500, 1000, 10000, 50000manatlıq banknotlar tədavül edir. “Azərbaycan 

Respublikasında pul nişanlarınınnominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi” 

(denominasiyası)haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 fevral 2005-ci il 

fərmanınaəsasən ölkəmizdə 2006-cı il yanvar ayının 1-dən etibarən yeni pul nişanlarıdövriyyəyə 

buraxılmışdır. Denominasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsiəskinaslarla bərabər tədavülə 

sikkələrin də buraxılmasını zəruri etdi. 

Denominasiyadan sonra 2006-cı ildən tədavülə 6 nominalda əskinas (1, 5, 10, 20,50 və 100 

manat), 6 nominalda sikkə (1, 3, 5, 10, 20, 50 qəpik) buraxılmışdır. Buproseslər, yəni manatın 

yeni nominal strukturu nəğd ödəmələri maksimumsadələşdirmiş oldu. Çek – hesab sahibinin 

kredit təşkilatına,çeksaxlayana üzərində göstərilən məbləği ödəməsi barədə verdiyi əmri 

özündətərənnüm edən, müəyyən olunmuş formada pul sənədidir. Başqa sözlə desək, çekfaktiki 

olaraq ötürücü vekselin, hesab sahibinin kommersiya bankına yazdığı birnövü kimi ortaya çıxır. 

Çek qısamüddətli pul sənədi kimi qanuni hüquqa malik ödəmə vasitəsi hesabolunmur və 

pul emissiyasından fərqli olaraq, çeklərin tədavülə buraxılışı qanunlatənzimlənmir. O, bütövlükdə 

kommersiya tədavülünün tələblərinə uyğunmüəyyənləşir. Çeklərin aşağıdakı növlərivardır:  

Adlı çeklər – bu çekin üzərindəad yazılır və bu çek digər şəxslərə verilə bilməz.  

Adsız çeklərin isə əksinəüzərlərində ad göstərilmir.  

Orderli çeklər – müəyyən bir şəxsinxeyrinə və yaxud onun əmrinə əsasən yazılır və çek 

sahibi çeki vekselindossomentinə oxşar yolla başqa birinə verə bilər. 

Hesablaşma çeki – nəğdsiz hesablaşma sferasındafəaliyyət göstərən çeklərdir. 
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Aksept olunmuş çeklər üzrə bank müştəriləri cari hesablarındaolan depozit hüdudunda 

çekləri akseptləşdirə bilər. Yəni bu çeklərin üzərlərindəgöstərilən məbləğ bank tərəfindən onun 

depozitində bu məbləğ olmasa belə,müştəriyə ödənilən çeklərdir. Müasir bank sistemininən 

böyük nailiyyəti EHM-in tətbiqi ilə çeklərin elektron kredit kartları ilə əvəzolunması olmuşdur. Bu 

kartlar nəinki hesablaşmalarda nəğd pulları və çekləri əvəzetdi, həmçinin sahibinə bankdan 

qısamüddətli ssuda almaq hüququ da vermiş oldu. 

Elektron pullar real pulların modelləşmiş formasıdır. Emissiyatəşkilatları – emitent onların 

müxtəlif sistemlərdə müxtəlif cür adlandırılan,elektron analoqlarını buraxırlar. Sonra bu pullar 

istifadəçilər tərəfindən alınır vəonlar bu pulların köməyilə alış-veriş etmiş olurlar. Bu zaman satıcı 

emitentləhesablaşmalar apararaq öz borcunu geri alır.Beləliklə, satıcının hesabında pul artır, 

alıcınınhesabında isə azalmış olur. Emissiya zamanı hər bir pul vahidi elektron 

möhürlətəsdiqlənir ki, bu da ödəmə zamanı onu buraxan struktur tərəfindən yoxlanılır. 

Fiziki pulların əsas xüsusiyyətlərindən biri onların anonimliyidir, daha dəqiqdesək, onların 

üzərində bu pulları kimin nə zaman istifadə etdiyi göstərilmir.Hazırda 4 cür kredit kartları 

mövcuddur. Onlardan ən çox istifadə edilənləribank və ticarət kartlarıdır. Bu kartlar istifadəçi 

üçün çox sərfəlidir. Belə ki,daşınmada da istifadəçinin rahatlığı ön plana çəkilir. Lakin bunlarla 

yanaşı onlarınçatışmayan cəhətləri də mövcuddur. Diskin və ya smart-kartın korlanması elektron 

pulların geri qaytarılmaması ilə nəticələnə bilər.Elektron pulların əsas fərqləndirici cəhətlərindən 

biri də mikroödəmələriyerinə yetirə bilmək qabiliyyətidir. (qəpiklərlə ödəmələr) 

Elektron pulları həmbank, həm də qeyri-bank təşkilatları emissiya edə bilər. Lakin indiyə 

kimi hələ dəmüxtəlif növ elektron pulların konvertləşməsinin vahid sistemi 

işlənibhazırlanmamışdır. Buna görə də yalnız emitentlərin özləri buraxdıqları electron pulların 

ödənilməsi ilə məşğul ola bilirlər. 

Plastik kartlar – ilk dəfə təxminən 40 il bundanəvvəl ABŞ-da yaranmış və dünyaya 

yayılmışdır. Bu kartlar ilk dəfə kredit kartlarışəklində yayılmışdı. Müasir plastik kartları 2 hissəyə 

ayrılırlar:  

-Kredit kartları;  

-Debet kartları. 

Kredit kartı vasitəsilə kart sahibi əməliyyat aparan zaman kart hesabındatələb olunan 

vəsait olmadıqda belə, ticarət və ya digər təşkilatlarla hesablaşmalarapara bilər.  

Debet kartları isəmüştərinin kart hesabında olan yalnız müsbət qalıq həddində əməliyyat 

aparmağaimkan verir. 

 

3. Pulun funksiyaları. 

 

Pulun dəyər ölçüsü funksiyası. Pul ümumi ekvivalent kimi bütünəmtəələrin dəyərini 

tərənnüm edir. Bütün əmtəələrin ictimai zəruri əməyin nəticəsiolduğunu nəzərə alsaq, özünün də 

dəyəri olan real pullar bütün başqa əmtəələrindəyərinin ölçülməsi üçün etalon ola bilər. Onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, digərəmtəələrin dəyərlərinin pulla ölçülməsi ideal şəkildə, daha dəqiq 

desək nəğd pulunözü olmadan baş verir.  

Pulun tədavül funksiyası. Tədavül və yamübadilə vasitəsi kimi pul cəmiyyəti barter 

mübadiləsinin narahatçılıqlarındanqorumuş oldu. Pul gündəlik olaraq çox asan şəkildə mübadilə 

aləti kimi çıxış edir. 

Bu xüsusi ixtira istehsalçılara imkan yaratdı ki, onlar öz məhsullarını pulla əvəzedib 

bazardan istənilən digər malları ala bilsinlər. Pul əmtəələrlə mübadilə imkanıyaratmaqla 

cəmiyyətdə regional ixtisaslaşma və əməyin bölgüsü imkanını yaratmışoldu. Dəyər 
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funksiyasından fərqli olaraq (dəyərin ölçülməsində pullar iştiraketmirlər) tədavül funksiyasında 

pullar real şəkildə iştirak etməlidirlər. 

Pulun tədiyyə funksiyası. Pulun bu funksiyası kredit münasibətlərinininkişafı ilə bağlıdır. 

Pul tədiyyə vasitəsi kimi iki halda iştirak edir: 

1. əmtəələrinkreditlə satışı zamanı. Bu isə əmtəələrin istehsalı və reallaşma şəraitlərinin 

üst-üstədüşmədiyindən, istehsalın və tədavülün uzlaşmaması, istehsalın mövsümixarakterindən 

və s. şərtlərdən irəli gələ bilər. 

2. fəhlə və qulluqçulara əməkhaqlarının verilməsi zamanı. Aydındır ki, pul tədiyyə 

funksiyasınıyerinə yetirərkən özünün spesifik hərəkətinə malikdir. Belə ki, əgər pul 

tədavülfunksiyasını yerinə yetirdiyi zaman mal və pulların bir-birləri ilə rastlaşması başverirsə, 

tədiyyə funksiyasını yerinə yetirən zaman pul və əmtəə arasındakı əlaqəkəsilmiş olur. Yəni, 

əmtəəni kreditlə alarkən borclu satıcıya borc öhdəliyi verir ki,bu da müəyyən olunmuş müddətdən 

sonra ödənilir. 

Pulun yığım funksiyası. Pul özyiyəsinə istənilən mal və xidmətlərə sahib olmanı təmin 

etdiyi zaman istər-istəməzictimai varlığın tərənnümünə çevrilmiş olur. Məhz bu səbəbdən də 

insanlardapulun yığımına meyl artmış olur. Öz istehsalına görə insan pul əldə etdikdə 

onuehtiyatla çevirmək həvəsinə düşür. Bu ehtiyyat isə həm qısa, həm də uzunmüddətliola bilər. 

Bu zaman satış prosesinin arxasında alış durmur. Pullar tədavüldənçıxaraq artıq yeni bir 

funksiyanı yerinə yetirərək dəfinəyə çevrilir. Lakin bufunksiyanı yerinə yetirə bilməsi üçün pullar 

həqiqi və real olmalıdırlar. Müasirqərb iqtisadi ədəbiyyatlarında, kağız pulların həqiqi pullar 

olmaması, arxasındaqızılın dayanmaması səbəbindən, dəfinə funksiyası yığım funksiyası ilə 

əvəzolunmuşdur. Yığım funksiyasını yerinə yetirdiyi zaman pullar istehsalıngenişlənməsinin, 

onun yeniləşməsinin və effektivliyinin artmasının ən basilica vasitələrindən hesab olunur.  

Dünya pulu funksiyası.Bu funksiya pulun daxili bazardakı tədavül və tədiyyə 

funksiyalarından fərqlidir.Dünya pulları:  

1. ümumi beynəlxalq ödəmə vasitəsi; 

2. ümumi beynəlxalq tədavül vasitəsi; 

3. ümumi beynəlxalq ictimai varlığıntərənnümü hesab olunur. Pullar beynəlxalq balanslar 

üzrə hesablaşmalarzamanı beynəlxalq ödəmə vasitəsi rolunda çıxış edirlər. Əgər hər hansı bir 

dövlətinmüəyyən mərhələ üçün ödəmələri onun digər dövlətlərdən valyuta 

daxilolmalarınıüstələyirsə, bu zaman bu dövlət ödəmə vasitəsi şəklində qızıldan istifadə edir. 

Müxtəlif dövlətlər arasındakı əmtəə mübadiləsində bərabərlik pozulduğu hallardabu 

dövlətlərdən biri bu və ya başqa malları digər dövlətlərdən onları nəğdödəməklə gətirmək 

məcburiyyətində qalır. Bu zaman pullar dünya bazarındatədavül vasitəsi kimi çıxış edir. Pullar bir 

ölkədən başqasına keçirilir. Pulun ümumidəyər ekvivalentilə istənilən malı almaq mümkündür. 

Pulun bir dövlətdənbaşqasına keçirilməsi məsələn, aşağıdakı hallarda baş verir; 

1. müharibədə qalib gələn dövlət uduzan dövlətdən pul təzminatı alır; 

2. bir dövlət başqasına borc verir. 

Ümumiyyətlə, demək olar ki, bu funksiyanı da pullar dolğun şəkildə məhz,pulun ilkin 

mənasında, yəni, qızıl sikkələrin tədavüldə olduğu dövrdə yerinəyetirmişlər. Dünya bazarına 

çıxdıqda K.Marksın dediyi kimi, qızıl sikkələr öz“Milli mundirlərini” kənara atıb çəkiləri ilə 

ödəmələrə qoşulurdular. Heç bir başqapullar qızıl sikkə standartında tədavüldə olan qızıl sikkələr 

kimi sərbəst vəməhdudiyyətsiz hərəkət edə bilmirdilər. Qızıl pulun bütün funksiyalarını 

yerinəyetirdiyi şəraitdə pul və valyuta sistemi demək olar ki, eyni məna kəsb edirdi.Beləliklə, 

pulun bu funksiyasından müasir pul sistemində şərti danışmaq olar. 

Müasir “dünya pulları” dedikdə, beynəlxalq münasibətlərə xidmət edən vəbeynəlxalq 
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hesablaşmalarda istifadə olunan pullardan bəhs edilir. 

 

4. Bazar iqtisadiyyatında pulun rolu. 

 

Pulun bazar iqtisadiyyatında rolu onun funksiyalarında özünü göstərir. Beləki, əmtəələrin 

dəyəri pullarla ifadə olunur, burada pul həm dəyəri ölçür, həm dəpullu kapitalın yaranmasına 

xidmət edir. Tədavül funksiyasında pul həm alqı-satqıprosesində vasitəçidir, həm də kapitaldır. 

Hər hansı bir əmtəə kreditə satılırsa pulhəm tədiyyə vasitəsidir, həmçinin də yenə də kapitaldır. 

İstehsal vasitələrininalınması üçün pul yığılırsa, deməli pul dəfinə funksiyasını yerinə yetirir, 

eynizamanda kapital kimi fəaliyyət göstərir. Pul sənayenin, yeni təsərrüfat sahələrininyaranması 

üçün ilkin şəraitin yaranmasına xidmət göstərir, iqtisadi proseslərinartırılmasına, bir sözlə bazar 

iqtisadiyyatının inkişafına xidmət göstərir. Pul sənayekapitalının ilk və son nəticəsidir.İnkişaf 

etmiş ölkələrdə pul həmçinin pul-kredittənzimlənməsinin mühüm obyektidir. Bu proses hər bir 

ölkənin mərkəzi bankıtərəfindən müəyyən olunur. Belə ki, ölkənin ticarət prosesləri, 

ümumiqtisadivəziyyəti nəzərə alınaraq pul kütləsinin dəyişilmə istiqaməti müəyyənləşir və bupul 

kütləsinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi kredit alətləri vasitəsilə mərkəzibanklara həvalə edilir. 

Bu zaman mühüm ümumiqtisadi vəzifələr mütləq nəzərəalınmalıdır. Pul-kredit tənzimlənməsi 

bazar iqtisadiyyatı münasibətlərində pulkütləsinin artmasının qarşısının alınmasına, ölkədə 

inflyasiya prosesinin aradanqaldırılmasına, məcmu milli məhsulun artırılmasının 

stimullaşdırılmasına xidmətgöstərir. 

 

5. Pul sistemi. 

 

Pul sistemi – ölkədə pul tədavülünün təşkili forması olub, tarixənformalaşmış və milli 

qanunauyğunluqlarla möhkəmləndirilmiş bir sistemdir.Pulsisteminin quruluş prinsipləri pul 

sisteminin elementlərində və ya məcmu halındaözünü biruzə verərək bu sistemə təsir edir. Bu 

elementlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. əmtəələrin qiymətlərinin ölçülməsinə xidmət edən pul vahidi; 

2. rəsmi qiymət məbləği; 

3. pul nişanlarının növləri; 

4. emissiya sistemi; 

5. milli valyuta kursları və onun xarici valyutaya dəyişdirilməardıcıllığı. 

Pul vahidi – qanunvericilik qaydasında müəyyənləşdirilmiş bütünəmtəələrin qiymətlərini 

özündə tərənnüm edən və onları ölçməyə xidmət edən pulnişanlarıdır. Bir qayda olaraq pul 

vahidi bərabər kiçik hissələrə bölünür. Bir çoxölkələrdə bu gün onluq bölgü sistemi mövcuddur və 

fəaliyyət göstərir. Belə ki, 1ABŞ dolları = 100 sent, 1 funt sterlinq = 100 pens, 1 rus rublu = 100 

qəpik. 

Pul vahidlərinin adlandırılması tarixibir prosesdir. Lakin bir sıra hallarda (inqilab dövründə) 

dövlət pul vahidlərinə yeniad təyin edə bilər. Məsələn, Fransada Napoleon Bonapart hakimiyyətə 

gəldikdə“napolendor” adlı pul vahidi müəyyən edilmişdi. 1922-ci ildən 1947-ci ilə qədərRusiyada 

iki pul vahidi “rubl” və “çervon” mövcud idi.  

Qiymətmiqyası – bu dəyərin pul vahidi ilə ölçülməsidir. Metal pul tədavülü dövründə,yəni 

pul əmtəəsinin – metalın pulun bütün funksiyalarını yerinə yetirdiyi zaman,qiymət miqyası bu 

ölkədə pul vahidi elan olunmuş metal pulun çəkisi ilə müəyyənolunurdu. Dövlət qiymət miqyasını 

qanunvericilik qaydasında müəyyən edirdi. 

Əvvəllər sikkələrin çəkisi onların qiymət həcmi ilə üst-üstədüşürdü və bu prinsip bir sıra 
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pulların adına da təsir etmişdi. Məsələn, funt sterlinqbir funt gümüşü tərənnüm edirdi. Lakin tarixi 

təkamül nəticəsində pulların çəkisionların qiymət miqyasından uzaqlaşırdı. Bu dövlət tərəfindən 

metal pul tədavülüdövründə dövlətin xəzinəsinin artırılması məqsədilə etdiyi dəyişikliklər 

nəticəsindəsikkələrin çəkisinin azalması, onların tərkibinin daha ucuz metallarladəyişdirilməsi və 

bir sıra başqa məsələlərlə bağlı idi. 

Pul nişanlarının növləri. Hazırda heç bir ölkədəmetal pul tədavülü sistemi mövcud deyil. 

Pul nişanlarının əsas növləri bankınkredit biletləri, (banknotlar) dövlət kağız pulları (xəzinə 

biletləri) və ölkəninqanuni ödəmə vasitəsi hesab olunan xırda pullardır. 

Emissiya sistemi – emissiya təşkilatının, daha dəqiq, mərkəzi bankınöhdəliklərinin qəti 

müəyyən olunmuş qaydada tədavülə buraxılmasıdır. Bu mənadaemissiya olunmuş pullar 

dedikdə mərkəzi bankların öhdəlikləri nəzərdə tutulur. 

Digər tərəfdən iqtisadi ədəbiyyatlara nəzər saldıqda görürük ki, tədavülə gündəlikolaraq 

pulların buraxılışı onların tədavüldən yığılması ilə uzlaşdırılır. Buna görə dəemissiya pulların, 

tədavüldə olan pul kütləsinin ümumi artımına gətirənburaxılışıdır. Emissiya sistemi özündə 

aşağıdakıları birləşdirir: 1. Emissiyamərkəzi; 2. Emissiyaqanunvericiliyi.  

Valyutakursları. Valyuta kursu anlayışı altında bir valyutanın başqa valyutaya 

nisbətənqiyməti başa düşülür. Xarici valyutaların kurslarının (məzənnələrinin) təyinedilməsi 

qiymət təyin etmə adlanır. Bu mexanizm iki yerə bölünür: 

- Birbaşa  

- Dolayı 

Birbaşa valyuta kursları dedikdə bir xarici valyuta vahidinin müəyyənmiqdarda milli valyuta 

vahidinə bərabər olması, dolayı valyuta kursları dedikdə isəbir vahid milli valyutanın müəyyən 

miqdarda xarici valyuta vahidinə bərabərolması başa düşülür. Milli valyuta vahidinin xarici 

valyutaya nisbətən rəsmiməzənnəsinin müəyyənləşməsi və milli valyutanın xarici valyutaya 

dəyişdirilməardıcıllığı ölkənin valyuta qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. 

 

6. Azərbaycan pul sisteminin inkişaf tarixi. 

 

Azərbaycanın pul dövriyyəsi onun dövlətçilik tarixi ilə bağlıdır. Ölkəmizinərazisində tapılan 

gümüş dirhəmlər Azərbaycanda daxili bazarın mövcudluğunusübut edən əsas faktlardandır. Hələ 

eramızdan əvvəl III əsrdə Albanlar vəAtropatenalılar Makedoniyalı İskəndərin sikkəsinə bənzər 

pullar kəsməyəbaşlamışlar. “Dədə-Qorqud” dastanınınməlumatları təsdiq edir ki, Azərbaycan 

oğuzlarının həyatında natural mübadilə iləbərabər pul artıq müəyyən rol oynayır. 

XVIII əsrdə Səfəvilər dövləti zəiflədiki, bunun da nəticəsində Azərbaycan ayrı-ayrı xanlıqlara 

parçalanmağa məruzqaldı. Pul sistemi baxımından bu xanlıqların hər biri özünün pulunu kəsirdi. 

Budövrlərdə Şuşada, Qubada, Dərbənddə, Naxçıvanda və Təbrizdə gümüş abbası vəyarım 

abbası, mis fulus və s. Şəkidə mis fulus və gümüş, yarım abbası kəsilirdi. Bir 

sözlə Azərbaycanın vahid pul sistemi yox idi və bu pulların sabit qiyməti də yoxidi, hər xanlığın 

pulu öz ərazisində əsas pul kimi işlədilirdi, başqa ərazidə o özdəyərini xeyli itirirdi. Aydın 

məsələdir ki, bu vəziyyətdə ölkənin ticarət əlaqələri,ümumi vəziyyəti və nüfuzu zəifləyir. Ölkənin 

zəifləməsindən məharətlə istifadəedən İran və Rusiya 1828-ci ildə öz aralarında Türkmənçay 

müqaviləsi bağlayaraqAzərbaycanı Şimali və Cənubi Azərbaycana ayırmaqla öz müstəmləkələri 

elanetdilər. Artıq 1860-cı ildəRusiya imperiyası özünün Dövlət Bankını açdı. Hər bir dövlətin 

mərkəzi bankınınəsas xüsusiyyətləri bu banka da aid edilirdi. 

Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsiilə əlaqədar (1991-ci il 18 oktyabr) olaraq 1992-ci il 11 

fevral tarixli AzərbaycanRespublikası Milli Bankının yaradılması haqqında Azərbaycan 
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RespublikasıPrezidentinin Fərmanı ilə Dövlət Bankının, SSRİ Sənaye-Tikinti Bankının, 

SSRİAqrar-Sənaye Bankının Azərbaycan Respublikası bankları bazarında 

AzərbaycanRespublikasının Milli Bankı yaradılmışdır. Milli Bankın 1992-ci ildəyaradılmasına 

baxmayaraq artıq 1991-ci il 25 may Azərbaycan Respublikasıiqtisadi müstəqilliyinin əsasları 

haqqında Konstitusiya Qanununun 14-cü maddəsiAzərbaycanda müstəqil bank sisteminin 

yaradılmasını onun statusunu vəsəlahiyyətlərini müəyyən etmiş və milli pul vahidinin tədavülünün 

hüquqiəsaslarını təsbit etmişdir. 

 

7. Pul tədavülü, onun təşkili və quruluşu. 

 

Pullar daim dövlətlə, təsərrüfat subyektləri və fiziki şəxslər arasındahərəkətdədirlər. Pulların 

nağd və nağdsız şəkildə hərəkət edərək öz funksiyalarınıyerinə yetirməsi pul tədavülü adlanır. 

Pul tədavülü iki yerə: nağd və nağdsız pultədavülünə ayrılır. Nağdsız pul tədavülü – dəyərin elə 

hərəkətidir ki, bu zamannağd pullardan deyil, çeklər, veksellər, kredit kartları və başqa kredit 

sənədlərindənistifadə edilir.  

Nağd pul tədavülü – pulların tədavül və tədiyyə funksiyasını yerinəyetirdiyi zaman nağd 

formada hərəkətidir. Hər iki dövriyyə arasında qarşılıqlıəlaqə mövcuddur. Belə ki, pullar daim 

tədavülün bir sferasından digərinə keçməkləhərəkətdə olurlar. Yəni, nağd pullar kredit 

təşkilatlarında hesaba keçirilməklənağdsız pullara, əksinə nağdsız pullar bankın kassalarından 

müştəriyə nağd şəkildəverilməklə nağd pullara çevrilirlər. 

Pul dövranı anlayışı altında isə müəyyən vaxt ərzində nağd və nağdsızformada bütün 

ödəmələrin məcmusu başa düşülür. Pul dövranı ümumi daxiliməhsulun (ÜDM) və Milli gəlirin 

yaranması, bölgü və yenidən bölgüsüproseslərini özündə cəmləşdirir. Rasional təşkil olunmuş 

pul dövranı bugöstəricilərin artım tempinə uyğun gəlir. Əgər pul dövranının artım tempi ÜDM 

vəMilli gəlirin artım tempini üstələyirsə, demək ölkədə inflyasiya prosesi baş verir.Pul dövranı 

strukturunda nağdsız, ödəmə və nağd pul dövranı bir-birindənfərqlənir.  

Ödəmə dövranına – nağdsız ödəmələr və əmək haqlarının verilməsi iləbağlı müəyyən 

qədər nağd pul ödəmələri də aiddir.  

Nağdsız dövrana – təsərrüfatsubyektlərinin qarşılıqlı ödəmələri və s. yolla aparılan nağdsız 

hesablaşmalardanistifadə etməklə məcmu pul dövranının bir hissəsini təşkil edir. İqtisadi 

cəhətdəninkişaf etmiş və normal fəaliyyət göstərən bank sisteminin təşkil olunduğudövlətlərdə 

nağdsız dövran məcmu pul dövranının 90%-nə qədərini təşkil edir. 

Nağd pul dövranına isə məcmu pul dövranının bir hissəsini təşkil edən ödəmə vətədavül 

vasitəsi kimi istifadə olunan pullar aiddir. Nağd pul dövranı özündəmüəyyən vaxt ərzində (ay, 

rüb, il) həyata keçirilən nağd pullarla baş verən bütünəməliyyatları əhatə edir. Pulların bir tədavül 

sferasından digər tədavül sferasına keçmə mexanizmi pul dövranının elastikliyinintəmin 

olunmasında, onun tənzimlənməsində və pulların rasional xərclənməsinənəzarətin həyata 

keçirilməsində çox böyük rol oynayır. Nağd pul ödəmələrindənistifadə sahəsi əsasən əhalinin 

gəlirləri ilə müəyyənləşir. 

Pul tədavülü aşağıdakılar arasında pul hərəkətinin ayrı-ayrıkanallarından formalaşır. 

- Mərkəzi və kommersiya bankları arasında; 

- Kommersiya bankları arasında; 

- Müəssisə və təşkilatlar arasında; 

- Banklar, müəssisə və təşkilatlar arasında; 

- Müəssisə, təşkilat və əhali arasında; 

- Fiziki şəxslər arasında; 
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- Müxtəlif təyinatlı maliyyə institutları və əhali arasında. 

Bu kanalların hər birində pullar qarşılıqlı hərəkətə malikdirlər.  

Pultədavülü əmtəə satışı və qeyri-əmtəə xarakterli ödəniş və hesablaşmalarla 

əlaqədarpulun nağd və nağdsız hərəkətidir. Pul tədavülü kapitalındövranına və dövriyyəsinə 

xidmət edir, məcmu ictimai məhsulun tədavülü vəmübadiləsini özündə cəmləşdirir. Azərbaycan 

Respublikasında nağd pultədavülünün təşkili Milli Bankın üzərinə düşür. 

Bundan başqa kredit təşkilatları üçün: 

- Nağd pulun saxlanması; 

- Daşınması və inkassasiya qaydası; 

- Pul nişanlarının ödəmə qabiliyyətsizliyini; 

- Zədələnmiş kağız pulların dəyişdirilməsini; - 

Zədəli pulların məhv edilməsini təmin edir. Nağd pultədavülü aşağıdakı prinsiplər əsasında 

aparılır:  

1. bütün müəssisəvə təşkilatlar müəyyən olunmuş limit həddindən artıq nağd pullarını 

kommersiyabanklarında saxlamalıdırlar.  

2. istənilən növ müəssisə vətəşkilatlar üçün nağd pul qalıqları üçün banklar limit həddi 

müəyyən edir. 

3. nağd pul dövriyyəsi proqnozplanlaşdırmanın obyekti kimi çıxış edir. 

4. pul tədavülünün idarəolunması mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir. 

5. nağd pul tədavülünün təşkilipul dövriyyəsinin sabitliyini təmin etmək məqsədi güdür. 

6. müəssisələr nağd pulları ancaq onlaraxidmət edən banklardan ala bilərlər. 

Nağd pul emissiyası pulların tədavülə pulkütləsinin artması ilə baş verən buraxılışıdır.  

Nağd pulların inhisarçı emissiya hüququ hər birdövlətin mərkəzi bankına verilir ki, bu da bu bankı 

digər kommersiya banklarındanfərqləndirən əsas cəhətlərdəndir. 

Mərkəzi bank özünün analoji fəaliyyəti çərçivəsində kommersiyabanklarının kassa 

dövriyyələrinin proqnozlarından istifadə etməklə pulemissiyasının ölçüsünü müəyyən etmiş olur. 

Həmçinin onu da qeyd etmək lazımdırki, bu zaman emissiyanın optimal həcmi ilə yanaşı, onun 

regionlar arasında düzgünpaylaşdırılması da vacib şərtlərdəndir. Nağd pul emissiyası 

üçünərazilər üzrə mərkəzi bankın baş idarələrinin hesablaşma-kassa mərkəzlərində(HKM) 

ehtiyat fondları və dövriyyə kassaları yaradılır.  

Ehtiyat fondlarında tədavülə buraxılmaqüçün nəzərdə tutulan, lakin hələ mahiyyət etibarilə 

pul hesab edilməyən (pultədavülü prosesində iştirak etmədiyi üçün) pul nişanları saxlanılır. 

Hesablaşma kassa mərkəzinin dövriyyə kassalarında pullar daimhərəkətdə olurlar. Belə 

ki, kommersiya bankları nağd pul qalıqlarını bura təhvilverir və yaxud da lazım olduqda oradan 

nağd pullar alırlar. Beləliklə,hesablaşma-kassa mərkəzlərinin dövriyyə kassalarındakı pullar daim 

hərəkətdəolur və tədavüldə olan pullar hesab olunur. Əgər HKM dövriyyəkassalarına nağd pul 

qəbulu ondan çıxan pullardan çox olarsa, bu zaman əmələgələn fərq tədavüldən çıxarılır və 

ehtiyat fonduna keçir. Burada bu pullarmüvəqqəti olaraq pul olma xassəsini itirirlər. Əksinə əgər, 

HKM-in dövriyyəkassalarından çıxan pullar kassaya daxil olan puldan çox olarsa, ehtiyat 

fondundandövriyyə kassalarına əlavə pul keçir ki, bununla da bir növ pul emissiyası 

başvermiş olur. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bir HKM-in digər HKMilə emissiya yerinə 

yetirməsi zamanı bir kassaya əlavə daxilolmalar, digər kassadançıxan artıq pullarla ört-bastır 

oluna bilər. Buna görə də tədavüldə nağd pullarınümumi həcmi dəyişməyə də bilər, bununla da 

emissiya baş verməyə də bilər. 

Müəyyən bir gündə pulemissiyasının baş verib-verməməsi haqda məlumat yalnız hər bir 

ölkənin mərkəzibankının direktorlar şurası tərəfindən müəyyən edilir. Belə ki, məhz bu 
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şuragündəlik emissiya balansı tərtib edir. 

Nağdsız pul tədavülü puldan istifadə etmədən kredittəşkilatlarında açılmış hesablar üzrə 

pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə əlaqədar vəqarşılıqlı ödənişlər vasitəsilə həyata keçirilən 

hesablaşmalardan ibarətdir.Nağdsız puldövriyyəsinin həcmi ölkədə mal kütləsindən, qiymət 

səviyyəsindən,hesablaşmaların həlqəsindən, bölgü və yenidən bölgüdən və onun 

həcmindənasılıdır. İqtisadiməzmununa görə nağdsız pul tədavülü iki yerə bölünür:  

- büdcəyə daxilolan tədiyyələr  

– (mənfəətdən gəlir, əlavə dəyər vergisi, digər məcburi tədiyyələr) 

- büdcədənkənar tədiyyələr  

–ssuda faizləri, sığorta kampaniyaları ilə əlaqədar hesablaşmalar. 

Nağdsız pul tədavülü bank hesablarında olan pul qalıqlarının dəyişməsideməkdir. Bu isə 

hesab sahibinin çeki, plastik kart, elektron hesablama vasitələrivə başqa hesablama sənədləri 

üzrə verdiyi əmrlərin bank tərəfindən yerinəyetirilməsi zamanı həyata keçir. Nağdsız pul 

tədavülünün2 qrupu mövcuddur:  

- əmtəə əməliyyatları üzrə; 

- maliyyə öhdəlikləri.  

I qrupa - əmtəə və xidmətlər üzrə nağdsız hesablaşmalar aiddir.  

II qrupa – büdcə ödəmələri (gəlirdən vergi, əlavə dəyər vergisi, fiziki şəxslərdən gəlir 

vergisi, digər məcburi ödəmələr) və büdcədənkənar fond, bank ssuda faizləri, kredit üzrə faiz 

ödəmələri, sığorta kompaniyaları üzrə hesablaşmalar aiddir.  

 

8. Pul tədavülü qanunu. 

 

Pul tədavülü qanunu K.Marks tərəfindən formalaşdırılmışdır. Özünün “Kapital” əsərində 

K.Marks iqtisadi göstəricilər olan pul kütləsi, mal və xidmətlərin, kreditin, qarşılıqlı və nağdsız 

ödəmələrin qiymət məbləği və pulun dövretmə sürətinin qarşılıqlı iqtisadi asılılığının elmi 

açıqlamasını vermişdir. Bu qarşılıqlı əlaqə iki növ asılılığın məcmusu kimi başa düşülür:  

- tədavül vasitəsi kimi lazım olan pulun miqdarı ilə realizə olunan mal və xidmətlərin qiymət 

məbləği arasındakı birbaşa asılılıq;  

- tədavül vasitəsi kimi lazım olan pulun miqdarı ilə pulun dövretmə sürəti arasındakı tərsinə 

asılılıq.  

Bütün bunları aşağıdakı formulada göstərmək olar:  

 K= S/C   (1) 

Burada: K – tədavül vasitəsi kimi lazım olan pulun miqdarı;  

S – realizə olunan mal və xidmətlərin qiymət məbləği;  

C – tədavül vasitəsi kimi pulun dövrlərinin orta sayı. (pulun dövretmə sürəti). 

Pulun tədiyyə funksiyasının ortaya çıxması ilə əlaqədar olaraq bu düstur bir qədər qəlizləşdi 

və pulun tədavüldəki miqdarını müəyyən edən qanun aşağıdakı kimi formalaşmış oldu:  

K= (S1-S2+S3-P)/C     (2) 

Burada: S1 – mal və xidmətlərin qiymət məbləği;  

S2 – kreditə satılmış malların qiymət məbləği;  

S3 – öhdəliklər üzrə ödəmələrin məbləği;  

P – qarşılıqlı ödəmələr.  

Pulun dövretmə sürəti (pulun tədavül sürəti) – pulun tədavül və tədiyyə funksiyasını 

yerinə yetirdiyi zaman pul hərəkətinin intensivliyinin göstəricisi olub, il ərzində hər bir dövri 

gəlirlərin xərclərinə xidmət edən pul kütləsinin dövrlərinin sayını göstərir. Aydındır ki, metal pul 
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tədavülü dövründə pulun dəfinə funksiyası vasitəsilə tədavüldə pulun miqdarı avtomatik olaraq 

tənzimlənirdi. Yəni, əgər pula tələbat azalırdısa, artıq pullar dəfinəyə yığılırdı. Əksinə, əgər pula 

tələbat artırdısa, o zaman dəfinədən tədavülə əlavə pul buraxılırdı. Elə buna görə də tədavüldə 

pulun miqdarı həmişə lazımi səviyyəsini saxlaya bilirdi.  

Həmçinin onu da qeyd etmək lazımdır ki, əgər, tədavüldə qızılaxırdalanmaya banknotlar və 

ya kağız pullar dövr edərsə və buraxılan bu pulların miqdarı tədavül üçün lazım olan qızıl pulların 

miqdarına bərabər olarsa, bu zaman da heç bir problem ortaya çıxmaz. Belə ki, kağız pullar bu 

zaman ideal şəkildə qızıl pulları əvəz etmiş olar.  

Lakin problem o zaman qalxır ki, heç bir şeylə məhdudlanmayan kağız pul emissiyası pul 

tədavülü qanununu pozmuş olur, tədavül kanalları artıq pullarla dolur ki, bu da son nəticədə 

ölkədə inflyasiyanın yaranmasına səbəb olur.  

Əlbəttə ki, pulun dövretmə sürətinin dəyişməsi həm ümumi iqtisadi amillərdən, həm də 

monetar amillərdən asılıdır. Pulun dövretmə sürətinin aşağı salınması prosesi ölkənin pul-kredit 

siyasəti baxımından əldə etdiyi nailiyyətlərdən hesab olunur. Bu prosesə bank sektorunun 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, müəssisə və əhalinin gəlir səviyyəsi və s. təkan verə bilər.  

Bazar münasibətlərində pullar daima tədavüldə fəaliyyət göstərir. Yeni pullar tədavüldə 

banklardan daxil olur ki, banklar da bu pulları kredit əməliyyatları vasitəsilə yaradırlar. Məhz bu 

səbəbdən də pul emissiyasının kredit xarakteri istənilən dövlətin pul sisteminin təşkilinin ən 

başlıca prinsipi hesab olunur.  

“Pul emissiyası” və “pulun tədavülə buraxılması” anlayışları bir-birindən fərqlidir. Belə ki, 

pulun tədavülə buraxılması nəticəsində onların dövriyyədəki ümumi miqdarı praktiki olaraq 

artmır. Bu isə onunla bağlıdır ki, nağdsız pullar tədavülə kommersiya banklarının öz müştərilərinə 

kredit verdiyi zaman buraxılır.  

Nağd pullar isə tədavülə kommersiya banklarının kassa əməliyyatları, yəni onların 

müştərilərinə öz əməliyyat kassalarından nağd pul verdiyi zaman baş verir. Lakin burada 

həmçinin əksinə proses, nağd pulların bankın kassalarına təhvil verilməsi və əvvəlcə verilmiş 

borcların nağdsız qaydada ödənilməsi prosesi də baş verir. Bundan başqa nəzərə almaq 

lazımdır ki, kommersiya bankları “ikinci pullara”, daha dəqiq desək, artıq ölkənin mərkəzi bankı 

tərəfindən buraxılan pullara istinad edir. Bununla da demək olar ki, tədavüldə pulun miqdarı 

dəyişmir.  

Pulun emissiyası dedikdə pulların tədavülə elə buraxılışından söhbət gedir ki, bu zaman 

pul kütləsi tədavüldə artmış olsun. Həmçinin onu da qeyd etmək lazımdır ki, pul emissiyası hər 

bir ölkənin mərkəzi bankı tərəfindən həyata keçirilir ki, bununla da tədavülə əlavə “ilkin” pullar 

buraxılmış olur.  

Beləliklə də tədavülə pulun buraxılmasını analoji olaraq pulun nağd və nağdsız 

emissiyasına bölürlər.  

9. Bank multiplikatorunun mahiyyəti. 

 

İqtisadiyyatda inzibati amirlik dövründə nağd və nağdsız pul emissiyası anlayışları arasında 

elə də fərq yox idi. Çünki, hər iki emissiyanı dövlətin mərkəzi bankı SSRİ Dövlət Bankı yerinə 

yetirirdi. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində isə emissiya funksiyası bölünməyə başlayır:  

- Nağdsız pul emissiyası kommersiya bank sistemi və qeyri-bank təşkilatları vasitəsilə 

həyata keçirilir.  

- Nağd pul emissiyasını isə Milli Bankyerinə yetirir.  

Nağdsız pul emissiyasının başlıca məqsədi hüquqi şəxslərin tədavül vasitələrinə olan əlavə 

tələblərinin ödənilməsindən ibarətdir. Lakin, kredit təşkilatlarında olan vəsaitlər hesabına hüquqi 
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şəxslərin tədavül vasitələrinə olan əlavə tələbatını deyil, adi tələbatı ödənilir. Aydındır ki, əlavə 

tələbat əlavə vasitələr hesabına ödənilə bilər. Bunun üçün də bu əlavə vasitələri yarada bilən 

nağdsız pul emissiya mexanizmi olmalıdır. İkipilləli bank sistemi şəraitində emissiya mexanizmi 

bank (depozit) multiplikatoru əsasında fəaliyyət göstərir.  

Multiplikator – (lat. multiplicator – çoxaldan) – iqtisadi göstəricidir. Onun miqdarı o 

dərəcəni xarakterizə edir ki, o səviyyədə investisiya tələbinin, yaxud investisiyaların özünün 

artırılması məhsulun buraxılış həcminin və bu məhsula istehlak tələbinin (və bu səbəbdən də 

gəlirin) dəyişməsini əmələ gətirir. Sayca multiplikator vahiddən çoxdur və bu nisbətə bərabərdir: 

M=1/İSM. Burada İSM istehlakçının bu məhsulun istehlakına son həddəki meylidir, yaxud taraz 

YDM–in, investisiyaların həcminin dəyişilməsinin nisbətinə bərabərdir.  

Bank multiplikatoru ölkənin bank sistemi çərçivəsində nağdsız pulların bir bankdan başqa 

banka hərəkəti prosesində kommersiya banklarının hesablarında onların həcminin artması 

deməkdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bank, kredit və depozit multiplikatoru müxtəlif nöqteyi 

nəzərdən multiplikasiyanın vahid mexanizmini xarakterizə edir. Bank multiplikatoru 

multiplikasiya prosesini onun subyektlərinin mövqeyindən tərənnüm edir. Buraya pulu 

multiplikasiyalaşdıran – kommersiya bankları və qeyri-bank təşkilatları aiddir.  

Kredit multiplikatoru bu prosesin hərəkətverici qüvvəsini açıqlayır. Yəni multiplikasiyanın 

yalnız bazar münasibətlərinin kreditləşməsi zamanı baş verə bilməsi faktını açıqlayır. Kredit 

multiplikatoru dedikdə kommersiya banklarının kreditlərinin mərkəzi bankın kommersiya 

banklarına verdiyi kreditlərə nisbəti kimi başa düşülür.  

Depozit multiplikatoru multiplikasiyanın obyektini, daha dəqiq, multiplikasiya prosesində 

artan kommersiya banklarının depozit hesablarındakı pulları tərənnüm edir. Ümumi şəkildə pul 

multiplikatorunu pul təklifinin pul bazasına qarşı münasibəti kimi təsəvvür etmək olar. Pul təklifi 

birbaşa pul bazasının həcmindən və pul multiplikatorundan asılıdır.  

Pul bazası dedikdə mərkəzi bank tərəfindən buraxılan (Milli Bankın xəzinədarlığında olan 

nağd pullar nəzərə alınmadan) nağd pullar və kommersiya banklarının məcburi ehtiyatları 

nəzərdə tutulur. Ölkəmizin timsalında son illər pul bazası sferasında baş verən dəyişiklikləri 

ümumi şəkildə müsbət qiymətləndirmək olar. Belə ki, statistik məlumatlara əsasən qeyd etmək 

lazımdır ki, 2007-ci ilin mart ayının sonuna geniş mənada pul bazası (və ya ehtiyat pullar) ilin 

əvvəlinə nəzərən 246.2 mln. AZN və ya 12% azalaraq 1798.4 mln. AZN təşkil etmişdir. Manatla 

pul bazası isə ilin əvvəlinə nəzərən 63 mln. AZN və ya 3.9% artaraq 1662.5 mln. AZN 

təşkiletmişdir. Pul multiplikatoru pul bazasının artması zamanı pul təklifinin necə dəyişməsini 

göstərir. Depozit əmsalı və ehtiyat normasının artması uyğun olaraq pul multiplikatorunu azaltmış 

olur. 

 

10. Pul aqreqatları. 

 

Pul aqreqatı pul kütləsinin göstəricisidir.  

Pul kütləsi pul bazasının kommersiya bank sistemində genişlənməsi ilə yaranır və 

tədavüldəki nağd pullardan və müştərilərin hesablarındakı pul qalıqlarından ibarətdir. Statistikada 

pul aqreqatları müəyyən müddətdə pulun hərəkətindəki dəyişikliklərinin təhlili üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Pul aqreqatlarının düzülüşünün əsasını maddi sərvətlərin likvidlik səviyyəsi 

ardıcıllığı təşkil edir. Maddi sərvətlərin likvidliyi dedikdə onların tez bir zamanda böyük itkilər 

vermədən pula çevrilmə qabiliyyəti durur. Maddi sərvətlərin likvidliyi zamanla ölçülür. Bu 

sərvətlərin pula çevrilməsi nə qədər az müddətdə baş verərsə, demək onun likvidliyi bir o qədər 

yüksəkdir. Demək ən yüksək likvidliliyə malik olan nağd pullardır.  
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Tədavüldə nağd pullar M0 aqreqatı ilə müəyyənləşir. Bu aqreqat özündə banknotları, 

xəzinə biletlərini və metal pulları cəmləşdirir.  

M0 aqreqatını pul bazasından fərqləndirmək vacibdir. Belə ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 

pul bazasının tərkibinə kommersiya banklarının mərkəzi banklarda olan məcburi ehtiyatları aiddir. 

Lakin M0 aqreqatına isə formal olaraq bu ehtiyatlar daxil deyil.  

Ardıcıl olaraq M0 aqreqatına azdan başlayaraq likvidli vəsaitləri birləşdirərək ondan sonrakı 

aqreqatları almaq olur.  

Aqreqatların sayı və tərkibi ölkənin kredit sisteminin struktur xüsusiyyətlərindən və onun 

maliyyə bazarlarının inkişaf səviyyəsindən asılıdır.  

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərin pul aqreqatları:  

M0 – tədavüldəki nağd pullar;  

M1 = M0+ bankın cari hesablarındakı vəsaitlər;  

M2 = M1+ kommersiya banklarında müddətli və əmanət qoyuluşları;  

M3 = M2+ qeyri-bank təşkilatlarındakı əmanətlər;  

M4 = M3+ depozit sertifikatları, səhmlər və müxtəlif kredit öhdəlikləri.  

Milli Bank pul kütləsi kimi M2 aqreqatını qəbul etmişdir ki, bu da nağd pullardan, hesablarda 

və müddətli depozitlərdə olan qalıqlardan ibarətdir.  

Əvvəllər pul aqreqatlarından istifadə xarici ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda bir o qədər 

də yüksək səviyyədə olmasa da son illərdə Milli Bankın bu istiqamətdə apardığı işləri qənaətbəxş 

hesab etmək olar. Azərbaycan Respublikasında məcmu pul kütləsini hesablamaq üçün (pul 

bazası) M0 (dövriyyədə pul), M1 (M0 və tələbolunanadək əmanətlər və depozitlər), M2 (M1 və 

müddətli əmanətlər), M3 (M2 və istiqraz və əmanət sertifikatları, xarici valyuta ilə depozitlər) pul 

aqreqatlarından istifadə edilir. 

 

11. İnflyasiyanın mahiyyəti, onun forma və növləri. 

 

İnflyasiya anlayışı pul tədavülü qanununun pozulması yolu ilə dövriyyə kanallarının dolması 

kimi başa düşülür.  

“İnflyasiya” termini kütləvi şəkildə kağız pullara keçidlə əlaqədardır və kağız pulların çoxluğu 

onların ucuzlaşmasına və bunun ardınca isə qiymətlərin qalxmasına səbəb oldu.  

İnflyasiya – yalnız kağız-kredit tədavülünə məxsus olan, mal dövriyyəsi təklifi ilə 

müqayisədə artıq kağız pulların dövriyyə etməsi, qiymətlərin qalxması və bununla da pulların 

dəyərsizləşməsi və alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə müşayət olunan pulun tədavül 

qanununun pozulmasıdır.  

Başqa sözlə desək, inflyasiya hər şeydən əvvəl pul tədavülü kanallarının artıq pul kütləsi ilə 

dolması, lakin bunun qarşısında əmtəə kütləsinin artmamasının nəticəsində yaranır. 

İqtisadiyyatda qiymətlərin səviyyəsi dövriyyədə tədavül edən pulların həcmindən asılıdır. Klassik 

mübadilə qaydasına görə bu aşağıdakı kimi göstərilir:  

MV = PQ 

Burada; P – mal və xidmətlərin qiymət səviyyəsi;  

Q – real mal və xidmətlərin həcmi;  

M – dövriyyədə olan pul kütləsi;  

V – pulun dövretmə sürəti.  

Buna uyğun olaraq inflyasiya proseslərinin artmasının vacib səbəblərindən biri nominal pul 

kütləsinin Milli məhsulun artmasından daha tez çoxalmasıdır.  

İnflyasiyanın sürəti pul kütləsinin artım sürəti və pulun dövretmə sürətinin artması ilə düz 
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mütənasib, real məhsulun artım sürəti ilə isə tərs mütənasibdir. Pul kütləsinin sabitliyi şəraitində 

real məhsulun aşağı düşməsi inflyasiyanın sürətinin artmasına səbəb olur. Çünki, az həcmdə 

məhsulun qarşısında pulların əvvəlki həcmi durmuş olur. Əksinə, əvvəlki həcmdə pul kütləsinin 

qarşısında real məhsul həcminin artması isə deflyasiyaya, başqa sözlə qiymətlərin aşağı 

düşməsinə səbəb olur. Qeyd etmək lazımdır ki, təcrübədə deflyasiyaya çox nadir hallarda rast 

gəlmək olur. Müasir iqtisadi şəraitdə inflyasiya prosesi çox zaman real məhsulun artıb 

azalmasından asılı olmayaraq inkişaf edir.  

Pulun dövretmə sürəti və məhsulun real artımının sabitliyi şəraitində inflyasiya pul kütləsinin 

artım sürəti ilə müəyyənləşir.  

Tədavüldə pul kütləsinin artması bütövlükdə mərkəzi bankların kredit emissiyası ilə 

müəyyənləşir. İstənilən istiqamətdə mərkəzi bankların aktivlərinin artması, yəni hakimiyyətə, 

kommersiya banklarına, əhaliyə, xarici dövlətlərə verilən kreditlər, həmçinin xalis beynəlxalq 

ehtiyatların artımı pul bazasının artmasına səbəb olur. Multiplikativ effektlə pul bazasının artması 

pul kütləsinin genişlənməsinə səbəb olur. Pul kütləsi isə öz növbəsində inflyasiyanın 

sürətlənməsinə gətirib çıxarır. Beləliklə, demək olar ki, mərkəzi bankların aktivlərinin istənilən 

genişlənməsi inflyasiya xarakteri daşıyır və bu aktivlərin strukturuna və artmasına görə inflyasiya 

mənbələri haqda mühakimə yürütmək olar. Kredit emissiyası nəticəsində yaranan pul kütləsi 

inflyasiya tempinə dərhaldeyil, hissə-hissə təsir göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, pul kütləsinin 

artması inflyasiya tempinin artmasına təsir göstərdiyi kimi, onun azalması da inflyasiyanın 

azalmasına səbəb olur.  

İnflyasiyanın yaranmasının aşağıdakı forma və növləri vardır:  

1. Qiymətlərin artım sürətinə görə:  

- Mötədil inflyasiya – qiymətlərin orta illik artım tempinin 5-10% olması ilə müşayət olunan 

qiymətlərin tədricən qalxmasıdır.  

- Çaparaq inflyasiya – qiymətlərin orta illik artım tempinin 10-50% olması ilə müşayət 

olunan qiymətlərin birdən-birə qalxmasıdır.  

- Hiperinflyasiya – qiymətlərin artım tempi 100%-dən artıq olduqda, qiymətlərin çox yüksək 

templə artmasıdır. (BVF hiperinflyasiyanı qiymətlərin ayda 50% qalxması kimi 

müəyyənləşdirmişdir)  

2. Yaranma üsuluna görə:  

- İnzibati inflyasiya – qiymətlərin inzibati yolla idarə edilməsindən qalxmasıdır.  

- Xərclər inflyasiyası – istehsal faktorlarına, əsasən istehsal resurslarına qiymətlərin 

qalxması, bunun nəticəsində tədavül və istehsal xərclərinin artması və onlarla birgə istehsal 

olunan malların qiymətlərinin qalxmasıdır.  

- Tələb inflyasiyası – tələbin təklifdən çox olması nəticəsində qiymətlərin qalxmasıdır  

- Təklif inflyasiyası – istehsal resurslarının tam istifadə olunmaması şəraitində istehsal 

xərclərinin qalxması ilə nəticələnən qiymətlərin qalxmasıdır.  

- İdxal inflyasiyası – xarici faktorların təsiri nəticəsində; məsələn, ölkəyə həddən çox xarici 

valyuta axını və import qiymətlərinin qalxması ilə yaranan inflyasiyadır. Belə ki, xaricdən axıb 

gələn valyuta ölkənin mərkəzi bankı tərəfindən milli valyutaya dəyişdirilir və bu zaman 

məcburiyyət qarşısında arxasında əmtəə kütləsi olmayan əlavə milli valyuta emissiya edilir.  

- Kredit inflyasiyası – hədsiz kredit ekspansiyasının yaratdığı inflyasiyadır. Kredit 

ekspansiyası dedikdə, uzun və qisamüddətli kreditləşmənin miqyasının genişlənməsindən 

söhbət gedir.  

3. Təzahür formalarına görə:  

- Açıq – istehlak mallarının və istehsal resurslarının sərbəst şəkildə qiymətlərinin qalxması 
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ilə yaranan inflyasiyadır.  

- Qapalı – dövlətin qiymətləri əvvəlki səviyyədə saxlamaq arzusu ilə müşayət olunan əmtəə 

qıtlığından yaranan inflyasiya. Bu zaman malların açıq bazardan qapalı bazara keçməsi baş verir 

ki, burada da qiymətlər aydın məsələdir ki, artır.  

İnflyasiyanın təsnifləşdirilməsi sxem şəklində aşağıdakı kimi göstərilə bilər:  

Aydın məsələdir ki, inflyasiya dərhal ölkənin iqtisadi və sosial inkişafına öz mənfi təsirini 

göstərir. İnflyasiya faktorları ilə mübarizə üçün dövlət özünün iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsinin kompleks tədbirlərini daha dəqiq desək, antiinflyasiya siyasətini həyata keçirir. 

Bu siyasətin iki istiqaməti mövcuddur ki, onlar aşğıdakılardır:  

- deflyasiya siyasəti;  

- gəlirlər siyasəti.  

Deflyasiya siyasəti – bu pul tələbinə qarşı pul-kredit və vergi mexanizmi vasitəsilə, dövlət 

xərclərinin aşağı salınması, yenidənmaliyyələşdirmə dərəcələrinin qaldırılması, vergi prosesinin 

təzyiqinin güclənməsi və pul kütləsinin məhdudlaşdırılmasına tərəf yönəldilən bir mexanizmdir. 

Deflyasiya siyasətinin yerinə yetirilməsinin əsas xüsusiyyəti iqtisadiyyatda böhran hallarının 

yaranması və iqtisadi artımın ləngiməsidir.  

Gəlirlər siyasəti – bu siyasət qiymətlər və əmək haqqlarına qarşı, onların tam doldurulması 

və yaxud da artırılmasına məhdudiyyətlərin qoyulması ilə baş verən paralel nəzarətdən ibarətdir.  

Antiinflyasiya siyasətinin variantlarından istifadə ölkədəki vəziyyət və müəyyən mərhələdəki 

cəmiyyət qanunauyğunluqlarından asılıdır. Əgər məqsəd iqtisadi artımın qarşısını almaqdırsa bu 

zaman deflyasiya siyasəti həyata keçirilir. Əksinə, iqtisadi artımı stimullaşdırmaq lazım gəldikdə 

isə gəlirlər siyasətindən istifadə olunur. Elə hallar da olur ki, inflyasiya ilə mübarizə məqsədilə 

paralel olaraq hər iki antiinflyasiya siyasətindən istifadə oluna bilər. 

 

12. Pul islahatları 

 

Pul tədavülünün inflyasiya proseslərinin vəziyyətindən asılı olan əsas sabitləşmə formaları 

pul islahatları və antiinflyasiya siyasətidir.  

Müharibələrdən sonrakı dövrlərdən iqtisadiyyatın bərpasının əsas üsulu olan pul 

tədavülünün sabitləşməsi aşağıdakı metodların köməyi ilə həyata keçirilirdi:  

- nullifikasiya;  

- revalvasiya;  

- devalvasiya;  

- denominasiya.  

Nullifikasiya – güclü surətdə qiymətdən düşmüş pul vahidinin ləğv edilməsi və yeni 

valyutanın tədavülə buraxılması deməkdir.  

Revalvasiya – pul vahidinin əvvəlki qızıl məzmununun bərpa olunması deməkdir. Məsələn, 

birinci dünya müharibəsindən sonra 1925-1928-ci illərin pul islahatları zamanı İngiltərədə funt 

sterlinqin müharibədən əvvəlki qızıl məzmunu bərpa olundu.  

Devalvasiya – pul vahidinin qızıl məzmununun düşməsi, ikinci dünya müharibəsindən 

sonra isə milli valyutanın xarici valyutaya nisbətən rəsmi məzənnəsinin və qızıl məzmununun 

aşağı düşməsidir.  

Denominasiya – “sıfırların pozulması” metodudur, daha dəqiq desək, qiymət miqyasının 

möhkəmlənməsidir. Məsələn, Braziliyada 1988-ci ildə yeridilən yeni pul vahidi əvvəlki 1000 pul 

vahidi ekvivalentinə bərabər idi. Denominasiya, həmçinin Rusiyada da 1998-ci ildə rublun 1:1000 

nisbətində denominasiyası baş vermişdi. Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal 
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dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi (denominasiyası) haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin fərmanına əsasən 2006-cı il yanvarın 1-dən Azərbaycan 

Respublikasında milli valyutanın – manatın denominasiyası həyata keçirilmişdir. Fərmana 

əsasən yeni manata keçid zamanı 1 yeni manat 5000 köhnə manata bərabər tutulmuşdur. 

 

13. Maliyyənin mahiyyəti 

 

Maliyyənin mahiyyəti, predmeti və metodu. 

 

Adətən maliyyə münasibətləri pul münasibətləri kimi başa düşülür. Doğrudanda maliyyənin 

tarixi adı pul münasibətlərini ifadə edir. Bu anlayış qədim latın sözü olan, “financia” sözündən 

götürülmüşdür. Hərfi mənası pul tədiyyəsi deməkdir.  

Maliyyə anlayışı pul münasibətlərini ifadə etməsinə baxmayaraq, o heç də bütün pul 

münasibətlərini əhatə etmir.  

Pul münasibətləri maliyyə münasibətlərinə nisbətən daha geniş anlayışdır.  

Öz iqtisadi məzmununa görə maliyyə münasibətləri aşağıdakı istiqamətlərə malikdir:  

1. Təsərrüfat subyektlərinin nizamnamə kapitalının formalaşması ilə əlaqədar olan maliyyə 

münasibətləri.  

2. Müəssisə və təşkilatlar arasında məhsul alqı-satqısı ilə əlaqədar yaranan pul 

münasibətləri, sifatişçi və podratçı arasındakı iqtisadi münasibətləri.  

3. Kommersiya müəssisəsi və təşkilatları arasında qiymətli kağızların emissiyası və 

yerləşdirilməsi, qarşılıqlı kreditləşmə, pay iştirakı əsasında müştərək müəssisələrinin yaradılması 

prosesində meydana çıxan iqtisadi münasibətlər.  

4. Təsərrüfat subyektləri ilə yuxarı təşkilatlar və aşağı həlqələr arasındakı bölgü 

münasibətləri.  

5. Kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə, birlik və təşkilatlarla ayrı–ayrı işçilər 

arasında gəlirlərin bölüşdürülməsi, səhm və istiqrazların buraxılması və yerləşdirilməsi, 

dvidentlərin ödənilməsi prosesində meydana çıxan iqtisadi münasibətlər.  

6. Təsərrüfat subyektləri ilə maliyyə orqanları arasında vergilərin və digər tədiyyələrin 

ödənilməsi, büdcədənkənar fondların yaradılması, büdcədən təxsisat alınması, vergi 

güzəştlərinin verilməsi, cərimə sanksiyalarının tətbiqi ilə əlaqədar yaranan iqtisadi münasibətlər.  

7. Təsərrüfat subyektləri və əhalinin kredit sistemi ilə qarşılıqlı əlaqələri prosesində 

meydana çıxan pul münasibətləri.  

8. Sığortalama və sığorta ödənişlərinin verilməsi prosesində meydana çıxan pul 

münasibətləri.  

9. Xarici ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsi zamanı meydana çıxan pul 

münasibətləri.  

10. Xarici ölkələrlə elmi-texniki tərəqqinin və digər əlaqələrin inkişaf etdirilməsi prosesində 

meydana çıxan iqtisadi münasibətlər.  

Maliyyə ancaq müxtəlif pul vəsaitləri fondlarının formalaşdırılması və istifadəsi ilə əlaqədar 

olan iqtisadi münasibətləri əhatə edir. Bu pul vəsaitləri fondları mərkəzləşdirilməmiş və 

mərkəzləşdirilmiş fondlara ayrılır.  

Mərkəzləşdirilməmiş pul fondları müəssisələrin fondlarıdır və onlara daxildir: yığım fondu, 

istehlak və ehtiyat fondları.  

Yığım fondunun təşkili mənbələrini mənfəət, amortizasiya ayırmaları, sıradan çıxan əsas 

fondların satışından gəlirlər və s. təşkil edir. Yığım fondununvəsaitləri kapital qoyuluşunun 



19 
 

maliyyələşdirilməsinə, istehsal fondunun tamamlanmasına və s. xərclərə istifadə edilir. İstehlak 

fondu zəruri və izafi məhsulun dəyəri hesabına formalaşır.  

Ehtiyat fondu izafi məhsulun dəyəri hesabına təşkil olunur və müvəqqəti baş verən 

ehtiyaclar həmin fondun vəsaiti hesabına ödənilir.  

Mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondları dövlət səviyyəsində formalaşdırılır. Onlara müxtəlif 

hakimiyyət orqanlarının büdcələri, sosial və iqtisadi təyinatlı büdcədənkənar fondlar daxildir.  

Beləliklə, spesifik ictimai təyinata malik olan, obyektiv xarakter daşıyan və cəmiyyətdə 

mövcud olan real iqtisadi münasibətləri əks etdirən maliyyə, iqtisadi kateqoriyadır. Bu iqtisadi 

kateqoriyanın xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, həmişə pul formasında ifadə olunur. Pul 

yoxdursa, maliyyə münasibətləri də yoxdur, çünki bu münasibətlər aşkarlanmır, başqa cür ifadə 

oluna bilmir.  

Quldarlar tərəfindən vətəndaşların əmlakının götürülməsi, feodalizm dövründəki natural 

ödəmələr, bizim ölkəmizin tarixində pul tədavülünün dağılması hesabına ictimai münasibətlərin 

naturallaşması və s. qətiyyən natural şəkildə qarşılıqlı maliyyə əlaqələrinin mümkünlüyünü sübut 

etmir. Əksinə, bir daha sübut edir ki, maliyyə münasibətləri müəyyən şəraitdə mövcud ola bilər və 

belə şəraitin olmaması bu kateqoriyanın fəaliyyət dairəsini məhdudlaşdırır.  

Maliyyənin mahiyyətinin müəyyən olunması zamanı iqtisadçılar arasında böyük fikir ayrılığı 

yaranır. Onlardan bəziləri maliyyənin bölgü kateqoriyası, digərləri istehsal kateqoriyası, üçüncü 

qrup isə geniş təkrar istehsal kateqoriyası kimi qiymətləndirirlər.  

Məlum olduğu kimi geniş təkrar istehsalı 4 mərhələdən ibarətdir:  

İstehsal [........ Bölgü [....... Mübadilə [....... İstehlak.  

Hər bir mərhələnin özünə məxsus aləti və obyektləri var. İnsanın həmin alətlər vasitəsilə 

obyektə təsir göstərir və həmin mərhələlər həyata keçirilir. Məsələn, əsas fondlar vasitəsilə insan 

şüurlu surətdə dövriyyə fondlarına təsir göstərir və beləliklə istehsal alınır. Dəyər bölgüsü zamanı 

insanlar maliyyə vasitəsilə ümumi milli məhsulun dəyərinə təsir göstərir və bölgü alınır. Bu 

arqumentlərlə sübut etmək olur ki, maliyyə bölgü kateqoriyası olaraq geniş təkrar istehsalın 

mərhələlərinin yalnız dəyər bölgüsü hissəsində iştirak edir. O nə istehsal, nə mübadilə, nə də 

istehlakda bir başa iştirak edə bilməz və yalnız bölgü vasitəsilə onlara təsir göstərir.  

Maliyyə münasibətlərinin yaranması özünü həmişə pul vəsaitlərinin hərəkəti şəklində 

təzahür etdirir. İstehsal və istehlak prosesində pul vəsaitlərinin hərəkətlərinin olmaması həmin 

mərhələlərdə maliyyə münasibətlərinin olmadığını sübut edir. Pul vəsaitlərinin hərəkəti istehsal 

tsiklinin II və III mərhələlərində-bölgü və mübadilə prosesində baş verir. Ancaq bu mərhələlərdə 

də pul vəsaitlərinin hərəkəti öz xarakterinə görə müxtəlifdir. Beləliklə, hətta bu mərhələlərin hər 

ikisində maliyyə münasibətlərinin eyni fəaliyyət göstərdiyini söyləmək olmaz. 

II mərhələdə pul formasında dəyərin hərəkəti əlahiddə şəkildə-əmtəələrin hərəkətlərindən 

asılı olmadan baş verir və onun özgəninkiləşdirilməsi, yaxud da məqsədli şəkildə fondlara 

toplanması ilə xarakterizə olunur.  

III mərhələdə isə bölüşdürülən dəyər (pul formasında) əmtəə ilə dəyişdirilir. Yəni alqı-satqı 

prosesi baş verir. Burada vəsait özgəninkiləşdirilmir. Sadəcə olaraq pul formasından əmtəə 

formasına keçir.  

Beləliklə, təkrar istehsalın II mərhələsində pul vəsaitinin, yaxud dəyərin birtərəfli, 

ekvivalentə dəyişməyən hərəkəti, III mərhələdə isə ikitərəfli-biri əmtəə, digəri isə dəyər 

formasında olan pulun hərəkəti baş verir.  

Maliyyə resurslarına maliyyə münasibətlərinin maddi daşıyıcıları kimi baxılması maliyyəni 

dəyərin bölgüsündə iştirak edən digər kateqoriyalardan fərqləndirməyə imkan verir. Çünki başqa 

kateqoriyaların heç birinin belə maddi daşıyıcıları yoxdur. Məcmu daxili məhsul və milli gəlirin 
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bölgü və yenidən bölgüsünün mürəkkəbliliyi maliyyə ilə yanaşı, başqa iqtisadi kateqoriyaların da 

iştirakını zəruri edir. Məsələn, qiymət, əmək haqqı, vergi, faiz, dividend və s.  

Maliyyə münasibətlərini digər pul münasibətlərindən fərqləndirən bir sıra xüsusi elementlər 

vardır.  

1. Maliyyə münasibətləri bölgü xarakteri daşıyır, yəni ümumi milli məhsulun və milli gəlirin 

bölgüsü və yenidən bölgüsü ilə əlaqədardı.  

2. Maliyyə münasibətləri bilavasitə dövlətlə əlaqədardır, yəni imperativ xarakter daşıyır. 

Maliyyə münasibətləri yalnız dövlətlə əlaqədar formalaşan imperativ pul münasibətlərini özündə 

əks etdirir.  

3. Maliyyə münasibətləri pul fondlarının yaradılması və istifadəsi ilə əlaqədardır. Onlar bu 

və ya digər səviyyələrdə (dövlət müəssisəsi, təşkilat) pul fondlarının yaradılması və istifadəsi ilə 

əlaqədar olan iqtisadi münasibətlər sistemini ifadə edir.  

Bu münasibətlərin hər üçünə uyğun olan pul münasibətləri maliyyə münasibətlərinə aiddir.  

Hər bir fənni bir-birindən fərqləndirən onun predmetidir. Maliyyənin predmeti-ümumi milli 

məhsulun və milli gəlirin bölgüsü yenidən bölgüsü, pul vəsaitləri fondlarının yaradılması və 

istifadəsi ilə əlaqədar iqtisadi münasibətlər sistemindən ibarətdir.  

Maliyyənin predmetinin öyrənilməsi zamanı dialektik metoddan istifadə olunur. Dialektik 

metod hər bir hadisə və prosesi inkişafda və qarşılıqlı əlaqədə öyrənir. Maliyyə həm kəmiyyət, 

həm də keyfiyyətcə inkişaf edir. Kəmiyyətcə inkişaf dedikdə maliyyə vəsaitlərinin və fondlarının 

hərəkətini, keyfiyyətcə inkişaf dedikdə isə maliyyə münasibətlərinin daim təkmilləşdirilməsi 

nəzərdə tutulur.  

Maliyyə münasibətləri qarşılıqlı əlaqədə öyrənilir. Həmçinin maliyyənin ayrı-ayrı bölmələri, 

elementləri, fondları arasında daim qarşılıqlı əlaqələr yaranır. 

 

14. Maliyyənin funksiyaları 

 

Maliyyənin funksiyası dedikdə, ona məxsus olan xassələrin (təyinatı, vəzifələri, icrası və 

rolu) təzahürü, yəni onun iqtisadi münasibətlər sistemində yerinə yetirdiyi rol başa düşülür. 

Maliyyənin funksiyası onun mahiyyətini və məzmununu açıqlayır.  

İqtisadi kateqoriya kimi maliyyəyə iki funksiya: bölüşdürücü və nəzarət funksiyaları 

xarakterikdir.  

Maliyyənin birinci funksiyası ÜDM-in, milli gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən 

bölüşdürülməsini həyata keçirir.  

Milli gəlir iki hissəyə -yığım və istehlak fonduna bölünür. Bu hissələrin nisbəti iqtisadiyyatın 

inkişafının proporsiyalarını və onun strukturunu müəyyən edir. Dövlət maliyyə sistemi vasitəsilə 

milli gəliri bölüşdürür və onun bir hissəsini geniş təkrar istehsala (yığım fonduna), digər hissəsini 

isə istehlak fonduna yönəldir. Dövlət təsərrüfatçılığın nəticələrinə səmərəli təsir etmək məqsədilə 

maliyyədən milli gəlirin bölüşdürülməsi aləti kimi istifadə edir.  

Milli gəlir bölüşdürüldükdən sonra yenidən bölüşdürülməsinə obyektiv zərurət yaranır ki, bu 

da aşağıdakılardan irəli gəlir: milli gəlir yaradılmayan qeyri-istehsal sferalarının mövcudluğu 

(dövlət idarəçiliyi, təhsil, səhiyyə, sosial təminat); sosial inkişafın təmin edilməsinin zəruriliyi; 

sahibkarlıq üçün əlverişli şərait yaradılmasının əhəmiyyətidir ki, bu da dotasiya, subsidya 

verilməsini tələb edir. Beləliklə, milli gəlir yığım fonduna və istehlak fonduna bölünür, sonra isə 

istehsal və qeyri-istehsal sferaları və habelə regionlar üzrə yenidən bölüşdürülür.  

Dövlətin ərazi, istehsal və qeyri-istehsal sferaları arasında yenidən bölgü münasibətlərinin 

əsas hissəsi dövlət büdcəsi vasitəsilə həyata keçirilir.  



21 
 

Maliyyənin vasitəsilə həyata keçirilən milli gəlirin və ÜDM-in bölgüsü və yenidən 

bölgüsünün son məqsədi məhsuldar qüvvələrin inkişafından, dövlətçiliyin 

möhkəmləndirilməsindən, geniş əhali kütləsinin yüksək həyat səviyyəsinə nail olunmasından 

ibarətdir.  

Maliyyə öz bölgü funksiyasını, habelə müəssələrinin gəlirlərinin formalaşması və bölgüsü 

prosesində yerinə yetirir.  

Məhsulun reallaşdırılması zamanı müəssisələrdə satış pulu və müvafiq olaraq gəlir əmələ 

gəlir. Bu gəlirin bir hissəsi dövlət büdcəsinin, sosial sığortanın mərkəzləşdirilmiş fondlarına ayrılır, 

digər hissəsi isə müəssisənin sərəncamında qalır və əməyin ödənilməsi fondunun, iqtisadi 

həvəsləndirmə fondunun yaradılmasına, istehsalın genişləndirilməsi və inkişafı üzrə məsrəflərin 

maliyyələşdirilməsinə istifadə edilir.  

Maliyyənin bölgü funksiyası vasitəsilə müəssisədə əmtəələrin, hazır məhsulların, yerinə 

yetirilmiş işlərin satış pulu hesabına pul vəsaitləri fondları yaradılır və onlar məsrəflərin 

ödənilməsinə (əmtəələrin, maddi məsrəflərin, əmək haqlarının ödənilməsinə) və xalis gəlirin 

(mənfəətin) yaradılmasına yönəldilir. Xalis gəlirin müəyyən hissəsi büdcə gəlirlərinə köçürülür.  

Maliyyənin ikinci mühüm funksiyası-nəzarət funksiyasıdır. Nəzarət funksiyası bölgü 

funksiyasından törəyir hər şeydən əvvəl ümumi daxili məhsulunvə milli gəlirin pul fondlarına 

bölgüsü və onların öz məqsədlərinə xərclənməsi üzərində nəzarətdə təzahür edir.  

Maliyyənin nəzarət funksiyası iki cür həyata keçirilir: birincisi, manatla nəzarət vasitəsilə, 

ikincisi, maliyyə orqanlarının həyata keçirdikləri nəzarət vasitəsilə.  

Müəssisələrdə maliyyənin vasitəsilə pul gəlirlərinin əmələ gəlməsinə, qənaət üsuluna əməl 

edilməsinə, maddi və əmək resurslarından istifadə edilməsinə, əməyin kəmiyyət və keyfiyyətinə, 

əsas kapitaldan və dövriyyə fondlarından istifadəyə, həvəsləndirmə fondlarının yaradılması və 

istifadəsinə və s. manatla nəzarət edilir.  

Lakin, müəssisədə maliyyə nəzarətinin ən başlıca vəzifəsi mənfəətin yığım fonduna və 

istehlak fonduna yenidən bölgüsünü ciddi izləməkdən, bu fondlardan vəsaitlərin məqsədli təyinatı 

üzrə istifadəsinə nəzarəti həyata keçirməkdən ibarətdir. Beləliklə, maliyyə məhsul istehsalı satışı 

prosesində pul vəsaitləri fondlarının düzgün yaradılması, bölgüsü və istifadəsinə nəzarət aləti 

kimi çıxış edir.  

Manatla nəzarət nəinki müəssisə daxilində və habelə müəssisələr arasında, yuxarı 

təşkilatlar və maliyyə-kredit idarələri ilə qarşılıqlı münasibətlərdə həyata keçirilir. Müəssisələr 

arasında qarşılıqlı münasibətlərdə manatla nəzarət göndərilmiş malların, göstərilmiş xidmətlərin 

və yerinə yetirilmiş işlərin dəyərinin ödənilməsi müqavilə şərtlərinə əməl edilməsi zamanı aparılır.  

Müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətinə, büdcəyə ödənişlər üzrə büdcə qarşısında öhdəliklərin 

yerinə yetirilməsi və büdcədən maliyyələşdirmə prosesində manatla nəzarət edilir.  

Maliyyə orqanları və xidmət idarələri tərəfindən nəzarət pul vəsaitlərinin xərclənməsinin 

qanuniliyinin və vergilərin ödənilməsinin tamlığının yoxlanılması yolu ilə həyata keçirilir.  

Maliyyənin nəzarət funksiyasından habelə bütün dövlət miqyasında da istifadə edilir. 

Maliyyə resurslarının bölüşdürülməsinin kəmiyyət göstəriciləri, iqtisadiyyatın sahələrində 

proporsiya və disproporsiyaların, dövlət büdcəsinin icrasının necə təşəkkül tapdığını əks etdirir.  

Maliyyənin bölgü və nəzarət funksiyaları təsərrüfat mexanizminin tərkib hissəsi olan maliyyə 

mexanizmi vasitəsilə reallaşdırılır. 

15. Maliyyənin zəruriliyi 

 



22 
 

Dövlətin meydana gəlməsi və əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq 

maliyyə münasibətləri XIII-XV əsrlərdə İtalyada istifadə olunmağa başlanmışdır. Hər cəmiyyətdə 

maliyyənin zəruriliyi aşağıdakı şərtlərlə əlaqədardır:  

1. Dövlətin fəaliyyət göstərməsi. Cəmiyyəti idarə etmək üçün dövlətin olması məcburidir. 

Əgər dövlət varsa, deməli o, hansısa funksiyalar yerinə yetirir. Dövlətin idarəçilik, təsərrüfatçılıq, 

müdafiə və s. kimi çoxsaylı funksiyaları vardır. Bu funksiyaları yerinə yetirmək üçün dövlət 

idarəçilik subyekti kimi əlində müəyyən vəsait cəmləşdirməlidir. Həmin vəsaitlər dövlətin 

yaradılmasının ilk dövrlərində natural yığımlar hesabına ödənilirdi. Cəmiyyətin inkişafı və 

idarəetmənin mürəkkəbləşməsi ilə əlaqədar dövlət gəlirləri, xərcləri, bütövlükdə maliyyə 

münasibətləri meydana gəlməyə başladı.  

2. Əməyin kəmiyyət və keyfiyyətinə görə bölgünün fəaliyyət göstərməsi. Təsəvvürünüzə 

gətirin: siz zavodda işləyir, tutaq ki, soyuducu istehsal edirsiniz. Sizin tələbatınız isə başqa 

məhsullaradır. Həmin müəssisə ayın axırında, əmək məsrəflərinizi hesablayıb, həmin məhsulla 

sizin məcmu tələbatınızı necə ödəyə bilər. Mümkün deyil. Ona görə də ümumi ekvivalent 

formada-pulla sizin əməyi ödəyir. Siz isə öz tələbatınıza uyğun əmtəə alırsınız. Əmtəə-pul 

münasibətlərinə uyğun olaraq maliyyə münasibətləri fəaliyyət göstərir.  

3. Bütün normal inkişaf edən cəmiyyətlərdə bir neçə mülkiyyət forması fəaliyyət göstərir. Bu 

mülkiyyət formaları arasında iqtisadi əlaqələri həyata keçirmək üçün yenə də əmtəə-pul 

münasibətlərinin və maliyyənin mövcudluğu zəruridir.  

 

16. Maliyyə resursları. 

 

“Resurs” anlayışı – adətən ehtiyat, mənbə, vəsait kimi şərh edilir və zəruri hallarda ona 

müraciət olunur.  

Maliyyə resursları mərkəzləşdirilmiş fondlara (dövlət büdcəsi, büdcədənkənar fondlar) və 

qeyri-mərkəzləşdirilmiş maliyyə resurslarına (müəssisələrin pul vəsaitləri fondlarına) bölünür.  

Maliyyə resursları ümumi daxili məhsulun və milli gəlirin bölüşdürülməsi prosesində 

yaradılır. Ümumdövlət səviyyəsində (makro səviyyədə) mərkəzləşdirilmiş maliyyə resurslarının 

(mərkəzləşdirilmiş fondlar) formalaşmasının birinci və əsas mənbəyi milli gəlirdir.  

Milli gəlirin bir hissəsi müəssisədə formalaşır və onun sərəncamında qalır, yəni 

mikrosəviyyədə qeyri-mərkəzləşdirilmiş fondlar yaradılır ki, bu da müəssisədə istehsal 

məsrəflərinə istifadə edilir.  

Dövlətin maliyyə resurslarının formalaşmasının başlıca mənbələrindən biri kimi istehsal 

sferası müəssisə və təşkilatlarının pul gəlirləri çıxış edir. Onlara hər şeydən əvvəl izafi məhsulun 

dəyərinin bir forması olan mənfəət aiddir. 

Bir qayda olaraq maliyyə resurslarının həcmi milli gəlirdən çoxdur, ona görə ki, maliyyə 

resursları izafi məhsulun dəyəri və zəruri məhsulun bir hissəsindən başqa amortizasiya 

ayırmalarını da özünə daxil edir.  

Maliyyə resurslarının formalaşmasının ikinci əhəmiyyətli mənbəyi əsas istehsal fondlarının 

dəyərinin bir hissəsi hesabına formalaşan amortizasiya fondudur.  

Mərkəzləşdirilmiş maliyyə resursları-xalis gəlirin vergi, vergi olmayan ödənişlər və ayırmalar 

vasitəsilə yenidən bölgüsünün nəticəsidir.  

Yuxarıda göstərilənlərdən başqa mərkəzləşdirilmiş maliyyə resurslarının formalaşması 

mənbəyi mərkəzləşdirilmiş dövlət sosial sığorta, əmlak və şəxsi sığorta fondlarına, müxtəlif 

büdcədənkənar fondlara müəssisələrin ayırmaları ola bilər.  
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Bundan başqa, mərkəzləşdirilmiş maliyyə resursları təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilmiş 

milli sərvətin bir hissəsi hesabına (ölkənin qızıl ehtiyatlarının, enerji daşıyıcılarının satışından, 

xarici iqtisadi fəaliyyətdən daxilolmalar və s.) və habelə dövlət qiymətli kağızlarının (istiqraz, 

borcların yerləşdirilməsindən və s.) satışından əldə edilən vəsaitlər hesabına formalaşır.  

Mərkəzləşdirilmiş maliyyə resurslarının çox az bir hissəsi əhalidən daxilolmalar hesabına 

(vergilər, rüsumlar, istiqrazlar və lotoreyalardan daxilolmalar) yaradılır. Bazar münasibətlərinə 

keçilməsi ilə ələqədar olaraq maliyyə resurslarının bu mənbəyi durmadan artır.  

Mərkəzləşdirilmiş maliyyə resursları əsasən dövlət büdcəsində, büdcədənkənar 

fondlarda, əmlak və şəxsi sığorta fondlarında cəmləşdirilir.  

Maliyyə resurslarına habelə dövlət pul ehtiyatları kimi (nizamnamə, ehtiyat və digər fondlar 

şəklində Mərkəzi Banka təhkim edilmiş) Mərkəzi Bankın kredit resurslarını da daxil etmək 

məqsədə uyğundur.  

Beləliklə, dövlətin maliyyə resursları - dövlətin, müəssisələrin, təşkilatların və əhalinin 

sərəncamında olan, geniş təkrar istehsal üçün nəzərdə tutulmuş pul vəsait fondları və 

daxilolmalardır. Maliyyə resurslarının əsas mənbəyi milli gəlir, mülkiyyət formasından asılı 

olmayaraq təşkilatların mənfəəti, amortizasiya fondu və sığorta fondlarıdır.  

Müəssisənin maliyyə resursları - konkret təsərrüfat subyektinin sərəncamında olan bütün 

pul vəsaitlərinin və daxilolmaların məcmusudur. Maliyyə resursları müəssisənin gəlirlərinin əmələ 

gəlməsi, bölüşdürülməsi və istifadəsi prosesini əks etdirir.  

Müəssisə səviyyəsində maliyyə resursları məqsədli təyinatlı pul fondlarının (əməyin 

ödənilməsi fondu, istehsalın inkişafı fondu, maddi mükafatlandırma fondu və s.) yaradılmasına, 

dövlət büdcəsi, banklar, malverənlər, sığorta orqanları və digər müəssisələr qarşısında 

öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə istifadə edilir. Maliyyə resursları habelə xammal, material 

alınmasının, əməyin ödənilməsinin maliyyələşdirilməsi və s. üçün istifadə edilir.  

Müəssisənin maliyyə resursları müəssisənin xüsusi vəsaitləri və cəlb edilmiş vəsaitlər 

hesabına formalaşır.  

Müəssisədə maliyyə resurslarının formalaşmasının əsas mənbəyi mənfəətdir. 

 

17. Maliyyə siyasəti və maliyyə sistemi 

Maliyyə siyasətinin mahiyyəti və istiqamətləri 

 

Maliyyə siyasəti - dövlətin öz funksiyalarını həyata keçirmək üçün maliyyə resurslarının 

səfərbər edilməsinə, onların məqsədəuyğun bölüşdürülməsi və səmərəli istifadə edilməsinə 

yönəldilən xüsusi fəaliyyət sahəsidir.  

Maliyyə siyasəti dövlətin maliyyə resurslarının toplanması, bölüşdürülməsi və istifadəsi ilə 

əlaqədar həyata keçirdiyi tədbirlərin məcmusundan ibarətdir. Maliyyə siyasəti ictimai həyatın 

bütün tərəflərini, yəni həm iqtisadi, həm sosial və həm də beynəlxalq münasibətləri əhatə edir.  

Dövlət həyata keçirilən maliyyə siyasətinin başlıca subyektidir. O, perspektiv üçün maliyyə 

inkişafının əsas istiqamətlərinin strategiyasını, qarşıdakı dövrə fəaliyyət taktikasını, iqtisadi 

məsələlərə nail olmağın vasitə və yollarını müəyyən edir.  

Cəmiyyətdə qarşıya qoyulan məqsədlərin xarakterindən və həll olunması metodlarından 

asılı olaraq maliyyə siyasəti ilə iki yerə ayrılır:  

maliyyə strategiyası;  

maliyyə taktikası.  

Maliyyə strategiyası - uzunmüddətli perspektivə hesablanan və bir qayda olaraq iri miqyaslı 

məsələlərin həllini nəzərdə tutan maliyyə siyasətinin uzunmüddətli xəttidir.  
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Maliyyə taktikası - maliyyə strategiyasının ən mühüm sahələrində qarşıya çıxan maliyyə 

məsələlərinin həlli metodlarıdır. Maliyyə strategiyası nisbi sabit olduğu halda maliyyə taktikası 

çevik olmalıdır. Maliyyə siyasətinin strategiya və taktikası qarşılıqlı surətdə əlaqədardır.  

Dövlətin maliyyə siyasətinin formalaşmasının ümumi prinsipləri aşağıdakılardan ibarətdir:  

1. Maliyyənin inkişafının elmi cəhətdən əsaslandırılmış konsepsiyasının hazırlanması. O, 

iqtisadiyyatın durumunun, onun sabitliyi perspektivinin, məhsuldar qüvvələrin və istehsal 

münasibətlərinin inkişafının, xalq təsərrüfatının və ölkə əhalisinin maliyyə resurslarına tələbatının 

təhlili əsasında formalaşır.  

Maliyyənin inkişafının elmi cəhətdən əsaslandırılmış konsepsiyasının məqsədi cəmiyyətin 

inkişafı tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan maliyyə resurslarının daha tam səfərbərliyə 

alınmasından ibarətdir. O, sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının, qeyri - istehsal sferasının və 

sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılmasını nəzərdə tutur.  

2. Maliyyə resurslarının bir hissəsinin dövlətin mərkəzləşdirilmiş fondlarında 

təmərküzləşməsi. Dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondlarının formalaşması, ordunun, 

məhkəmə, icra hakimiyyəti orqanlarının, təhsilin, səhiyyənin mədəniyyət müəssisələrinin 

maliyyələşdirilməsinin təmin edilməsi və habelə dövlət və müdafiə təyinatlı obyektlərin tikintisi 

üçün vəsaitin yığılması məqsədilə həyata keçirilir.  

3. Dövlətin maliyyə resurslarından istifadənin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi. 

Maliyyə resurslarının istifadə edilməsinin əsas istiqamətlərinin hazırlanmasının məqsədi onlardan 

daha səmərəli istifadə edilməsindən ibarətdir. Buna isə hər şeydən əvvəl resursların üstün 

sahələrə və sosial sferaya bölüşdürmək yolu ilə nail olunur. Az maliyyə məsrəfi ilə daha yüksək 

nəticələrə nail olmaq həmbütövlükdə dövlət və həm də hər bir təsərrüfat subyekti üçün birinci 

dərəcəli vəzifə hesab edilir.  

4. Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmağa yönəldilən praktiki fəaliyyətin həyata 

keçirilməsi, iqtisadiyyatın inkişafına maliyyənin təsirinin müəyyən edilməsi. Bunun üçün maliyyə 

münasibətlərinin təşkili üsullarının məcmusu kimi müəyyən edilən səmərəli maliyyə 

mexanizminin fəaliyyəti zəruridir. Bu isə özünə aşağıdakıları daxil edir:  

milli gəlirin bölgüsü metodları;  

dövlət büdcə fondlarının yaradılması üsulları (dövlət və yerli)  

məqsədli dövlət fondlarının yaradılması metodları;  

büdcəyə və məqsədli fondlara tədiyyə ödənişlərinin növləri;  

maliyyə planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması;  

maliyyə nəzarəti.  

Elmi cəhətdən əsaslandırılmış fiskal siyasətdən istifadə etməklə maliyyə münasibətlərinin 

tənzimlənməsi. Fiskal siyasət-dövlətin vergiqoymada və dövlət xərcləri sahəsində həyata 

keçirdiyi siyasət olub, dövlət xəzinəsini doldurmağa yönəldilmiş maliyyə siyasətinin bir hissəsidir. 

Bu siyasətin hazırlanmasına tələbat dövlət maliyyəsinin stabil iqtisadi inkişafın təmin edilməsində 

mühüm rol oynadığı XX əsrin ikinci yarısında xüsusilə güclənməyə başlamışdır. Maliyyə 

tənzimlənməsinin üsulu kimi fiskal siyasət vergiyə cəlbetmə və dövlət xərcləri (büdcə xərcləri) 

kimi qüdrətli alətlərin yardımı ilə həyata keçirilir.  

 

 

 

18.Dövlətin maliyyə siyasəti 
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1990-cı ilədək Sovet İttifaqının maliyyə siyasəti K.Marksın və V.İ.Leninin nəzəri 

müddəalarının təsiri altında formalaşmışdı. Sosialist dövlətinin mahiyyəti haqqında marksist-

leninçi nəzəriyyədə dövlətin maliyyə siyasətinin başlıca prinsipi - maliyyə resurslarının dövlətin 

əlində mərkəzləşdirilməsindən ibarət idi.  

Maliyyə siyasətində 1995-ci ildən başlayaraq perspektiv istiqamətlər müəyyən edildi ki, 

burada da aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur.  

1.Müəssisələrin və vətəndaşların vergiyə cəlb edilməsini, gömrük tariflərini tənzimləmək, 

idarəetmə aparatının saxlanmasına dövlət xərclərini ixtisar etmək yolu ilə büdcə kəsirinin 

azaldılmasına nail olmaq.  

2. Müəssisə və fiziki şəxslərə vergiqoyma sistemini təkmilləşdirmək və sadələşdirmək, 

vergilərin sayını xeyli azaltmaq.  

3. İnflyasiyanın səviyyəsini azaltmaq, müəssisələrə sahibkarlıq fəaliyyəti seçməkdə 

sərbəstlik vermək.  

4. Ölkədə sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalını canlandırmaq, istehsal və maliyyə 

münasibətlərini sağlamlaşdırmaq qabiliyyətində olan mütəxəssislərin hazırlanmasının 

genişləndirilməsi.  

5. İqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi üzrə tədbirlərdə bankların və digər kredit idarələrinin 

rolunu artırmaq. Bu məqsədlə bank sistemində islahatları elə keçirmək lazımdır ki, bankların 

əsas məqsədi maksimum mənfəət götürmək deyil, minimum haqla müəssisə və əhaliyə xidmət 

etmək olsun. 

6. Kredit münasibətləri sistemini təkmilləşdirmək, kredit münasibətlərinin inkişafı istehsalın 

və xidmət sahəsinin inkişafına yardım etməlidir.  

7. İstehsal və qeyri - istehsal sferalarında dövlət tədbirlərini maliyyələşdirmək üçün ölkənin 

maliyyə resurslarının xeyli hissəsini dövlətin əlində (dövlət büdcəsində) təmərküzləşdirmək 

lazımdır.  

8. Perspektivdə dövlət büdcəsinin sosial yönümlüyünü, sosial tələbatlara maliyyə 

resurslarının ayrılmasını təmin etmək.  

Dövlətin maliyyə siyasəti investisiya siyasəti ilə qırılmaz surətdə əlaqədardır.  

Dövlətin investisiya siyasəti - maliyyə siyasətinin tərkib hissəsi olub, dövlətin investisiya 

fəaliyyətini maliyyələşdirməyə münasibətini ifadə edir. O, birincisi, investisiyanın məqsəd və 

istiqamətini; ikincisi investisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin formasını müəyyən edir.  

Dövlətin investisiya siyasətinin əsas məqsədi investisiya fəaliyyəti üçün zəruri olan maliyyə 

resurslarının səfərbər edilməsi, investisiya fəallığının aşağı düşməsinin qarşısının alınması, 

əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəliliyinin yüksəldilməsindən ibarətdir.  

İnvestisiya siyasəti həm dövlət investisiyasının maliyyələşdirilməsini və həm də öz vəsaiti 

hesabına əsaslı tikintini həyata keçirən xüsusi investisiyalara və müəssisələrə münbit investisiya 

şəraiti yaratmaqdan ibarətdir.  

 

19. Müəssisənin (Təşkilatın) maliyyə siyasəti və onun hazırlanması 

 

Müəssisənin maliyyə siyasəti - müəssisənin maliyyə resurslarının formalaşması və səmərəli 

istifadə edilməsinə yönəldilmiş maliyyə resurslarının idarə edilməsi metodlarının məcmusudur.  

Müəssisənin maliyyə siyasətinin hazırlanmasının məqsədi müəssisənin strateji və taktiki 

məqsədlərinə nail olmasına yönəldilən maliyyənin idarə edilməsinin səmərəli sistemini təşkil 

etməkdən ibarətdir.  
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Müəssisədə maliyyə siyasətinin işlənib – hazırlanmasının strateji vəzifələri aşağıdakılardan 

ibarətdir:  

1. kapitalın strukturunun optimallaşdırılması və müəssisənin maliyyə sabitliyinin təmin 

edilməsi;  

2. maksimum mənfəətin əldə olunması;  

3. müəssisənin maliyyə - iqtisadi fəaliyyətinin şəffaflığına nail olunması;  

4. müəssisənin investisiya cəlbediciliyinin təmin edilməsi;  

5. müəssisə tərəfindən maliyyə resurslarının cəlb edilməsinin bazar mexanizmlərindən 

(kommersiya krediti, büdcə krediti, qiymətli kağızlar buraxılması və s.) istifadə edilməsi.  

Taktiki maliyyə vəzifələri hər bir müəssisə üçün fərdi olur. Onlar strateji vəzifələrdən, vergi 

siyasətindən, müəssisənin mənfəətindən istehsalın inkişafına istifadə edilməsi imkanlarından irəli 

gəlir.  

Əsasən müəssisənin maliyyə siyasətinin hazırlanmasının əsas istiqamətlərinə aiddir:  

1)maliyyə - iqtisadi vəziyyətin təhlili; 

2)uçot siyasətinin hazırlanması;  

3) kredit siyasətinin hazırlanması;  

4) dövriyyə vəsaitinin, kreditor və debitor borclarının idarə edilməsi;  

5) xərclərin (məsrəflərin) idarə edilməsi və amortizasiya siyasətinin seçilməsi;  

6) divident siyasəti;  

7) maliyyənin idarə edilməsi.  

Maliyyə - iqtisadi vəziyyətin təhlili maliyyə siyasətinin işlənib – hazırlanmasının əsasını 

təşkil edir. Burada nəinki maliyyə təhlilinin metoduna, habelə əldə edilmiş nəticənin təhlilinə və 

idarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanmasına diqqət yetirilir.  

Müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə - iqtisadi təhlilinin əsas komponentləri mühasibat 

balansının üfüqi, şaquli və trend təhlilidir.  

Mühasibat hesablarının təhlili müəssisənin əmlakının tərkibini, maliyyə vəziyyətini, xüsusi 

vəsaitlərin formalaşması mənbələrini, borc vəsaitinin miqdarını, məhsul (əmtəə, iş və xidmət) 

satışından əldə edilən satış pulunun həcminin qiymətləndirilməsini müəyyən etmək məqsədilə 

onda göstərilən mütləq göstəricilərin öyrənilməsi deməkdir. Hesabatların faktiki göstəriciləri 

müəssisələrin planlaşdırdığı göstəricilərlə müqayisə edilir.  

Üfüqi təhlil ilin axırına mühasibat hesabının göstəricilərini ilin əvvəlinə və keçmiş dövrə 

olan göstəricilərlə müqayisəsindən ibarətdir. Şaquli təhlil balansın ayrı – ayrı ümumi yekun 

göstəricilərində xüsusi çəkisini müəyyən etmək və nəticəni keçmiş dövrün göstəriciləri ilə 

müqayisə etmək məqsədi ilə aparılır. Trend təhlili bir neçə il üzrə hesabat göstəricilərinin bazis 

ilindən nisbi kənarlaşmasının hesablanmasına əsaslanır.  

Müəssisənin maliyyə - iqtisadi vəziyyətinin təhlilinin nəticələrinə söykənərək uçot 

siyasətinin bu və ya digər vəziyyətinin variantı hesablanır. Çünki bu sahədə qəbul edilmiş 

qərardan birbaşa büdcəyə və büdcədənkənar fondlara keçirilən vergilərin məbləği, balansın 

strukturu, bir sıra başlıca maliyyə - iqtisadi göstəricilərin əhəmiyyəti asılı olur. Müəssisədə uçot 

siyasəti müəyyən edilərkən istehsalda xammalın və materialların, azqiymətli və tez xarab olan 

əşyaların silinməsi qaydaları, bitməmiş istehsalın qiymətləndirlməsi metodları, sürətləndirilmiş 

amortizasiya tətbiq etmək imkanları mövcud olur.  

Müəssisənin kredit siyasətinin hazırlanması. Bu məqsəd üçün balansın passivinin 

strukturu təhlil edilir, xüsusi və dövriyyə vəsaitlərinin payı, onların nisbəti təhlil edilir, xüsusi 

dövriyyə vəsaitinin çatışmamazlığı müəyyən olunur. Hesablama əsasında borc alınmış vəsaitə 

tələbat müəyyən edilir. Bəzi hallarda xüsusi dövriyyə vəsaiti kifayət etdikdə belə, müəssisələrə 
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kredit almaq məqsədəuyğun hesab edilir. Bu o vaxt mümkündür ki, kredit vəsaitinin cəlb edilməsi 

və istifadəsindən əldə edilmiş səmərə faiz dərəcəsindən yüksək olsun. Müəssisənin kredit 

siyasəti kredit təşkilatını, faiz dərəcəsinin miqdarını, kreditin ödənilməsi müddətini seçməyi 

nəzərdə tutur.  

Dövriyyə vəsaitinin, debitor və kreditor borclarının idarə edilməsi. Maliyyə siyasəti 

hazırlanarkən, belə hesab edirlər ki, bu maliyyyənin idarə edilməsinin əsas problemidir. Bu 

problemin düzgün həll edilməsindən istərxüsusi vəsaitlərin və istərsə də borc alınmış vəsaitlərin 

istifadəsinin səmərəliliyi çox asılıdır. Müəssisənin maliyyə siyasəti hazırlanarkən nəzərdə 

tutulmuş dövriyyə vəsaitindən səmərəli istifadə edilməsinin yüksəldilməsinin mühüm amili 

dövriyyə vəsaitinin dövriyyəsidir.  

Xərclərin (məsrəflərin) idarə edilməsi və amortizasiya siyasətinin seçilməsi. İstehsal 

xərclərinin (məsrəflərinin) və tədavül xərclərinin idarə edilməsinə həsr edilmiş maliyyə siyasəti 

bölməsinin hazırlanması üçün maliyyə təhlilinin xərc və rentabellik səviyyəsi haqqında 

məlumatlarından istifadə edilir. Təhlil əsasında xərclərin (dəyişən, sabit və qarışıq) 

optimallaşdırılması və müəssisənin zərərsiz işləməsinə nail olunması üzrə tədbirlər hazırlanır.  

Amortizasiya siyasətinin seçilməsi müəssisənin maliyyə siyasətində böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən müəssisə tezləşdirilmiş, yəni avadanlıqları 

dəyişdirmək üçün xərcləri artırmaqla sürətli vəsait yığmaq hüququna malikdir. Müəssisə həmçinin 

əsas fondların yenidən qiymətləndirilməsini keçirmək, amortizasiya ayırmalarının hesablanması 

üsulunu müəyyən etmək hüququna malikdir.  

Müəssisənin divident siyasəti səhimdar cəmiyyətlərində, istehsal kooperativlərində və 

istehlak cəmiyyətlərində hazırlanır. Onun seçilməsində aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır:  

dividentin ödənilməsi səhmdar cəmiyyəti üzvlərinin və kooperativlərinin marağını təmin edir;  

yüksək məbləğdə divident ödənilməsi təşkilatın inkişafına yönəldilən mənfəətin payını 

azaldır.  

Maliyyə siyasəti hazırlanarkən dividentlərin üstünlüklərini və çatışmamazlıqlarını 

qiymətləndirmək, dividentin ödənilməsinin optimal variantını tapmaq, müəssisənin perspektiv 

inkişafına məsrəfləri nəzərə almaq lazımdır.  

Müəssisənin maliyyəsinin idarə edilməsi. Müəssisənin idarə edilməsinin müasir sistemi 

planlaşdırılma, normalaşdırma və nizamlaşdırma nəzəriyyələrinə əsaslanır.  

 

20. Azərbaycan Respublikasının maliyyə sistemi 

 

Maliyyə sistemi – qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı fəaliyyət göstərən maliyyə münasibətlərinin 

ayrı – ayrı həlqələrinin məcmusudur. Maliyyə sistemi vasitəsilə pul vəsaitlərinin fondlarının 

bölgüsü, formalaşması və istifadəsi həyata keçirilir. Maliyyə sisteminə ölkənin maliyyə 

fəaliyyətinin və pul tədavülünün tənzimlənməsinə xidmət edən maliyyə idarələri daxil edilir.  

Maliyyə bölgü münasibətlərinin daşıyıcısı olduğuna görə, məhz bu bölgü müxtəlif təsərrüfat 

subyektləri arasında baş verir. Pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsi qaydasından asılı 

olaraq maliyyə sistemi iki yerə ayrılır:  

1) Ümumdövlət maliyyəsi (mərkəzləşdirilmiş maliyyə);  

2) Müəssisə və təşkilatların (təsərrüfat subyektlərinin)maliyyəsi (qeyri – mərkəzləşdirilmiş 

maliyyə). 

Maliyyə sistemi geniş mənada özünə habelə 3) kredit bank sistemini də (ölkənin banklarını 

və digər kredit idarələrinin məcmunu) daxil edir. Bu bölmənin hər biri təşkilati struktura malik 

olmaqla bir neçə həlqədən ibarətdir.  
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Birinci bölmənin – dövlət maliyyəsinin həlqələri mərkəzləşdirilmiş maliyyəyə aiddir və makro 

səviyyədə iqtisadiyyatı və maliyyə - bölgü münasibətlərini tənzimləmək üçün istifadə edilir.  

İkinci bölmə müəssisə və təşkilatların maliyyəsini qeyri – mərkəzləşdirilmiş maliyyəni əhatə 

edir və mikro səviyyədə iqtisadiyyatı və sosial münasibətləri tənzimləmək və stimullaşdırmaq 

üçün istifadə edilir.  

Kredit – bank sferası ölkənin banklarından və digər kredit idarələrindən ibarətdir. Ölkənin 

maliyyə sisteminə maliyyə fəaliyyətini həyata keçirən və tənzimləyən dövlət maliyyə istitutları da 

(təşkilatlar və idarələr) aiddir. 

Maliyyə sisteminin ayrı-ayrı sferaları (bölmələrə) və həlqələri bir-birindən hər bir həlqənin 

fəaliyyət xüsusiyyətləri, pul vəsaitləri fondlarının bölüşdürülməsivə istifadəsi metodları ilə və 

deməli, onların maliyyə sistemindəki rolu ilə fərqlənir. 

 

21. Azərbaycan Respublikasının maliyyə sitemininayrı – ayrı əlaqələrinin 

xarakteristikası  

 

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri 

fondlarının yaradılması və istifadəsinin əsas maliyyə planıdır. Dövlət büdcəsi dövlətin 

funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan xərclərin maliyyələşdirilməsini təmin edir.  

Hazırda Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi iki səviyyədən ibarətdir:  

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi;  

Bələdiyyələrin büdcəsi.  

Dövlət maliyyəsinin növbəti həlqəsi büdcədənkənar məqsədli dövlət fondlarıdır. 

Büdcədənkənar dövlət fondları Azərbaycan Respublikasının müvafiq normativ hüquqi aktlarına 

əsasən dövlətə məxsus olan, lakin büdcə sisteminə daxil olmayan maliyyə fondlarıdır.  

Büdcədənkənar fondlar həm sosial və həm də iqtisadi xarakterli olurlar.  

Büdcədənkənar fondlar ciddi təyinata malikdir. Onların yaradılmasında başlıca məqsəd 

əhaliyə sosial xidmətin genişləndirilməsi, geridə qalmış infrastruktur sahələrin inkişafının 

stimullaşdırılması, iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinin əlavə vəsaitlə təmin edilməsi və s. ibarətdir. 

Təsərrüfatçılığın bazar şəraitinə keçildiyi dövrdə aşağıdakı büdcədənkənar dövlət sosial fondları 

yaradılmışdır: pensiya fondu, sosial sığorta fondu, məcburi tibb sığorta fondu. Bu fondlar dövlət 

mülkiyyətində olub, maliyyə sisteminin müstəqil maliyyə - kredit idarələri kimi fəaliyyət 

göstərirdilər. Büdcədənkənar fondlar məqsədli təyinata (əhaliyə göstərilən sosial xidmətin 

maliyyələşdirilməsi) malikdir.  

Sosial təyinatlı büdcədənkənar fondlarla yanaşı iqtisadi təyinatlı fondlar da yaradılır ki, 

onların hesabına dövlətin iqtisadi vəzifələrinin həll edilməsi tələbatı təmin edilmiş olur. İqtisadi 

fondlara misal olaraq Dövlət Yol Fondunu, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, Təbiəti Mühafizə 

Ehtiyat Fondunu, Məşələrin Qorunub Saxlanması və Təkrar İstehsalı Fondunu, Dövlət Neft 

Fondunu və s. göstərmək olar.  

Qeyd etmək lazımdır ki, istər sosial təyinatlı və istərsə də iqtisadi təyinatlı fondlar müəyyən 

dövrlərdə yaradıla və ləğv edilə bilər. Belə ki, Azərbaycan Respublikasında yuxarıda sadalanan 

büdcədənkənar fondların əksəriyyəti ləğv edilmiş və xüsusi təyinatlı büdcə fondlarına 

çevrilmişlər.  

Bütün büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlirləri müəssisə, idarə və təşkilatların məcburi 

tədiyyələri hesabına əmələ gəlir. Büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitlərinin xərclənməsinə 

nəzarəti gücləndirmək məqsədilə onlar AR – nın Maliyyə Nazirliyi nəzdində Baş Dövlət 

Xəzinədarlığında cəmləşdirilmişdir.  
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Dövlət krediti maliyyə sistemində xüsusi yer tutur. Dövlət krediti – öz xərclərini 

maliyyələşdirmək üçün dövlət tərəfindən əhalinin, müəssisə və təşkilatların müvəqqəti sərbəst 

pul vəsaitlərinin cəlb edilməsi üzrə kreditmünasibətlərini ifadə edir. Dövlət krediti tədiyyələrin 

könüllü olaraq dövlət xəzinəsinə ödənilməsinə əsaslanır.  

Dövlət krediti dövlət istiqrazlarını, pul – şey lotoreyalarını və digər qiymətli kağızları 

yerləşdirmək yolu ilə cəlb edilir. Dövlət krediti eyni zamanda dölətin xarici borcudur ki, bu halda 

dövlət xarici dövlətlərdən büdcə kəsirini ödəmək üçün kredit alır.  

Dövlət maliyyəsinin tərkib hissələrindən biri də sığorta fondudur. Sığorta fondu təbii 

fəlakətlər və bədbəxt hadisələrdən dəyən zərələrin ödənilməsini təmin edir və onların qarşısının 

alınması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə yardım edir.  

Maliyyə sisteminin növbəti sferası təsərrüfat subyektlərinin – müxtəlif mülkiyyət formalı 

müəssisə və təşkilatların maliyyəsidir. Müəssisə və təşkilatlar ictimai tələbatı ödəmək 

məqsədilə məhsul istehsal etmək, iş görmək və xidmət göstərmək üçün qanunla müəyyən 

edilmiş qaydada yaradılmış müstəqil təsərrüfat subyektidir, hüquqi şəxsdir.  

Müəssisə və təşkilatlarda gəlirlərin əsas hissəsi formalaşır ki, onlar da sonralar müxtəlif 

kanallar vasitəsilə yenidən bölüşdürülür.  

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində hüquqi şəxslər kommersiya və qeyri – 

kommersiya təşkilatlarına (müəssisələrinə) ayrılır.  

Beləliklə, müəssisələrin maliyyəsinə maliyyə sisteminin aşağıdakı həlqələri daxildir:  

kommersiya əsasında fəaliyyət göstərən müəssisələrin maliyyəsi;  

qeyri – kommersiya fəaliyyəti həyata keçirən müəssisələrin maliyyəsi;  

dövlət və ya bələdiyyə müəssisələrinin maliyyəsi;  

ictimai təşkilatların (birliklərin) maliyyəsi.  

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 43.5 maddəsinə əsasən kommersiya 

təşkilatları elə hüquqi şəxslərdir ki, onun fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət götürməkdir.  

Kommersiya təşkilatları olan hüquqi şəxslər istehsal kooperativləri, təsərrüfat orqanları və 

cəmiyyətləri, dövlət müəssisələri, bələdiyyə unitar müəssisələri formasında yaradıla bilərlər.  

İstehsal – təsərrüfat fəaliyyəti prosesində müəssisələr öz xüsusi vəsaitlərini mənfəət, 

amortizasiya ayırmaları və məqsədli pul vəsaitləri fondlarının yaradılması hesabına formalaşdırır. 

Müəssisələr zəruri hallarda cəlb edilmiş vəsaitlərdən də istifadə edirlər. Cəlb edilmiş vəsaitlər isə: 

borc alınmış vəsaitlərdən (kredit formasında); səhm buraxılışı və onların satışı hesabına daxil 

olan səhm kapitalı; konkret investisiya layihələri iştirakçılarının pay vəsaitlərindən ibarətdir.  

Müəssisələrin maliyyəsi mikroiqtisadiyyatın əsasını təşkil edir. Maliyyə resurslarının 

əksəriyyət hissəsi burada formalaşır. Maliyyə sisteminin ümumi durumu müəssisənin maliyyə 

vəsaitindən bilavasitə asılıdır. Onlar maddi, əmək və maliyyə resurslarının dəyərcə 

qiymətləndirilməsinin idarə edilməsinə, onların balanslaşdırılmasının təmin edilməsinə imkan 

verir. Müəssisələrin mənfəəti bütün səviyyəli büdcələrin gəlirlərinin formalaşdırılmasında həlledici 

rol oynayır. Büdcədən sosial sferanın, iqtisadiyyatın, investisiya proqramının, müdafiənin, 

ekologiyanın və s. maliyyələşdirilməsi təmin edilir. 

 

22. MALIYYƏ NƏZARƏTININ MAHIYYƏTI VƏ ZƏRURILIYI 

 

İqtisadiyyatın vəziyyətinə, cəmiyyətdə sosial-iqtisadi proseslərin inkişafına nəzarət xalq 

təsərrüfatının idarə edilməsi üzrə fəaliyyətin ən mühüm sahəsidir. Nəzarət sisteminin mühüm bir 

həlqəsi kimi maliyyə nəzarəti çıxış edir. Onun məqsədi dövlətin maliyyə siyasətinin uğurla həyata 

keçirilməsinə yardım etmək, xalq təsərrüfatının bütün sahələrində və həlqələrində maliyyə 
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resurslarının formalaşdırılması və səmərəli istifadə edilməsi prosesini təmin etməkdən ibarətdir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə nəzarətinin rolu durmadan artır. Maliyyə nəzarəti 

maliyyənin nəzarət funksiyasının reallaşdırılması formasıdır ki, bu da maliyyə nəzarətinin təyinatı 

və məzmununu müəyyən edir. Bununla yanaşı, dövlətin sosialiqtisadi vəziyyətindən, maliyyə 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsində təsərrüfat subyektlərinin hüquqlarının genişləndirilməsindən, 

sahibkarlığın müxtəlif təşkilatihüquqi formalarının meydana gəlməsindən asılı olaraq maliyyə 

nəzarətinin məzmunu da xeyli dəyişir.  

Maliyyə nəzarəti xüsusi forma və metodlardan istifadə etməklə təsərrüfat və idarəetmə 

subyektlərinin (dövlət, müəssisə, idarə və təşkilat) maliyyə fəaliyyətinin və onunla bağlı 

məsələlərin yoxlanması üzrə həyata keçirilən fəaliyyət və əməliyyatların məcmusudur. O, bütün 

səviyyələrdə qanunverici, icraedici hakimiyyət orqanları və xüsusi yaradılmış qurumlar tərəfindən 

həyata keçirilir. Maliyyə nəzarəti, pul vəsaitləri fondlarının yaradılması və istifadəsi prosesində 

maliyyə-təsərrüfat qanunvericiliyinə əməl edilməsinə nəzarəti və maliyyə-təsərrüfat 

əməliyyatlarının və istehsal xərclərinin öz təyinatına istifadə olunmasına nəzarəti 

qiymətləndirilməsini əhatə edir.  

Nəzarətin digər formalarından (ekoloji, sanitar, inzibati və s.) fərqli olaraq maliyyə nəzarəti 

dəyər kateqoriyasının istifadəsi ilə bağlıdır. Nəzarətin predmeti kimi mənfəət, gəlirlər, rentabellik, 

maya dəyəri, tədavül xərcləri, əlavə dəyər vergisi, müxtəlif məqsədlərə və fondlara ayırmalar və 

s. maliyyə (dəyər) göstəriciləri çıxış edir. Bu göstəricilər sintetik xarakter daşıyır. Ona görə də 

onların yerinə yetirilməsinə,dinamikasına, meylinə nəzarət müəssisənin istehsal, təsərrüfat və 

kommersiya fəaliyyətinin bütün tərəflərini və habelə maliyyə-kredit mexanizmini əhatə edir. 

Maliyyə nəzarətinin obyekti xalq təsərrüfatının bütün mərhələlərində maliyyə resurslarının, o 

cümlədən pul vəsaiti fondlarının yaradılması, formalaşması və istifadəsi prosesindən ibarətdir. 

Maliyyə nəzarətinin təşkilinin konkret forma və metodları iqtisadi kateqoriya kimi maliyyəyə 

obyektiv surətdə xas olan nəzarət funksiyasının praktiki təcəssümüdür.  

Dövlət maliyyə nəzarəti pul fondlarının bütün növlərini əhatə etdiyinə görə maliyyə nəzarəti 

çoxsəviyyəli və geniş əhatəli olur. Maliyyə nəzarəti istər dövlətin və istərsə də onun idarələrinin, 

habelə bütün digər iqtisdi subyektlərin mənafe və hüquqlarının təmin edilməsinə yönəldilmişdir.  

Dövlət maliyyə nəzarəti dövlətin maliyyə siyasətinin reallaşdırılmasına və maliyyə sabitliyi 

üçün şərait yaradılmasına yönəldilmişdir. Bu hər şeydən əvvəl bütün səviyyəli büdcələrin və 

büdcədənkənar fondların tərtibi, təsdiqi və icrası, dövlət müəssislərinin və idarələrinin, dövlət 

banklarının və maliyyə korporasiyalarının fəaliyyətinə nəzarət deməkdir.  

Dövlət tərəfindən iqtisadiyyatın qeyri-dövlət bölməsinə maliyyə nəzarəti yalnız dövlət 

qarşısında pul öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi sahəsinə toxunur. Buraya vergilər və digər məcburi 

ödənişlər, onlara ayrılmış subsidiya və kreditlərdən istifadə zamanı qanunçuluğa əməl edilməsi 

və öz təyinatına istifadə edilməsi, dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş pul hesablaşmalarının 

təşkili, uçot və hesabatın aparılması qaydalarına əməl edilməsi və s. aiddir.  

Müəssisəninin fəaliyyətinə maliyyə nəzarətinə həm də kredit idarəsi tərəfindən edilən 

nəzarəti və daxili nəzarəti də aid etmək lazımdır. Buraya aşağıdakılar daxildir:  

– pul resurslarının  

– xususi, borc alınmış və cəlb edilmiş resursların səmərəliliyinin və məqsədyönlü 

istifadəsinin yaxşılaşdırılması;  

– faktiki maliyyə nəticələrinin proqnozlaşdırılan səviyyə ilə müqayisəli təhlili;  

–investisiya layihələrinin nəticələrinin maliyyə cəhətdən qiymətləndirilməsi;  

– maliyyə hesablarının üzgünlüyü və dəqiqliyi; 

– maliyyə vəziyyətinə və likvidliyə nəzarət.  
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İri kommersiya strukturunda maliyyə menecerləri kapitalın investisiyalaşdırılmasının bütün 

prosesinə nəzarət edir. Postaudit adlanan bu proses özündə istehsal investisiya fəaliyyətinin hər 

bir mərhələsində faktiki maliyyə nəticlərinin, biznes planın maliyyə bölməsində 

proqnozlaşdırılanlar ilə müqayisəni, onların çatışmazlıqlarının təhlil və aradan qaldırılmasını, 

istehsal xərclərinin aşağı salınması yollarının axtarılması və maliyyə proqnozlaşdırılması 

metodlarının yaxşılaşdırılmasını əhatə edir.  

Maliyyə nəzarətinin ən yeni orqanları – Dövlət Xəzinədarlığı, Vergilər Nazirliyi, Gömrük 

Komitəsi, Hesablama Palatası və s. meydana gəlmişdir. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyinin strukturu yenidən qurulmuş, onun funksiyaları xeyli dəyişdirilmişdir. Maliyyə nəzarətini 

şərti olaraq müxtəlif meyarlara görə təsnifləşdirmək olar. Belə ki, keçirilmə subyektinə görə - 

ümumdövlət nəzarəti vasitəsi ilə reallaşdırılan dövlət nəzarəti (prezident nəzarəti, səlahiyyətli 

hakimiyyət orqanları və yerli özünüidarəetmə orqanlarının nəzarəti, icra hakimiyyəti orqanlarının 

nəzarəti, maliyyə-kredit orqanlarının nəzarəti) və inzibati (idarə) nəzarət (nazirliklərin, dövlət 

komitələrinin və dövlət idariəçiliyinin, digər orqanların struktur bölmələri), qeyri-dövlət (daxili – 

təsərrüfatdaxili, firmadaxili, korporativ) və xarici auditor (müstəqil, idarədənkənar), qeyri-inzibati 

nəzarət fərqləndirilir. Maliyyə fəaliyyəti sferasına görə: büdcə, vergi, valyuta, kredit, sığorta, 

investisiya, pul kütləsinə nəzarətə ayrılır.  

Keçirilmə müddətinə görə: maliyyə nəzarəti qabaqcadan nəzarətə, cari (operativ) nəzarət 

və sonrakı nəzarətə ayrılır. Qabaqcadan maliyyə nəzarəti maliyyə əməliyyatları başa çatanadək 

aparılır və maliyyə pozuntularının qarşısının alınması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Qabaqcadan maliyyə nəzarəti vəsaitlərin qeyri-səmərəli və qeyri-qənaətçilxərclənməsinin 

qarşısının alınması üçün maliyyə proqramlarının və proqnozlarının əsaslığının 

qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur.  

Cari (operativ) maliyyə nəzarəti maliyyə əməliyyatlarının baş verməsi, ssuda və 

subsidiyaların verilməsi anında və s. aparılır. Cari maliyyə nəzarəti vəsaitlərin alınması və 

verilməsi zamanı mümkün sui-istifadə hallarının qarşısını alır, maliyyə intizamına əməl 

edilməsinə, maliyyə-pul hesablaşmalarının vaxtında həyata keçirilməsinə kömək edir. Bu işdə 

mühasibat xidməti böyük rol oynayır.  

Sonrakı maliyyə nəzarəti – maliyyə və mühasibat sənədlərinin təhlili və təftişi yolu ilə 

aparılır, təsərrüfat subyektlərinin maliyyə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, maliyə planlarının 

proqnoz göstəricilərinin maliyyə strategiyasının nəticələri ilə tutuşdurulması və maliyyə xərclərinin 

proqnoz xərcləri ilə müqayisəsini nəzərdə tutur.  

Keçirilmə metodlarına görə maliyyə nəzarətinin yoxlama, müayinə, gözqoyma, maliyyə 

fəaliyyətinin təhlili, müşahidə (monitorinq), təftiş kimi formaları fərqləndirilir.  

Hesab və xərc sənədləri əsasında keçirilən yoxlama prosesində maliyyə fəaliyyətinin ayrı-

ayrı maddələri nəzərdən keçirilir və aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün tədbirlər 

nəzərdə tutulur.  

Müayinə yoxlamadan fərqli olaraq tədqiq edilən iqtisadi subyektin fəaliyyətinin mümkün 

inkişaf perspektivlərini müəyyən etmək üçün onun maliyyə-qtisadi göstəricilərinin geniş spektrini 

əhatə edir.  

Gözqoyma nəzarətedici orqanlar tərəfindən bu və ya digər maliyyə fəaliyyəti növü üçün 

lisenziya almış təsərrüfat subyektinin üzərində aparılır və onlar tərəfindən müəyyən edilmiş 

qaydalara və normativlərə əməl edilməsini nəzərdə tutur. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı tərəfindən kommersiya banklarının fəaliyyətinə, Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Baş Idarəsi tərəfindən fəaliyyətinə göz yetirilir.  
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Maliyyə nəzarətinin bir növü kimi maliyyə fəaliyyətinin təhlili – maliyyə fəaliyyətinin 

nəticələrini ümumi qiymətləndirmək, maliyə vəziyyətini və xüsusikapital ilə təminatlığını, onun 

səmərəli istifadə edilməsini qiymətləndirmək üçün dövrü və ya illik maliyyə-mühasibat 

hesablarının diqqətlə öyrənilməsini nəzərdə tutur.  

Müşahidə-kredit təşkilatları tərəfindən verilmiş ssudaların istifadəsinə və müəssisə 

müştərinin maliyyə vəziyyətinə edilən daimi nəzarətdir. Alınmış ssudaların qeyri-səmərəli istifadə 

edilməsi və tədiyə qabiliyyətinin aşağı düşməsi kreditləşmə şərtlərinin kəskinləşdirilməsinə, 

ssudaların vaxtından əvvəl qaytarılması tələbinə gətirib çıxara bilər.  

Təftiş maliyyə nəzarətinin daha dərin və geniş həcmli metodudur. Bu, iqtisadi subyektin 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin qanuniliyi, düzgünlüyü, məqsədyönlülüyü və səmərəliliyinin 

yoxlanması məqsədilə onun tam müayinəsidir.  

Təftiş tam və hissəvi, kompleks və tematik, plan üzrə və plandankənar, sənədli və faktiki 

(yəni, nəinki sənədlər və habelə pulun, mal-material qiymətlilərin yoxlanması) ola bilər. Təftiş 

tabe müəssisələrdə idarə orqanları və habelə müxtəlif dövlət və qeyri-dövlət nəzarət orqanları 

tərəfindən (Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Baş Idarəsi, Dövlət Xəzinədarlığı, 

banklar, auditor xidməti) aparılır. Təftişin nəticələri aktla rəsmiləşdirilir ki, bunun da əsasında 

təsərrüfat pozuntularının aradan qaldırılması, maddi zərərlərin əvəzinin ödənilməsi və 

günahkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi üzrə tədbirlər görülür.  

Dövlət və qeyri-dövlət nəzarəti bir-birilə qarşılıqlı əlaqədardır və yalnız nəzarət subyekti 

(yuxarıda bu barədə qeyd edilmişdir) və habelə məqsəd və metodları ilə fərqlənir. Birincidə 

nəzarətin hüquqi və kəmiyyət tərəfləri, ikincidə isə analitik tərəflər üstünlük təşkil edir.  

Dövlət Nəzarəti ÜDM-in bölgüsünün dəyər nisbətlərini, dövlət maliyyə resurslarının 

formalaşması ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin bütün mərhələlərdə hərəkətini, onların tam və öz 

vaxtında daxil olması və istifadə edilməsini izləməyə yönəldilmişdir. Bu halda məqsəd dövlət 

xəzinəsinə resursların daxil olmasını artırmaqdan ibarətdir.  

Qeyri-dövlət nəzarəti (başlıca olaraq təsərrüfatdaxili, firmadaxili, korporativ) əksinə, 

qoyulmuş kapitala mənfəəti yüksəltmək üçün dövlətin xeyrinə ayırmaları vədigər xərcləri 

azaltmaq məqsədini güdür. Əlbəttə, bu halda dövlət və qeyri-dövlət nəzarəti fəaliyyətdə olan 

qanunvericilik çərçivəsində məhdudlaşdırılır.  

 

23. DÖVLƏT MALIYYƏ NƏZARƏTI ORQANLARI VƏ ONLARIN FUNKSIYALARI 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş hakimiyyətin bölgü prinsipi 

Prezident və hakimiyyət orqanları tərəfindən icra səlahiyyətli orqanların maliyyə fəaliyyəti 

üzərində nəzarəti nəzərdə tutur. Belə nəzarət hər şeydən əvvəl, dövlət və aşağı büdcələrin, 

büdcədənkənar fondların layihələrinin müzakirəsi və təsdiqi zamanı və habelə onların icrası 

haqqında hesabatlar təsdiq edildiyi vaxt həyata keçirilir.  

Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən maliyyə nəzarətini həyata keçirmək üçün xüsusi strukturlar 

– Milli Məclisin daimi komissiyaları, Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası 

yaradılmışdır. Hazırda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Iqtisadi Siyasi Daimi 

Komissiyası büdcə, vergi, bank və maliyyə üzrə, müvafiq yardımçı komissiyalar isə bütün maliyyə 

məsələləri üzrə ekspert-analitik işlər aparır. Belə ki, büdcə məsələləri üzrə yardımçı komissiya 

dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy verir. Digər yardımçı komissiyalar da müvafiq olaraq vergiyə 

cəlbetmə, bank və maliyyə məsələləri üzrə qanunvericilik təkliflərinə qiymət verməklə 

məşğuldurlar.  
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Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən maliyyə nəzarəti sistemində Hesablama Palatası xüsusi yer 

tutur. Onun fəaliyyəti «Hesablama Palatası haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 1999-

ci il tarixli Qanunu ilə müəyyən edilir.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 92-ci maddəsinə əsasən Milli Məclis 

Hesablama Palatası yaradır. Hesablama Palatası Azərbaycan Respublikasının hökumətindən 

asılı olmayan, Milli Məclisə hesabat verən, daimi fəaliyyət göstərən, geniş səlahiyyətlərə malik 

dövlət büdcə nəzarəti orqanıdır.  

Hesablama Palatasının səlahiyyət sferası dövlət mülkiyyətinə və dövlət pul vəsaitlərinə 

nəzarət etməkdir. Bütün hüquqi şəxslərə büdcədənkənar dövlət fondları və Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı da daxil olmaqla dövlət orqanları vəidarəetmə, yerli 

özünüidarəetmə orqanları, kommersiya bankları və sığorta firmaları, digər kommersiya fondları 

və qeyri-dövlət, qeyri-kommersiya təşkilatlarına, xüsusilə, dövlət büdcəsindən və büdcədənkənar 

fondlardan vəsait almaqla, köçürməklə və onlardan istifadə etməklə əlaqədar olanlara, dövlət 

mülkiyyətindən istifadə edənlər və habelə dövlət orqanları tərəfindən onlara verilmiş mövcud 

vergi, gömrük və digər güzəştləri olanlara nəzarət edilir.  

Hesablama Palatısının vəzifəli şəxsləri qarşısında aşağıdakı vəzifələr qoyulmuşdur:  

– dövlət büdcəsi və büdcədənkənar fondlardan istifadəyə nəzarəti təşkil etmək;  

– aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması və büdcə prosesinin yaxşılaşdırılması 

üçün təkliflər hazırlamaq;  

– dövlət vəsaitlərindən, o cümlədən qaytarılmaqla verilən dövlət vəsaitlərinin səmərəliliyi və 

xərclənməsinin məqsədyönlülüyünü qiymətləndirmək;  

– dövlət büdcəsi və büdcədənkənar fondların layihələrinin maddələrinin əsaslığı dərəcəsini 

müəyyən etmək;  

– maliyyə ekspertizası, yəni büdcə üçün qəbul edilmiş dövlət qanunlarının maliyyə 

nəticələrini qiymətləndirmək;  

– bank hesablarına büdcə vəsaitlərinin daxil olmasına və hərəkətinə nəzarət etmək;  

– dövlət büdcəsinin icrasının gedişi haqqında Milli Məclisə müntəzəm olaraq informasiya 

vermək;  

– dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə daxilolmalara, onun satışına 

və idarə edilməsinə nəzarət etmək.  

Hesablama Palatası eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının dövlətdaxili və xarici 

borclarının vəziyyətinə və habelə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının dövlət 

borclarına xidmət edilməsi üzrə fəaliyyətinə, Azərbaycan Respublikasının hökuməti tərəfindən 

alınmış xarici kreditlərin səmərəli istifadə edilməsinəAzərbaycanın borc formasına və 

qaytarılmamaqla xarici ölkələrə və beynəlxalq təşkilatlara verdiyi vəsaitlərə nəzarət etməyə 

borcludur.  

Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi nəzarətin əsas formaları tematik yoxlamalar və 

təftişdir. Aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması üzrə tədbirlər görmək, dövlətə dəymiş 

zərərin ödənilməsi və qanunvericiliyi pozan və təsərrüfatsızlıqda günahlandırılan vəzifəli şəxsləri 

məsuliyyətə, o cümlədən cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün Hesablama Palatası yoxlanılmış 

müəssisənin, idarənin və ya təşkilatın rəhbərliyinə təqdimat göndərir.  

Hesablama Palatasının fəaliyyətinin nəticələri qanun üzrə kütləvi informasiya vasitələrində 

işıqlandırılmalıdır.  

Maliyyə Prezident Nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun olaraq 

maliyyə məsələləri üzrə fərman vermək, qanunları imzalamaq, Maliyyə Nazirini vəzifəyə təyin və 
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azad etmək, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Idarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin 

etmək üçün Milli Məclisə namizədlərin təqdim edilməsi yolu ilə həyata keçirilir.  

Maliyyə Nəzarətinin müəyyən funksiyasını Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Nəzarət 

Idarəsi həyata keçirir. Prezident Aparatının struktur bölməsi kimi o, bilavasitə Prezidentə tabedir, 

lakin bütün icra hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. Onun funksiyalarına 

Respublika Icra Hakimiyyəti orqanları yanında Prezident Aparatı bölməsinin və Azərbaycan 

Respublikasının subyektlərinin icra hakimiyyəti orqanları yanında nəzarət orqanlarının 

fəaliyyətinə nəzarət etmək, vətəndaşların və hüquqi şəxslərin şikayətlərinə və müraciətlərinə 

baxmaq və s. daxildir.  

Nəzarət idarələrinə dövlətr orqanlarının, təşkilatların və müəssisələrin (mülkiyyət 

formasından asılı olmayaraq) rəhbərlərindən yoxlamanı aparmaq üçün sənədləri, materialları, 

hər hansı informasiyanı tələb etmək, yoxlamalara mütəxəssisləri və hüquq mühafizə orqanlarının 

nümayəndələrini cəlb etmək və yoxlamaların nəticələri üzrə Prezidentə baxılmaq üçün təkliflər 

vermək hüququ verilmişdir. O, maliyyə pozuntularının aradan qaldırılması haqqında göstəriş 

vermək hüququna malikdir ki,buna da müvafiq vəzifəli şəxslər tərəfindən 10 gün ərzində 

baxılmalıdır. Lakin o, müstəqil olaraq hər hansı sanksiya qəbul etmək hüququna malik deyil. 

Bütün səviyyəli icra hakimiyyəti orqanları bilavasitə öz səlahiyyətləri çərçivəsində maliyyə 

nəzarətini həyata keçirirlər və onlara tabe olan maliyyə idarəetmə strukturlarının fəaliyyətini 

istiqamətləndirir və nəzarət edirlər.  

Icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən maliyyə orqanları sistemində mühüm yeri Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tutur. Maliyyə Nazirliyi nəinki ölkənin maliyyə siyasətini 

hazırlayır və habelə onun həyata keçirilməsinə nəzarət edir. Maliyyə Nazirliyinin bütün 

strukturları, bu və ya digər formada maliyyə münasibətlərinə nəzarət edir. Hər şeydən əvvəl, 

Maliyyə Nazirliyi maliyyə nəzarətini dövlət büdcəsinin hazırlanması prosesində həyata keçirir, 

büdcə və büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitlərinin daxil olması və xərclənməsinə nəzarət 

edir, valyuta nəzarətinin həyata keçirilməsində iştirak edir. Azərbaycan Respublikası hökumətinin 

qərarı əsasında ayrılmış dövlət investisiyasının istiqamətləndirilməsinə və istifadəsinə nəzarət 

edir.  

Maliyyə Nazirliyi nəzarətin nəticəsi üzrə aşağıdakıları tələb etmək hüququna malikdir:  

– aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılmasını tələb etmək;  

– müəssisə və təşkilatlarda vəsaitlərin qeyri-qanunu xərclənməsi faktı olduqda və habelə 

onlar tərəfindən müvafiq hesabatlar vaxtında təqdim edilmədikdə dövlət büdcəsindən 

maliyyələşdirməni məhdudlaşdırmaq və dayandırmaq;  

– nəzərdə tutulmuş cərimə qoymaqla öz təyinatına istifadə edilməmiş dövlət vəsaitini geri 

almaq.  

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi çərçivəsində operativ maliyyə nəzarətini 

Dövlət Maliyyə Nəzarəti Baş Idarəsi və Baş Dövlət Xəzinədarlığı həyata keçirir, Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Baş Dövlət Xəzinədarlığı «Azərbaycan 

Respublikasında Dövlət Xəzinədarlığının yaradılması haqqında» Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 1995-ci il 4 dekabr tarixli 398 saylı Fərmanına əsasən təşkil edilmişdir. 

Dövlət Xəzinədarlığına – Baş Dövlət Xəzinədarlığı və ona tabe olan ərazi orqanları – 

Naxçıvan MR Maliyyə Iqtisadiyyat Nazirliyinin rayon, şəhər maliyyə idarələrinin və şöbələrinin 

xəzinədarlıq strukturları daxildir. Xəzinədarlığa rəhbərliyi – Baş direktor vəzifəsini Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin müavinlərindən biri icra edir.  
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Xəzinədarlıq orqanlarına dövlət büdcə siyasətini həyata keçirmək, dövlət vəsaitlərinin daxil 

olmasına, məqsədyönlü və qənaətlə istifadə edilməsini ciddi həyata keçirməklə dövlət büdcəsinin 

icrası prosesini idarə etmək həvalə edilmişdir.  

Xəzinədarlıq aşağıdakılara nəzarət edir:  

– dövlət büdcəsinin icrası prosesində onun gəlir və xərclər hissəsinə;  

– bütövlükdə dövlət maliyyəsinin vəziyyətinə və Azərbaycan Respublikası hökumətinin 

maliyyə əməliyyatları və büdcə sisteminin fəaliyyəti haqqında hesabların ali qanunvericilik və icra 

hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilməsinə;  

– Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının daxili 

və xarici dövlət borclarının vəziyyətinə;  

– büdcədənkənar dövlət fondlarına, onlar arasında və onlarla dövlət büdcəsi arasında 

maliyyə münasibətlərinə.  

Xəzinədarlıq orqanları büdcə və büdcədənkənar fondların vəsaitlərindən istifadə edən 

dövlət orqanlarında, banklarda, bütün mülkiyyət formalı müəssisələrdə müxtəlif pul sənədlərini, 

hesabatlarını, smetalarını yoxlamaq, onların banklardakı hesabları üzrə əməliyyatları 

dayandırmaq səlahiyyətinə malikdir. Onlar Mərkəzi Bankın fəaliyyətdə olan uçot dərəcəsi 

həcmində cərimə qoymaqla öz təyinatına istifadə edilməyən dövlət vəsaitinin mübahisəsiz 

qaydada geri qaytarmaq haqqında göstəriş vermək və habelə təsərrüfat subyektlərindən daxil 

olan vəsaitlərin dövlət büdcəsi və büdcədənkənar fondlara kommersiya bankları tərəfindən 

vaxtında köçürülmədiyi hallarda həmin bankları mövcud faiz dərəcəsi həcmində cərimələmək 

səlahiyyətinə malikdir. Bir qayda olaraq, xəzinədarlıq orqanları Dövlət Vergi Xidməti və Hüquq-

mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərirlər. Yuxarıda göstərilən «geniş profilli» 

maliyyənəzarəti orqanlarından başqa Azərbaycanda ixtisaslaşdırılmış maliyyə nəzarəti orqanları 

da mövcuddur ki, onların fəaliyyət sferası maliyyənin konkret sahəsi, xüsusən vergiyə cəlbetmə 

və ya sığortalamaqdır. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 11 fevral 2001-ci il tarixli 281 №-li sərəncamı ilə yaradılmışdır. Vergilər Nazirliyi 

vergi qanuvericiliyinə əməl edilməsinə, vergilərin və digər məcburi ödənişlərin düzgün 

hesablanmasına, onların tam və vaxtında büdcəyə ödənilməsinə nəzarəti təmin edi. Vergilər 

Nazirliyi və bilavasitə ona tabe olan vergi orqanları Dövlət Vergi Sistemini təşkil edir. Öz 

növbəsində Vergilər Nazirliyi aşağı vergi orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət edir, vergi xidmət 

orqanlarının digər nəzarətedici hüquq-mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyətini əlaqələndirir.  

Maliyyə nəzarəti sistemində sığorta nəzarəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizdə sığorta 

işi 1990-cı ildən başlayaraq müstəqil inkişaf etməyə başlamış və bu istiqamətdə Azərbaycan 

dövləti tərəifndən məqsədyönlü işlər görülmüşdür.  

Azərbaycan Milli Sığorta bazarı 1992-ci ildən formalaşmağa başlamışdır. Ölkəmizdə 

aparılan iqtisadi islahatlarla əlaqədar 18 aprel 2001-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 467 saylı Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Yanında 

Dövlət Sığorta Nəzarətinin funksiyaları Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə verildikdən 

sonra Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Baş Sığorta Nəzarəti Idarəsi sığorta 

fəaliyyətini lisenziyalaşdırmaq və vahid sığorta bazarını tənzimləməkdən başqa sığorta tariflərinin 

fəaliyyətinin əsaslığına və sığortaçıların ödəniş qabiliyyətinin təminatlığına nəzarəti həyata 

keçirir. Bu məqsədlə sığorta ehtiyatlarının formalaşması və yerləşdirilməsi qaydası müəyyən 

edilir, sığorta şirkətinin aktivləri və öhdəlikləri arasındakı nisbətin hesablanma metodikası və 

habelə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi normativlər də daxil 

olmaqla sığorta əməliyyatları üzrə uçot qaydası və hesabat forması müəyyən edilir. 

Qanunçuluğun və normativ sənədlərin tələbləri bir neçə dəfə pozulduğu aşkar edildiyi hallarda 
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Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi sığorta şirkətininlisenziyasının fəaliyyətini 

məhdudlaşdırmaq və yaxud onun ləğv edilməsi haqqında məhkəməyə müraciət etmək hüququna 

malikdir.  

Bank sisteminin yenidən qurulması və kommersiya banklarının meydana gəlməsi maliyyə 

nəzarəti sahəsində bankların funksiyalarını xeyli dəyişmişdir. Mövcud qanunvericiliyə əsasən 

kommersiya bankları onların müştəriləri – fiziki və hüquqi şəxslərin dövlət tərəfindən müəyyən 

edilmiş hesablaşma-kassa əməliyyatlarının aparılması qaydasına və valyuta qanunvericiliyinə 

əməl edilməsinə nəzarəti təmin edir. Bundan başqa, kommersiya bankları ssuda verdikdə öz 

təşəbbüsləri ilə onların kredit qabiliyyətliliyini qiymətləndirmək üçün təsərrüfat subyektlərinin 

maliyyə fəaliyyətini təhlil edir, verilmiş ssudanın istifadəsinə və hesablanmış faizlə birlikdə 

qaytarılması mümkünlüyünü müəyyən etmək üçün müşahidə (monitorinq) formasında nəzarət 

edir.  

Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

xüsusi rola malikdir. Hakimiyyət səlahiyyətləri ilə təmin edilmiş dövlət idarəetmə orqanı kimi o, 

ölkədə pul-kredit münasibətlərini təşkil və nəzarət edir. Mərkəzi Bank kommersiya banklarının 

fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir. Bu məqsəd üçün xüsüsi bölmə – Kredit Təşkilatlarının 

Fəaliyyətinə Nəzarət Departamenti yaradılmışdır ki, həmin departament kommersiya banklarının 

bank qanunvericiliyinə və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən 

edilmiş bank fəaliyyəti normativlərinə əməl edilməsini yoxlayır. Pozuntu faktları aşkar edildikdə və 

ya banklar tərəfindən tam olmayan və yaxud qeyri-dəqiq məlumatlar verildikdə pozuntunun 

növündən asılı olaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı müəyyən təsir metodlarından 

– nizamnamə kapitalının minimum həcminin 0,1%-dən 1%-dək cərimə, maliyyə 

sağlamlaşıdırılması üzrə tələbin yerinə yetirilməsi və yenidən təşkili və kommersiya bankının 

rəhbərliyinin dəyişdirilməsi, daha ciddi normativlərin tətbiqi, ayrı-ayrı əməliyyatların aparılmasına 

və bir il müddətinə filialların açılmasına qadağa qoyması, 12 aydan çox olmayan müddətə 

müvəqqəti inzibatçının təyin edilməsi və nəhayət son tədbir kimi – bankın lisenziyasının geri 

alınması və bankın ləğvi istifadə edə bilər. 

Inzibati maliyyə nəzarəti nazirliklərin, idarələrin, dövlət komitələrinin və dövlət idarəçiliyinin 

digər orqanlarının struktur bölmələri tərəfindən onlara tabe olan müəssisələrin, idarələrin, 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə həyata keçirilir. Təftiş və yoxlamalar dövlət orqanlarının 

rəhbərliyi tərəfindən təyin edilir və kompleks şəkildə – kommersiya təşkilatlarında ildə bir dəfə, 

qalan idarə və təşkilatlarda isə 2 ildən bir dəfə aparılır.  

 

24. QEYRI-DÖVLƏT MALIYYƏ NƏZARƏTI 

 

Qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti firmadaxili nəzarətə, kommersiya bankları tərəfindən 

müştərilərə edilən nəzarətə və auditor nəzarətinə bölünür.  

Firmadaxili (təsərrüfatdaxili) nəzarət müəssisələrin, təşkilatların maliyə-iqtisadi bölmələri və 

nəzarət komissiyaları tərəfindən həyata keçirilə bilər. Bu orqanların statusu haqqında qaydalar 

daxili normativ-hüquqi aktlarla müəyyən edilir. Daxili nəzarət orqanları həm təşkilatın idarə 

edilməsi prosesində bu və ya digər əməliyyatların aparılmasının qanunauyğunluğuna, həm də 

məsrəflərin, o cümlədən investisiya layihələrinə yönəldilən vəsaitlərin səmərəliliyinə, 

məqsədyönlülüyünə, və habelə müəssisənin maliyyə vəziyyətinə nəzarəti həyata keçirir.  

Təsərrüfatdaxili nəzarəti operativ (cari) və strateji nəzarətə bölmək olar. Operativ nəzarət 

vəsaitlərin hərəkətinin uçotunun və nəzarətinin düzgün təşkili əsasında baş mühasib tərəfindən 
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həyata keçirilir. Bütün pul sənədlərində baş mühasibin imzası mütləqdir. Baş mühasib dövlət 

maliyyə intizamına və maliyyə qanuçuluğuna əməl edilməsinə cavabdehdir.  

Strateji maliyyə nəzarəti iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsini təmin edən maliyyə 

resurslarından istifadə etməyə və kapital qoyuluşu üzrə optimal qərarları işləyib hazırlamağı 

nəzərdə tutur.  

Kommersiya bankları müştərilər tərəfindən hesablaşma-kassa əməliyyatlarının aparılması 

qaydasına və valyuta qanunvericiliyinə əməl edilməsinə nəzarət etməyə borcludur. Kommersiya 

bankları təşkilatlara kredit verdikdə kredit müqavilələrinəuyğun olaraq kreditorların maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarətin digər növünü də həyata keçirə bilər. Bank tərəfindən belə 

nəzarət kredit risqinin idarə edilməsinin elementi kimi çıxış edir. 

 

25. Maliyyənin idarə edilməsi və planlaşdırılması 

Maliyyənin idarə edilməsinin mahiyyəti və metodları  

 

İdarəetmə dedikdə, müəyyən nəticələrə nail olmaq üçün məcmu üsul və metodların köməyi 

ilə obyektə şüurlu, məqsədyönlü təsir başa düşülür.  

İdarəetmə fəaliyyətinin mühüm sahəsi maliyyənin idarəedilməsindən ibarətdir. O xüsusi 

aparat, xüsusi metod, o cümlədən müxtəlif stimul və sanksiyaların köməyi ilə həyata keçirilir.  

Digər idarəetmə sistemlərdə olduğu kimi maliyyənin idarə edilməsində də idarəetmənin 

obyektləri və subyektləri vardır. İdarəetmənin obyekti kimi pul gəlirlərinin və yığımlarının 

formalaşması və onların təsərrüfat subyektləri və dövlət tərəfindən istifadəsi ilə əlaqədar olan 

maliyyə münasibətləri ilə çıxış edir. İdarəetmə subyekti isə idarəetməni həyata keçirən təşkilatı 

struktur hesab edilir.  

Maliyyə münasibətlərinin təsnifatına uyğun olaraq, idarəetmə obyekti onların sahəsinə 

görə təşkilatların (müəssisələrin, idarələrin) maliyyəsi, sığorta münasibətləri, dövlət maliyyəsi, ev 

təsərrüfatının maliyyəsi kimi müxtəlif qruplara ayrılır. Onlara müəssisələrin maliyyə xidməti 

(şöbələri), sığorta orqanları, maliyyə orqanları və vergi idarələri kimi idarəetmə subyektləri uyğun 

gəlir. Maliyyənin idarəedilməsini həyata keçirən təşkilat strukturlarının məcmusu maliyyə aparatı 

hesab edilir.  

İdarəetmə subyektləri maliyyə münasibətlərinin hər bir sahəsində və hər bir həlqəsində 

maliyyəyə məqsədyönlü təsirin spesifik metodlarından istifadə edirlər. Eyni zamanda onlara 

idarəetmənin vahid metod və üsulları da məxsusdur. Maliyyənin idarəedilməsində planlaşdırma, 

operativ idarəetmə, nəzarət kimi mühüm funksional elementləri ayırmaq olar.  

Planlaşdırma maliyyənin idarəetmə sistemində əhəmiyyətli yer tutur. Planlaşdırma zamanı 

təsərrüfatçılığın istənilən subyekti maliyyənin vəziyyətini hərtərəfli qiymətləndirir, maliyyə 

resurslarının artırılması imkanlarını aşkar edir, onların daha səmərəli istifadə edilməsi 

istiqamətlərini müəyyən edir. Plan qərarları mühasibat, statistik və operativ hesabatlara 

əsaslanan maliyyə informasiyasının təhlili əsasında qəbul edilir.  

Operativ idarəetmə cari maliyyə vəziyyətinin operativ təhlili əsasında işlənib hazırlanan 

kompleks tədbirləri ifadə edir və maliyyə resurslarının yenidən bölüşdürülməsinin köməyi ilə az 

xərclə daha yüksək səmərə əldə etmək məqsədini güdür. Operativ idarəetmənin əsas 

məzmununu təsərrüfat fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün maliyyə resurslarının səmərəli istifadə 

edilməsindən ibarətdir.  

Nəzarət planlaşdırma və operativ idarəetmə prosesində həyata keçirilir. O, maliyyə 

resurslarının istifadəsi üzrə faktiki nəticələri plan göstəriciləri ilə müqayisə etməyə, maliyyə 
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resurslarının artırılması və onların daha səmərəli istifadə edilməsi ehtiyatlarını aşkar etməyə 

imkan verir.  

Maliyyənin idarə edilməsinin strateji (ümumi) və operativ formaları fərqləndirilir. Strateji 

idarəetmə proqnozlaşdırma vasitəsilə perspektiv maliyyə resurslarının müəyyən edilməsində, 

məqsədli proqramın reallaşdırılması üçün maliyyə resurslarının həcmini təyin etməkdə və s. 

istifadə olunur. O, dövlət və təsərrüfat idarəetmə orqanları tərəfindən: AR-nın Milli Məclisi, 

Prezident Aparatı,Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və b.tərəfindən həyata keçirilir. 

Operativ idarəetmə maliyyə sistemi aparatının: Maliyyə Nazirliyi, AR subyektlərinin maliyyə 

orqanlarının, yerli hakimiyyət orqanlarının, büdcədənkənar fondların rəhbərlərinin, sığorta 

təşkilatlarının, müəssisələrin maliyyə xidmətlərinin (şöbələrin) funksiyalarına daxildir. 

 

 

26. Maliyyənin dövlət idarəetmə orqanları sistemi və onların vəzifələri 

 

Azərbaycan Respublikasında maliyyənin ümumi (strateji) idarəedilməsi ölkə 

Konstitusiyasına əsasən dövlət hakimiyyəti orqanlarına AR Milli Məclisinə, Prezident Aparıtına, 

və AR Hökumətinə həvalə edilmişdir.  

Maliyyənin operativ idarə edilməsini maliyyə aparatı həyata keçirir. Onun köməkliyi ilə 

dövlət iqtisadiyyatın bütün struktur bölmələrinin maliyyə fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Maliyyə 

aparatı operativ maliyyə planlaşdırılması, uçot, təhlil, nəzarət və maliyyə planlarının yerinə 

yetirilməsi üzrə işləri həyata keçirir.  

Xalq təsərrüfatının müəssisə və sahələrində maliyyə fəaliyyətini müəssisənin maliyyə 

şöbələri və xidmətləri, habelə nazirlik və idarələrin maliyyə bölmələri həyata keçirirlər. Sığorta 

münasibətlərini xüsusi sığorta strukturları idarə edir. Dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi üzrə 

işləri Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi və onların yerlərdəki orqanları həyata keçirirlər.  

Milli Məclis AR–nın dövlət büdcəsinə və onun icrasına dair hesabata baxır və təsdiq edir. 

Milli Məclis habelə vergilər, rüsumlar və məcburi tədiyələr haqqında qanunlara baxır. Bundan 

başqa o, dövlətin daxili və xarici borclarının həddini müəyyən edir.  

Maliyyənin idarə edilməsini həyata keçirən ən mühüm orqan Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyi və onların yerlərdəki orqanlarıdır. Maliyyənin idarə edilməsi sahəsində onun 

əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:  

-Azərbaycan Respublikasında dövlətin vahid maliyyə, büdcə və vergi siyasətinin 

istiqamətlərinə dair təkliflərin hazırlanması və bu siyasətin həyata keçirilməsi;  

-Dövlət büdcəsi layihəsinin hazırlanması və icrasının təşkili;  

-Dövlət maliyyəsinin sabitliyinin təmin edilməsi və maliyyə bazarının inkişafı üçün zəruri 

tədbirlərin həyata keçirilməsi;  

-Maliyyə resurslarının sosial–iqtisadi inkişafın üstün istiqamətlərində təmərküzləşməsi;  

-Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına xarici kreditlərin cəlb edilməsi, onların 

xərclənməsi və hərəkəti üzrə uçotun aparılması və ödənilməsi mənbələrinə dair təkliflərin 

hazırlanması;  

-Büdcə sisteminin planlaşdırılması metodlarının, büdcə-vergi proqnozlaşdırılmasının, 

maliyyələşdirmə mexanizminin, uçot və hesabat qaydalarının təkmilləşdirilməsi; 

-Büdcə vəsaitinin, o cümlədən məqsədli büdcə fondlarının, büdcə təşkilatlarının 

büdcədənkənar vəsaitlərinin, habelə dövlət zəmanəti ilə alınan daxili və xarici kreditlərin 

xərclənməsi üzərində maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsi;  
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-Dövlət büdcəsi vəsaitlərinin idarə edilməsinin, o cümlədən bölgüsünün səmərəliliyinin 

təmin edilməsi;  

-Azərbaycan Respublikası ərazisində əyar nəzarətinin həyata keçirilməsi.  

AR–ın Maliyyə Nazirliyi aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:  

-Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə ölkə iqtisadiyyatının mövcud vəziyyətini təhlil 

edir və sosial- iqtisadi problemlərin həllinə dair təkliflər verir;  

-Büdcə-vergi və gömrük siyasətinin hazırlanması və təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər 

hazırlayır;  

-Müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayıb AR–nın 

Nazirlər Kabinetinə təqdim edir, dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydalarını təkmilləşdirmək 

barədə təkliflər verir;  

-Ölkənin sosial–iqtisadi vəziyyətinin təhlili əsasında büdcə mədaxilinin artırılmasına 

yönəldilən təkliflər hazırlayır;  

-Müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsinin, o cümlədən məqsədli büdcə fondlarının 

icrasını təmin edir;  

-Qiymət siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətqoymanın təkmilləşdirilməsində iştirak 

edir;  

-Pul–kredit siyasətinin əsas istiqamətlərinin müəyyənləşməsinə, hesablaşmaların və pul 

dövriyyəsinin təşkilinin təkmilləşdirilməsinə təkliflərin hazırlanmasında iştirak edir;  

-Sığorta fəaliyyətinin inkişafı və təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər verir;  

-Qiymətli kağızlar bazarının inkişafı üzrə təkliflərin hazırlanmasında iştirak edir və 

qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət qiymətli kağızlarının emissiyası ilə bağlı funksiyaları həyata 

keçirir;  

-Qanunvericiliklə müəyyən edimiş qaydada beynəlxalq maliyyə - kredit təşkilatları ilə 

əməkdaşlığı həyata keçirir;  

-Dövlətin daxili və xarici borcları üzrə limiti müəyyənləşdirmək üçün təkliflər verir.  

AR–nın Vergilər Nazirliyi maliyyənin idarə edilməsində mühüm rol oynayır. Bütün 

məcburi ödəmələrin düzgün hesablanması, tam və öz vaxtında büdcəyə ödənilməsinə nəzarət 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə və onun yerlərdəki orqanlarına – Naxçıvan MR–

nın Vergilər Nazirliyinə Bakı şəhər Vergilər Departamentinə. Ərazi Vergilər idarələrinə həvalə 

edilmişdir.  

Gömrük rüsumlarının daxil olmasına Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 

Komitəsi məsuliyyət daşıyır. Onun vəzifələri aşağıdakılardır:  

-gömrük orqanları tərəfindən alınan vergilər üzrə yoxlamalar aparmaq;  

-vergi orqanları tərəfindən alınan vergilərin hesablanması və ödənilməsi ilə əlaqədar olan 

bütün sənədləri yoxlamaq;  

-vergi ödəyiciləri vergi qanunvericiliyini yerinə yetirmədikdə və ya kifayət qədər yerinə 

yetirmədikdə bankda olan hesabda əməliyyatı dayandırmaq; 

-vergilər üzrə kəsiri və habelə vergi qanunvericiliyi üzrə nəzərdə tutulmuş cərimələrin 

tutulmasını həyata keçirmək.  

Bütövlükdə gömrük orqanları AR–nın sərhədlərindən malların keçirilməsi zamanı vergi 

qanunvericiliyinə əməl edilməsinə, gömrük rüsumlarının düzgün hesablanması və ödənilməsinə 

nəzarət edir. 

27. Maliyyənin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılmış sistemi 
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Maliyyənin idarə edilməsinin mühüm bir hissəsi iqtisadi-riyazi metodların və elektron-

hesablama texnikasının istifadəsinə əsaslanan idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemidir (İAS). 

İdarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemi maliyyə orqanları strukturunun ayrılmaz hissəsi olub, 

maliyyəni idarə edilməsinin mühüm strukturudur və maliyyənin daha səmərəli fəaliyyət 

göstərməsini təmin edir.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyənin idarə edilməsi sistemində avtomatlaşdırmanın 

tətbiq edilməsi idarəetmənin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması imkanlarını və maliyyə 

orqanlarının işinin səmərəliliyini xeyli artırır.  

Çoxsaylı mülkiyyət formasına, əmtəə istehsalçılarının rəqabətinə, inkişaf etmiş maliyyə 

sisteminə əsaslanan bazar iqtisadiyyatı iqtisadi və maliyyə informasiyasının böyük axınını 

yaradır. Bütün bunlar informasiyanın toplanması, saxlanması və istifadəsinin təşkili sistemi kimi 

informatika sahəsinə istiqamətlənmək səriştəsini tələb edir.  

Maliyyənin AİS iqtisadi və riyazi metodların, elektron-hesablama texnikasının, texniki təşkil 

və müasir rabitə vasitələrinin məcmusudur. O, uçot, planlaşdırma və xalq təsərrüfatının idarə 

edilməsi üçün informasiyaların toplanması və işlənməsinin ümumdövlət avtomatlaşdırılmış 

sisteminin ali sistemi kimi çıxış edir.  

Dövlət maliyyəsinin idarə edilməsində maliyyə hesablamalarının avtomatlaşdırılmış 

sistemindən (MHAS) istifadə edilir. Belə ki, AR-nın Maliyyə Nazirliyi sistemində maliyyə orqanları 

strukturunun ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmiş MHAS fəaliyyət göstərir. Bu sistem 

informasiyaların toplanması, işlənməsi və təhlilinin əmək tutumluğunun azaldılması əsasında 

maliyyənin səmərəli idarə edilməsinə, maliyyə planlarının çoxvariantlı hesablamalarının təmin 

edilməsinə və onların öz aralarında daha yaxşı razılaşdırılmasına, maliyyə orqanları aparatının 

strukturunun təkmilləşdirilməsinə şərait yaradır.  

Hazırda aşağı maliyyə orqanlarında maliyyə hesablamalarının avtomatlaşdırılmasının 

tətbiqi aktual əhəmiyyət kəsb edir. Bu xüsusilə vergi ödəyiciləri üzrə çoxsaylı, daim dəyişən 

məlumatlarla işləyən vergi idarələri üçün aktual hesab edilir. Bu iş Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyinin MHAS ilə qarşılıqlı əlaqədə aparılır. 

 

28. Maliyyə bazarının mahiyyəti və rolu 

 

Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə maliyyə resurslarının fasiləsiz olaraq ölkə 

iqtisadiyyatına cəlb edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi 

islahatlar və onun dünya iqtisadiyyatı sisteminə inteqrasiyasının dərinləşməsi iqtisadiyyatın 

dinamik inkişafına şərait yaratmışdır. Daxili və xarici resursların iqtisadi inkişafa cəlb edilməsini 

təmin edən maliyyə bazarının mövcudluğu zərurətinə çevrilir. Belə ki, müasir şəraitdə maliyyə 

bazarları mülkiyyət formasından asılı olmayaraq həm mikroiqtisadi səviyyədə, həm də dövlət 

səviyyəsində onların maliyyə resursları ilə təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Deməli, bazar 

iqtisadiyyatının inkişafı maliyyə bazarı olmadan mümkün deyildir. Maliyyə bazarı pul vəsaitlərinin 

hərəkətinin təşkil edilməsinin xüsusi forma və sferası olub maliyyə münasibətləri sferasında alqı-

satqı münasibətlərinin məcmusudur.  

Maliyyə bazarı – elə bazar formasıdır ki, burada əmtəə kimi maliyyə resursları çıxış edir. 

Başqa sözlə, maliyyə bazarı pul vəsaitlərinin iqtisadi subyektlər arasında bölgüsünü təmin edən 

bazardır. Maliyyə bazarının məqsədi – pul vəsaitlərinin səmərəli çəkildə səfərbər edilməsini və 

onların maliyyə resurslarına ehtiyacı olanlara satışını təmin etməkdən ibarətdir.  
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Maliyyə bazarı - əmanət toplayanların vəsaitlərini birbaşa borc götürənlərə təqdim 

edilməsinə şərait yaradan maliyyə institutlarıdırlar. Qriqori Mənkyu (Ekonomiksin əsasları – Bakı 

2008 səh .562)  

Maliyyə bazarının yaranması zəruriliyinin əsas amillərindən biri maliyyə ehtiyatlarının qeyri-

bərabər bölgüsüdür. Çünki bu bölgü zamanı müəssisələrin bir qismində maliyyə ehtiyatlarının 

artıqlığı, digər qismində isə maliyyə ehtiyatlarının çatışmamazlığı özünü büruzə verir. Bu zaman 

maliyyə ehtiyatlarının bir müəssisədən digərinə doğru hərəkətinin təmin edilməsinin mühüm 

forması kimi maliyyə bazarı çıxış edir. Deməli, maliyyə bazarı pul vəsaitlərinin sahiblərindən 

ehtiyacı olanlara doğru yönəldilməsində vasitəçi rolunu oynayır.  

Maliyyə bazarının rolu onun yerinə yetirdiyi funksiyalarla müəyyən edilir. Müasir şəraitdə 

maliyyə bazarı aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:  

- pul vəsaitlərini bir mülkiyyətçidən (kreditordan) digərinə (borclarına), yəni pula 

ehtiyacı olanlara hərəkətini təmin etmək; təcrübədə o, özünü müvəqqəti sərbəst pul 

vəsaitlərinin və qiymətli kağızların alqı - satqısı, maliyyə ehtiyatlarının bölgüsü ilə əlaqədar 

iqtisadi münasibətləri ifadə edir. Hazırda dünya miqyasında maliyyə vəsaitlərinin böyük hissəsi 

maliyyə bazarı vasitəsilə bölüşdürülür;  

- bazarda alıcı ilə satıcının birbaşa görüşməsi zamanı satışa çıxarılan aktivlərin real 

bazar qiymətləri müəyyən olunur. Burada həmçinin aktivlərin geri ödənməsi səviyyəsi, onun 

müddətləri müəyyənləşdirilir;  

- maliyyə bazarı investorlar üçün pulların ən səmərəli istiqamətlərə yerləşdirmək 

üçün yer, imkan və şərait yaradır. Bu vaxt nəinki ölkə, hətta bütün dünya üzrə seçmə imkanı 

yaranır. Bu isə firmalar üçün ən sərfəli qiymətlə maliyyə mənbəyi tapmağa imkan verir;  

- maliyyə bazarının başlıca funksiyalarından biri də maliyyə ehtiyatlarınınköçürmə 

xərclərinin (araşdırma və informasiya xərcləri) minimuma endirilməsindən ibarətdir.  

Maliyyə resurslarının ilkin satıcıları və həm də son istehsalçıları üç qrupa bölünür: 

təsərrüfatçı subyektlər (müəssisələr və təşkilatlar), fiziki şəxslər və dövlət. Maliyyə resurslarının 

alqı-satqısı iki yolla: birincisi, maliyyə vasitəçilərinin köməyi olmadan bilavasitə satıcıdan onun 

istehlakçılarına çatdırmaq, ikincisi, bir və ya bir neçə vasitəçilərin köməyi ilə həyata keçirilir.  

Maliyyə vasitəçiləri kimi pul vəsaitlərinin idarə edilməsini həyata keçirən kredit təşkilatları, 

qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları, qeyri-dövlət pensiya fondları, investisiya fondları, 

sığorta kompaniyaları çıxış edir.  

Vəsaitlərin cəlb edilməsi əlamətlərinə görə maliyyə bazarları strukturlarına daxildir: borc və 

kredit bazarları, qiymətli kağızlar bazarları və deriativlər bazarı, lizinq və faktorink xidməti 

bazarları, etimadlılıq əməliyyatı bazarı (öz pul komponentləri hissəsində) və sığorta bazarı.  

Vəsait mənbələrinin olduğu yerə görə maliyyə bazarı iki qrupa bölünür:  

- daxili və ya milli maliyyə bazarları. Bu bazarların resursları ölkənin daxili mənbələrinə 

əsaslanır. Bu halda digər ölkələrin resursları cəlb edilsə də, onların xüsusi çəkisi cüzi olur;  

- dünya maliyyə bazarları. Onların resursları müxtəlif dövlətlərin rezidentlərinin vəsaitləri 

hesabına əmələ gəlir.  

İnkişaf səviyyəsinə görə maliyyə bazarları inkişaf etmiş bazarlara və inkişaf etməkdə olan 

bazarlara bölünür (çox hallarda yaradılmaqda olan və ya formalaşmaqda olan bazarlar inkişaf 

etməkdə olan bazar adlanır).  

Maliyyə bazarının iştirakçıları və ya subyektləri aşağıdakılardır:  

- investorlar – tələbatından artıq maliyyə ehtiyatlarına malik olan və investisiya kimi istifadə 

edən müəssisə və təşkilatlar;  
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- əmanətçilər – şəxsi istehlakı azaltmaqla müəyyən məqsədlər üçün müxtəlif yığımlar 

həyata keçirən fiziki şəxslər;  

- borc alanlar – kifayət qədər maliyyə ehtiyatlarına malik olmayan və ya maliyyə 

ehtiyatlarının çatışmamazlığını “hiss” edən müəssisə və təşkilatlar, həmçinin dövlət hakimiyyəti 

orqanları.  

Bu deyilənlərlə yanaşı, maliyyə bazarının subyekti kimi fəaliyyət göstərən müxtəlif 

vasitəçilər, ixtisaslaşdırılmış maliyyə-kredit institutları da mövcuddur. Subyekt kimi fəaliyyət 

göstərən vasitəçilər aşağıdakılardır:  

1.Maklerlər. Onlar həqiqi vasitəçi kimi çıxış etməklə investorların və ya borc alanların 

tapşırığı əsasında fəaliyyət göstərərək komission şəklində gəlir əldə edirlər. Maklerlər hüquqi və 

fiziki şəxslərdən ibarət ola bilər.  

2. Dilerlər. Onlar sərbəst surətdə fəaliyyət göstərməklə, bəzi hallarda digər vasitəçilərlə, 

hətta investor və borc alanlarla da birbaşa sövdələşməyə girirlər.  

3. İxtisaslaşdırılmış maliyyə-kredit institutları. Bura investisiya bankları, maliyyə şirkətləri, 

sığorta şirkətləri və s. daxildir. Onlar həm investor, həm borc alan, həmçinin də vasitəçi kimi çıxış 

edirlər. 

 

29. Maliyyə bazarları və onların növləri 

 

Maliyyə infastrukturlarının fəaliyyəti genişləndikcə maliyyə bazarının formalaşmasında və 

inkişafında nəzərə зarpacaq dərəcədə irəliləyiş baş verir. Belə ki, müxtəlif mülkiyyət formalı 

istehsal müəssisələri arasında vasitəçilik edən maliyyə bazarının subyektləri iqtisadi resursların 

dövriyyəsinin başa çatdırılmasında aparıcı rol oynayır, kommersiya uğurlarının əldə edilməsinə 

kömək edir, maliyyə-kredit resurslarının təmərküzləşməsinə və bu resursların iqtisadiyyatın daha 

səmərəli və yüksək ödəmə qabiliyyətli sahələrinə ödənilməsinə şərait yaradır.  

İqtisadi ədəbiyyatlarda maliyyə bazarının təsnifatı haqqında iqtisadçı alimlər arasında vahid 

fikir yoxdur.  

Maliyyə bazarının əsasını tələb və təklif əsasında vasitəçilərin köməyi ilə kreditorlarla borc 

götürənlər arasında kapitalın yenidən bölgüsü mexanizmi təşkil edir.  

Ümumiyyətlə, borc bazarı, kapital bazar, valyuta bazarı, pul bazarı, sığorta bazarı, qiymətli 

kağızlar bazarı, lizinq bazarı və s. maliyyə bazarının tərkib hissələridir. 

Valyuta bazarı subyektləri aşağıdakı növ əməliyyatları həyata keçirir: alıcılıq qabiliyyətini 

ötürmə, birləşdirməni (açıq valyuta mövqeyini sığortalama), möhtəkirlik (valyuta məzənnəsinin və 

ya faiz dərəcəsinin dəyişməsinin gözlənilməsindən fayda), faiz dərəcəsinin arbitrajı (depozitlərin 

qəbul edilməsindən, razılaşdırılmış dövrdə daha yüksək dərəcə ilə onların yenidən 

yerləşdirilməsindən fayda əldə etmək).  

Alıcılıq qabiliyyətinin ötürülməsi aşağıdakı tipik bağlaşma növündə həyata keçirilir:  

 kassa (spot) – valyutanın təcili surətdə, hər şeydən əvvəl sövdələşmə bağlanıldıqdan 

iki iş günü ərzində verilməsini nəzərdə tutur;  

 müddətli (forvard) – valyutanın dəqiq müəyyən edilmiş vaxt ərzində verilməsini 

nəzərdə tutur;  

 svop – müxtəlif istifadə müddətli satış və alış əməliyyatlarının birgə həyata 

keçirilməsini nəzərdə tutur.  

1. Qızıl bazarı – qızılın həm yığım və ölkənin qızıl ehtiyatlarının artırılması və həm də 

biznesi təşkil etmək və sənaye istehlakı məqsədilə alqı-satqısı ilə əlaqədar olan iqtisadi 
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münasibətlər sferasıdır. Qızıl bazarlarında əsasən yeni hasil edilən qızıl, dövlət və xüsusi qızıl 

ehtiyatları, qızıl pullar alınıb-satılır. Təşkilatı baxımdan qızıl bazarı bir neçə bankdan ibarət 

konsorsum olub, qızılın alqı-satqısı üzrə sazişlər bağlayır. Bu banklar alıcılar və satıcılar 

arasında vasitəçi rolunu oynayırlar.  

Dünya qızıl bazarlarına misal olaraq London, Sürix, Nyu-York, Çikaqo, Honkonqu misal 

göstərmək olar.  

2. Kapital bazarı maliyyə bazarının ümumən pul bazarına və kapital bazarına bölgüsünün 

əsasında müvafiq maliyyə alətlərinin tədavül müddəti durur. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində 

hesab edilir ki, əgər maliyyə alətlərinin tədavül müddəti bir ildən azdırsa, onda pul bazarının aləti 

hesab edilir. Uzunmüddətli alətlər ( beş ildən artıq) kapital bazarına aiddir. Dəqiq desək, bir ildən 

beş ilədək “Sərhəd sahəsi ” vardır ki, bu da orta müddətli alət və bazar hesab edilir. 

Azərbaycanda maliyyə alətlərini uzun müddətə və qısa müddətə bölünməsi bir az fərqlidir. 

Qısamüddətli alətlərə tez-tez 6 aydan artıq tədavül müddətli alətlər aiddir.  

Pul bazarı alətləri ilk növbədə dövlət təşkilatlarını və biznes sahəsini likvid vəsaitlə təmin 

edilməsinə xidmət etdiyi halda, kapital bazarının alətləri əmanət və investisiyalaşma prosesi ilə 

əlaqədardır.  

Pul bazarının alətləri xəzinə vekselləri, bank akseptləri, bankların depozit sertifikatlarından 

ibarətdir. Kapital bazarının alətlərinə isə, məsələn, uzunmüddətli istiqrazlar, səhmlər, 

uzunmüddətli ssudalar aiddir.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, nəğd və nəğdsiz pullar öz-özlüyündə pul bazarında yalnız o 

hallarda tədavül edir ki, əgər onların özləri əmtəədirsə və əmtəə və xidmət bazarında olduğu kimi 

əmtəə dövriyyəsinə xidmət etmirlərsə.  

Kapital bazarı öz növbəsində ssuda (borc) kapital bazarına və pay qiymətli kağızlar 

bazarına bölünür. Belə bölgü bu bazarda satılan əmtəələrin (maliyyə alətləri) alıcıları və maliyyə 

alətlərinin emitentləri arasında münasibətlərin xarakterini ifadə edir. Əgər maliyyə aləti kimi pay 

qiymətli kağızları çıxış edirsə, onda bu münasibətlər mülkiyyət münasibətləri xarakteri daşıyır və 

qalan hallarda isə bu kredit münasibətləri olur.  

Ssuda kapitalları bazarı – ssuda kapitalının dövriyyəsinin təmin edilməsi prosesində 

yaranan münasibətləri, yaxud da dövriyyənin təşkili formasını ifadə edir. Məlumdur ki, ssuda 

kapitalı qaytarılmaq, dəyəri ödənilməklə müəyyən müddətə verilən pul vəsaitlərinin məcmusudur. 

Ssuda kapitalının yaranma mənbələri ilk növbədə müəssisə və təşkilatların və vətəndaşların 

sərbəst maliyyə ehtiyatı və yığımlarıdır. Müəssisə və təşkilatlar sərbəst maliyyə ehtiyatlarını gəlir 

əldə etmək şərti ilə faiz almaqla müxtəlif kredit idarələrinə yerləşdirirlər. Bundan əlavə 

müəssisələrin banklarda olan hesablarına vəsaitlərin daxil olması və ödənilməsi müddətinin üst-

üstə düşməməsi bu vəsaitləri kredit resursu kimi istifadə etməyə imkan verir. 

Pay qiymətli kağızları – onun sahibinin mülkiyyətə sahib olmasını, təşkilatın nizamnamə 

kapitalında payını, mənfəətin bölgüsündə iştirakını və bir qayda olaraq bu təşkilatın idarə 

edilməsində iştirak etməsi hüququnu təsdiq edən sertifikatlardır.  

Maliyyə bazarının digər tərkib hissəsi qiymətli kağızlar bazarıdır. Maliyyə bazarına çox 

vaxt qiymətli kağızlar bazarı kimi baxırlar. Maliyyə bazarının qeyd etdiyimiz bütün subyektləri bu 

bazarın iştirakçılarıdır. Ssuda kapitalları bazarından fərqli olaraq burada vasitəçilərin rolu 

böyükdür. Qiymətli kağızlar bazarının adından göründüyü kimi, maliyyə ehtiyatlarının cəlb 

edilməsində əsas vasitəçi qiymətli kağızlardır. Qiymətli kağız borc öhdəliyini və ya əmlak 

hüququnu təsdiq edən, sahibinə dividend və ya faiz şəklində gəlir götürməsinə əsas verən 

hüquqi sənəddir. Qiymətli kağızlar bazarının rolu və əhəmiyyəti aşağıdakılarla müəyyən edilir:  
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- qiymətli kağızlar bazarı istehsal üçün sərbəst vəsaitlərin investisiyaya cəlb edilməsini 

təşkil edir;  

- kapitalın bir sahədən başqa sahəyə axınını təmin etməklə, ayrı-ayrı sahələrin fəaliyyətini 

tənzimləyir;  

- dövlət büdcəsində olan kəsirin aradan qaldırılması üçün vəsait cəlb edir;  

- əhalinin istehsalın idarə edilməsi işində iştirak etməsini təmin edir;  

- satışa çıxarılan aktivlərin real bazar qiymətlərini müəyyən edir;  

- fond bazarının göstəriciləri əsasında iqtisadiyyatın vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə imkan 

yaradır;  

- inflyasiya tempinin dəyişməsinə təsir göstərir;  

- maliyyə vəsaitlərinin investordan ehtiyacı olanlara hərəkəti zamanı xərclərin minimuma 

endirilməsinə şərait yaradır.  

Qiymətli kağızlar bazarı bazar iqtisadiyyatının vacib atributlarından biridir. Hazırda qiymətli 

kağızlar bazarı olmayan dövlətdə yüksək səviyyədə inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatının 

mövcudluğundan danışmaq olmaz. Qiymətli kağızlar bazarı pul vəsaitlərinə olan tələbə təklifin 

qarşılıqlı əlaqədə olan münasibətlərindən ibarətdir.  

Ssuda kapitalları bazarından fərqli olaraq maliyyə bazarının bu seqmentində dövlətin iştirak 

payı xeyli böyükdür.  

Müəssisə üçün qiymətli kağızlar bazarı da ikili rola malikdir. Belə ki, borc alan kimi çıxış 

edən müəssisə əlavə maliyyə ehtiyatları cəlb etmək məqsədilə qiymətli kağızlar buraxır. İnvestor 

kimi çıxış edən müəssisə isə öz növbəsində öz vəsaitlərini qiymətli kağızlara yönəltməklə 

dividend və ya faiz şəklində gəlir əldə edir. Dövlətin rolu burada, əsasən, birtərəfli iştirak etməklə, 

yəni borc alan sifəti ilə çıxış edərək qiymətli kağızlar buraxmaqla öz sərəncamına müəyyən 

maliyyə ehtiyatları təmin edir. Fiziki şəxslər isə burada investor kimi çıxış edərək faiz və ya 

dividend şəklində gəlir əldə edirlər. İstər investor, istərsə də borc alan kimi çıxış edənlər 

bazardakı konyukturanı, qiymətli kağızların bütün xüsusiyyətlərini dəqiq öyrənməlidir.  

Qiymətli kağızlar bazarında istər xüsusi qiymətli kağızlar, istərsə də onları əvəz edənlər 

(sertifikatlar, kuponlar və s.) buraxılır, tədavül və sərf edilir.  

Qiymətli kağızlar siniflər, emitent, tədavüldə olma müddəti, gəlirlilik dərəcəsi, milli 

mənsubiyyəti, riskliliyi, tədavül mərhələsi və ödəmə imkanına görətəsniflə etdirilir.  

Qiymətli kağızlar və onların növləri. Ümumiyyətlə, qiymətli kağızlar bazarında dövr edən 

qiymətli kağızlar onların təbiətindən asılı olaraq aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:  

Subyektlərə görə; ortaqlıq münasibətlərini əks etdirən qiymətli kağızlar və törəmə qiymətli 

kağızları.  

Ortaqlıq münasibətlərini əks etdirən qiymətli kağızlar – sahibinə dividend şəklində gəlir 

götürməyə əsas verən qiymətli kağızdır. Səhmlər bir sıra əlamətlər üzrə qruplaşdırılır. Belə ki, 

onlar adlı və təqdim edənə, adi və imtiyazlı səhmlərə bölünür.  

Adi səhmlər – konkret fiziki və hüquqi şəxslərin adına buraxılır. Yəni qiymətli kağızlar 

buraxılarkən sifarişçi verənin adına verilə və ya buraxıla bilər.  

Təqdim edənə qiymətli kağızları istənilən hüquqi və fiziki şəxs əldə edə bilər.  

İmtiyazlı səhmlərlə adi səhmlərin bir-birinə nisbətən üstün cəhətləri vardır. Belə ki, imtiyazlı 

səhmlər üzrə əvvəlcədən müəyyən edilmiş dividendlər olur. İkincisi – imtiyazlı səhmlər üzrə 

dividendlər ilkin olaraq ödənilir. Üçüncüsü – müəssisə ləğv edildikdə ilkin olaraq imtiyazlı səhmlər 

üzrə bölgü həyata keçirilir. Digər tərəfdən adi səhmlərin sahibləri səhmdar cəmiyyətin idarə 

olunmasında səs hüququna malikdir, imtiyazlı səhmlər isə idarə heyətində səs hüququna malik 

deyil.  
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Kredit münasibətlərini əks etdirən qiymətli kağızların əsas nümayəndəsi kimi istiqrazlar 

çıxış edir. İstiqraz – borc öhdəliyini təsdiq edən və sahibinə faiz şəklində gəlir götürməyə imkan 

verən qiymətli kağızdır. İstiqraz sahibləri əldə etdiyi istiqraza görə əvvəlcədən müəyyən edilmiş 

faiz şəklində möhkəm gəlir əldə edirlər və eyni zamanda istiqrazlar nominal dəyərinə nisbətən 

güzəştlə satılır.  

İstiqrazlar, əsasən, uzun müddətə buraxılır və konkret tarixi göstərilmiş müddətlərdə 

ödənilir.  

Kredit münasibətlərinə aid olan qiymətli kağızlara həmçinin sertifikatları aid etmək olar. 

Sertifikat, sahibinin bankda qoyduğu müəyyən məbləği təsdiq edən və sahibinə faiz şəklində gəlir 

ödənilməsini təsdiq edən qiymətli kağızlardır. Bu tip qiymətli kağızlara həmçinin veksellər aiddir. 

Veksel borc öhdəliyidir.  

Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçılarını üç qrupa ayırmaq olar:  

- emitentlər – zəruri olan pul vəsaitlərini cəlb etmək məqsədilə qiymətli kağızları buraxan 

şəxs;  

- investorlar – gəlir, əmlak və qeyri-əmlak hüququ əldə etmək məqsədilə qiymətli kağızları 

alan şəxs;  

- vasitəçilər – emitent və investorlara qarşılarında qoyduqları məqsədlərə nail olmaq üçün 

xidmət göstərən şəxs.  

Qiymətli kağızlarla əməliyyatları başa çatdırmaqdan asılı olaraq qiymətli kağızlar bazarı 

spot və müddətli bazarlara bölünür.  

Spot bazarında qiymətli kağızların pul vəsaitinə mübadiləsi praktiki olaraq sövdələşmə 

anında təcili olaraq həyata keçirilir. Müddətli bazarlarda ticarət müddətli sazişlə həyata keçirilir.  

Forvard bazarı – elə bir bazar növüdür ki, burada tərəflər onlarda həqiqətənmövcud olan 

qiymətli kağızların gələcəkdə müəyyən vaxtda son hesablaşmaq şərti ilə göndərilməsinə 

razılaşırlar.  

Fyuзers bazarı – elə bir bazardır ki, burada gələcəkdə qiymətli kağızların və yaxud maliyyə 

bazarında real surətdə satılan digər maliyyə alətlərinin müəyyən müddətə göndərilməsi üzrə 

müqavilə ilə ticarəti həyata keçirilir.  

Opsion bazarı – elə bazardır ki, burada müəyyən vaxt çərçivəsində müəyyən maliyyə 

alətlərinin (qiymətli kağızların) qabaqcadan təyin edilmiş qiymətlə alınıb-satılması hüququnu 

verən müqavilənin alqı-satqısı baş verir. Əvvəlcədən müəyyən edilmiş qiymət opsionun icra 

qiyməti adlanır.  

Svop bazarı – qiymətli kağızlar sazişi iştirakçıları arasında müqavilələrin birbaşa 

mübadiləsi bazarıdır. Bu gələcəkdə müəyyən anda (və ya bir neçə anda) saziş iştirakçılarına iki 

maliyyə öhdəliyi ilə mübadilə etməyə təminat verir.  

Qiymətli kağızlarla bağlaşmanın həyata keçirilməsinin təşkili formasından asılı olaraq 

qiymətli kağızlar bazarı birja və birjadan kənar bazara bölünür.  

Birja bazarı – qiymətli kağızların mütəşəkkil və sistematik olaraq satışı və təkrara satışı 

üçün xüsusi olaraq yaradılmış maliyyə qurumlarında qiymətli kağızların tədavülü sferasını ifadə 

edir. Bu qurumlar fond birjası adlanır. Birjada ticarəti yalnız birja üzvləri həyata keзirir. Həm də 

ticarət yalnız qeydiyyat (kotirovka) siyahısına daxil edilmiş qiymətli kağızlarla, yəni birjada 

satılacaq qiymətli kağızların prosedurasını keçmiş olan qiymətli kağızlarla həyata keçirilir. Ən 

böyük fond birjası Nyu-Yorkdadır.  

Qiymətli kağızların birjadan kənar bazarı çoxnövlü qiymətli kağızlarla ticarəti həyata keçirən 

böyük ticarət meydanı sistemidir. Bu ticarət meydanının fəaliyyəti bütün saziş iştirakçıları üçün 

vacib olan ciddi qaydalara tabedir. Birjadan kənar ticarətdə həyata keçirilən əməliyyatların həcmi 
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çox hallarda fond bazarındakı əməliyyatların həcmini üstələyir. Birjadan kənar bazarın dilerləri 

bəzən “bazarın yaradıcıları, icraçıları” adlandırılır.  

Yeni buraxılmış qiymətli kağızların ilk dəfə bazara çıxarılması prosesi ilkin yerləşdirmə 

adlanır və müvafiq olaraq o, ilkin (birinci) maliyyə bazarından keçir. Bu bazarın mütləq iştirakçıları 

– qiymətli kağızların emitentləri və investorlardır. İlkin bazarın təyinatı istehsalda investisiya və 

digər məqsədlər üçün zəruri olan əlavə maliyyə resurslarını cəlb etməkdən ibarətdir.  

İlkin qiymətli kağızlar bazarı müəyyən məbləğdə ehtiyatları cəlb etmək məqsədilə yeni 

buraxılan qiymətli kağızların satışına xidmət edir.  

Təkrar bazar – tədavülə buraxılan qiymətli kağızların vasitəçi subyektlər, o cümlədən 

brokerlər və dilerlər tərəfindən alqı-satqısıdır. Təkrar (ikinci) maliyyə bazarı istifadə edilmiş 

avtomobil bazarını xatırladır. Onlar “əvvəllərdə istifadə olunmuş ” qiymətli kağızların satışı 

nəticəsində pul əldə etməyə imkan verir. İş ondadır ki, qiymətli kağızların ikinci bazarında onların 

qiymətləri bir qayda olaraq birinci bazarda bu qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsi qiymətinə 

nisbətən yüksək olur. Qiymətli kağızların ikinci bazarı artıq mövcud olan resursların bazarın 

iştirakçılarının tələbatları və imkanlarına uyğun olaraq yenidən bölüşdürülməsi üçün təyin 

edilmişdir. 

 

30. Maliyyə bazarının əsas vasitəçləri 

 

Maliyyə sistemi vasitəsilə həyata keçirilən maliyyə resurslarının səfərbər edilməsi və 

yerləşdirilməsi maliyyə bazarının mövcudluğu və maliyyə institutlarının fəaliyyəti ilə bilavasitə 

əlaqədardır. Əgər maliyyə institutlarının məqsədi vəsaitlərin mülkiyyətçilərdən borcalanlara daha 

effektli yerləşdirilməsini təmin etməkdən ibarətdirsə, maliyyə bazarının vəzifəsi maliyyə aktivləri 

və öhdəliklərini maliyyə resurslarının alıcıları və satıcıları arasında ticarətini təşkil edilməsindən 

ibarətdir.  

Maliyyə bazarında həmişə müvafiq mütəxəssislər, hər şeydən əvvəl isə brokerlər iştirak 

edirlər ki, onlar da satıcıları və maraqlı alıcıları görüşdürürlər. Brokerlər qiymətli kağızları nə alır, 

nə də satırlar. Brokerlər yalnız öz müştərilərinin müəyyən əməliyyatlarının onlara sərfəli (əlverişli) 

qiymətlərlə həyata keçirilməsi sifarişlərini yerinə yetirirlər.  

Birbaşa borclanmada bazarın iştirakçısı brokerlərlə yanaşı dilerlər və investisiya bankları 

çıxış edirlər. Dilerlər öz adından öz hesabına onların fikrincə kotirovkasının (qiymətinin, 

məzənnəsinin) yüksəlməsi gözlənilən müəyyən qiymətə alır və satır. Dilerin gəliri tələb qiyməti ilə 

təklif qiyməti arasında fərq kimi müəyyən edilir ki, buna həm də spred deyilir. Şübhəsiz ki, dilerin 

mənfəəti hər şeydən əvvəl qiymətli kağızların dəyərinin artması və əlbəttə qiymətli kağızların 

alınması, saxlanılması və satılması ilə əlaqədar xərclərdən asılıdır.  

İnvestisiya bankları maliyyə öhdəliklərinin ilkin yerləşdirilməsini həyata keçirməyə kömək 

edir. Onlar diler və broker rolunda çıxış edərək müəyyən edilmiş qiymətlər üzrə zəmanətli 

yerləşdirmək yolu ilə satıcıların emissiya riskini aşağı salır. İnvestisiya bankları digər funksiya da 

yerinə yetirir və xidmətlər də göstərirlər. Xüsusən, qiymətli kağızların buraxılması və 

yerləşdirilməsinin bütün aspektləri üzrə emitentlərə məsləhət verilməsini həyata keçirir, 

emissiyanın layihəsinin tərtibində, bazara çıxmağın müddətinin seçilməsində və s. kömək 

göstərir.  

Birbaşa borclanma bazarının fəaliyyəti bir sıra çətinliklərlə bağlıdır. O, hər şeydən əvvəl 

satışın iri topdansatış xarakterdə olması ilə şərtləşir ki, bu da nəticədə mümkün alıcıların 

dairəsini daraldır. Ona görə də pul vəsaitinin büdcəsi profist olan subyektlərdən büdcəsi defist 

olan subyektə hərəkəti çox hallarda vasitəli xarakter daşıyır.  



47 
 

Vasitəli maliyyələşdirmə - maliyyə vasitəçilərinin (maliyyə institutlarının) mövcudluğunu 

nəzərdə tutur ki, onlarda müxtəlif iqtisadi subyektlərin azad pul vəsaitlərini səfərbər edir və onları 

öz adından müəyyən şərtlərlə bu vəsaitləri ehtiyacı olan digər subyektlərə verirlər. Maliyyə 

vasitəçiləri pul vəsaitlərinə ehtiyacı olan iqtisadi subyektlərdən onların birbaşa öhdəliklərini alır və 

onları digər xarakterli (ödəmə müddətləri, faiz ödənişi və s.) başqa öhdəliklərə çevirərək pul 

vəsaiti mövcud olan iqtisadi subyektlərə satır.  

Vasitəçilik borclanma bazarları pərakəndə satış bazarına aid edilir. Bu bazarlarda əsasən 

maliyyə vasitəçisi kimi – kredit təşkilatları – kommersiya bankları qarşılıqlı əmanət bankları, kredit 

ittifaqları, maliyyə institutları, sığorta, faktorinq və lizinq kompaniyaları, qeyri-dövlət pensiya 

fondları, investisiya fondları, maliyyə kompaniyaları çıxış edir. 

 

31. MÜƏSSISƏLƏRIN MALIYYƏSININ MAHIYYƏTI VƏ FUNKSIYALARI  

 

Müəssisələrin maliyyəsi maliyyə sisteminin əsas hissəsidir. Ictimai istehsal sferasına 

xidmətetmə xüsusiyyətinə görə maddi istehsal sahələrinin miqyası və qeyri-istehsal sahələri 

təşkilatlarının maliyyəsi bir-birindən fərqlənir. Bundan başqa, mülkiyyət formasından asılı olaraq 

müəssisələrin maliyyəsi dövlət müəssisələrinin maliyyəsi və qeyri-dövlət müəssisələrinin (xüsusi, 

kooperativ, birgə müəssisələr) maliyyəsinə bölünür.  

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əsasən təşkilati-hüquqi əlamətlərinə görə 

müəssisə və təşkilatlar kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarına ayrılır.  

Müəssisələrin maliyyəsi ümumdövlət məqsədlərinə və müəssisələrin öz xərclərinin 

maliyyələşdirilməsi, pul fondlarının və yığımlarının formalaşması, bölüşdürülməsi və istifadəsi ilə 

əlaqədar meydana çıxan iqtisadi münasibətlər sisteminin məcmuundan ibarətdir.  

Maliyyənin əsas əlamətlərindən biri onların pul formasında ifadəsi və maliyyə 

münasibətlərinin pul vəsaitinin real hərəkəti vasitəsilə əks olunmasıdır.  

Maddi istehsal sferası müəssisələrin maliyyəsi aşağıdakı pul münasibətlərini özündə əks 

etdirir:  

1. Müəssisə və təşkilatların arasında göndərilmiş məhsulların, xammalın, materialların, 

yerinə yetirilmiş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin və s. dəyərinin ödənilməsi, qiymətli kağızların alqı-

satqı zamanı yaranan münasibətlər;  

2. Müəssisə və təşkilatlarla onun işçi kollektivi arasında əmək haqqı, mükafat, müavinət və 

s. ödənildikdə;  

3. Müəssisə və təşkilatlarla dövlət arasında büdcəyə vergi ödənilməklə, büdcədən təxsisat 

olduqda;  

4. Müəssisə və təşkilatlarla büdcədənkənar dövlət fondları arasında bu fondlara haqlar 

ödənildikdə; 

5. Müəssisə və təşkilatlarla banklar arasında kredit olduqda və qaytardıqda, faizlər 

ödənildikdə, banklara müvəqqəti azad pul vəsaitlərini depozitə verdikdə;  

6. Müəssisə ilə baş idarə arasında sahədaxili yenidən bölüşdürmə çərçivəsində baş verən 

münasibətlər (təsərrüfatdaxili ayırmalar və kreditin alınması);  

7. Müəssisə ilə sığorta təşkilatları arasında əmlak, sahibkar risqi və s. sığortalandıqda;  

8. Müəssisə ilə tikinti-layihə təşkilatları arasında investisiya layihələri həyata keçirildiyi 

zaman.  

Bütün bu münasibətlərdən aydın olur ki, müəssisələrin maliyyəsinin zəruriliyi əmtəə-pul 

münasibətlərinin mövcudluğu və dəyər qanununun fəaliyyəti ilə sıx surətdə əlaqədardır.  
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Maliyyənin mahiyyəti onun funksiyalarında təzahür edir. Müəssisələrin maliyyəsi iki 

funksiyanı – bölüşdürücü və nəzarət funksiyasını yerinə yetirir.  

Müəssisənin maliyyəsinin bölüşdürücü funksiyasının vasitəsilə ictimai məhsulun, ümumi 

gəlirin, müəssisənin sərəncamında qalan mənfəətin bölgüsü, məqsədli pul fondlarının, əsas və 

dövriyyə vəsaitlərinin, amortizasiya fondunun yaradılması və istifadəsi həyata keçirilir.  

Müəssisənin maliyyəsinin nəzarət funksiyası gəlirlərin formalaşdırıl-masına, müəssisənin 

məsrəflərinə, pul fondlarının səmərəli istifadə edilməsinə, büdcədənkənar sosial fondlara 

ayırlmalara nəzarət edilməsində təzahür edir. Maliyyə nəzarəti pul fondlarının məqsədli təyinatı 

üzrə istifadəsi prosesində həyata keçirilir.  

 

32. KOMERSIYA MÜƏSSISƏLƏRININ (TƏŞKILATLARININ) MALIYYƏSININ 

TƏŞKILIPRINSIPLƏRI  

 

Kommersiya müəssisələrinin maliyyəsinin təşkili onların təsərrüfat fəaliyyətinin təşkili 

xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Kommersiya müəssisələrində (təşkilatlarında) xüsusi maliyyə 

resurslarının ilkin formalaşması müəssisənin təsis edilməsi anında – yəni, nizamnamə fondu 

(kapitalı) yarandığı vaxt baş verir. 

Təsərrüfat subyektlərinin təşkilati-hüquqi formasından asılı olaraq, nizamnamə kapitalının 

əmələ gəlmə mənbəyi bunlar ola bilər – səhmdar kapital (səhmdar təşkilatlarda), uzunmüddətli 

kredit, büdcə vəsaitləri və digər mənbələr. Fəaliyyətdə olan müəssisələrdə maliyyə resurslarının 

əsas mənbəyi məhsul (iş və xidmət) satışından daxilolmalar təşkil edir ki, onun da hesabına gəlir 

və mənfəət, habelə amortizasiya, ehtiyat və digər pul fondları yaradılır.  

Kommersiya müəssisələrin (təşkilatlarının) maliyyəsinin təşkili prinsiplərinə aşağıdakılar 

daxildir:  

– özxərciniödəmə;  

– özünümaliyyələşdirmə;  

– müəssisənin maliyyə müstəqilliyi;  

– dövlət, malgöndərən, banklar, işçi kollektivi qarşısında öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə 

görə maraqlılıq və iqtisadi məsuliyyət;  

– maliyyə planlaşdırılması ilə kommersiya hesabının uyğunlaşdırılması.  

Özxərciniödəmə – maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin elə bir prinsipidir ki, bu zaman 

müəssisənin xərcləri tamamilə öz gəlirləri hesabına ödənilir.  

Özxərciniödəmə – təsərrüfat (kommersiya) hesabının başlıca prinsipi və əsas şərtidir ki, bu 

zaman məhsulun (əmtəə, iş və xidmət) istehsalı və satışı ilə əlaqədar cari xərcləri tam ödəməyi 

və mənfəət götürməyi nəzərdə tutur. Özxərciniödəmə prinsipi müəssisəyə zəruri olan material, 

əmək və pul resursları vermək və onun rentabelli işini təmin etmək qabiliyyətindən ibarətdir.  

Özünümaliyyələşdirmə – təsərrüfatın bazar metodları ilə aparılmasına aiddir ki, bu zaman 

xüsusi maliyyə mənbələri təsərrüfat fəaliyyətini maliyyələşdirmək üçün kifayət edir. 

Özünümaliyyələşdirmə – müəssisənin maliyyə təsərrüfatını həyata keçirməyin elə prinsipidir ki, 

bu zaman nəinki cari xərclər, həm də kapital qoyuluşu və habelə müəssisənin sosial-iqtisadi 

inkişafının maliyyələşdirilməsi və gələcək dövrün xərcləri xüsusi maliyyələşdirmə mənbələri ilə 

təmin edilir. 

Kommersiya müəssisələrinin mənfəəti, amortizasiya və digər pul vəsaiti fondları onun 

iqtisadi və sosial inkişafının maliyyələşdirilməsinin başlıca mənbəyi olur. Bankların və digər kredit 

təşkilatlarının kreditləri müəssisələrin xüsusi mənbələri hesabına ödənilir.  
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Özünümaliyyələşdirmə – müəssisənin tam maliyyə müstəqilliyi ilə qırılmaz surətdə 

əlaqədardır. Maliyyə müstəqilliyində müəssisə öz maliyyə, material və əmək resurslarına sərbəst 

sərəncam vermək, iqtisadi maraqlardan çıxış edərək dövriyyəyə borc və cəlb edilmiş vəsaitləri 

axtarıb tapmaq və istiafadə etmək hüququ vardır.  

Müəssisədə kommersiya fəaliyyəti nəticəsinə maraq prinsipi müəssisənin və onun 

kollektivinin fəaliyyəti qazanılmış müsbət nəticələrinə görə maddi mükafatlandırma mənbəyi kimi 

mənfəət əldə edilməsində təzahür edir.  

Dövlətin və müəssisə işçilərinin maraqları müəssisənin rentabelli fəaliyyəti ilə təmin edilə 

bilər.  

Müəssisənin iqtisadi məsuliyyəti büdcə, məqsədli fondlar, digər müəssisələr və banklar 

qarşısında öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə görə qanunvericilik qaydalarında müəyyən edilmiş 

maliyyə sanksiyası sistemi vasitəsilə təmin edilir. Vergi qanunvericiliyini pozan vergi ödəyiciləri 

üçün xüsusi məsuliyyət forması nəzərdə tutulur. Müəssisə öhdəliyinə öz əmlakı ilə məsuliyyət 

daşıyır.  

Müəssisənin iqtisadi məsuliyyəti sahibkarlıq risqinin sığortalanması sistemi ilə müəssisənin 

maliyyə resurslarında sığorta şirkətlərindən daxil olan sığorta ödəmələrinin rolunun artması ilə 

güclənir.  

Kommersiya müəssisələrinin maliyyəsinin mühüm prinsiplərindən biri də maliyyə 

planlaşdırılması ilə kommersiya hesabının uzlaşdırılmasıdır.  

Investisiya fəaliyyətində heç bir firma maliyyələşdirməyə və son maliyyə nəticəsilə 

əsaslandırılmış layihə (plan) işləyib hazırlamadan işə başlaya bilməz. Firmadaxili planlaşdırma 

əsasında müqavilələr bağlanır, müsabiqə əsasında sifarişlər yerləşdirilir. Planların işlənib 

hazırlanması (xaricdə onu layihə adlandırırlar) istehlakçıların tələbatının dərindən öyrənilməsinə, 

rəqiblərin təcrübəsinin öyrənilməsinə, müəssisənin maliyyə imkanlarının təhlilinə əsaslanır. Yaxşı 

hazırlanmış plan kommersiya hesabının müsbət nəticələrinə xidmət edir. 

 

33. Dövlət büdcəsinin sosial-iqtisadi mahiyyəti və funksiyaları 

 

Dövlətlə müxtəlif təşkilatlar, müəssisələr, idarələr və əhali arasında müxtəlif formada 

maliyyə münasibətləri yaranır. Bu münasibətlər büdcə münasibətləri adlanır. Maliyyə 

münasibətlərinin tərkib hissəsi kimi bu münasibətlərin spesifik xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, 

onlar bölgü prosesində meydana gəlir və ümumdövlət tələbatının ödənilməsi üçün müəyyən 

edilmiş mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondunun formalaşması və istifadəsi ilə əlaqədardır.  

Tarixən “budget” məhvumu ingilis mənşəli söz olub çanta, torba mənasında işlənmişdir. 

XVIII əsrdən etibarən maliyyə kateqoriyası kimi formalaşmış və xəzinə mənasını verir.  

Büdcə münasibətləri obyektiv xarakter daşıyır. Bu onunla müəyyən edilir ki, dövlət öz 

funksiyalarını həyata keçirmək üçün maddi-maliyyə bazasına malik olmalıdır. Dövlətin əlində hər 

il bütün cəmiyyət səviyyəsində geniş təkrar istehsalın ehtiyaclarının ödənilməsi, vətəndaşların 

sosial-mədəni tələblərinin təmin edilməsi, müdafiə və dövlətidarəetmə xərclərinin ödənilməsi və 

s. tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün milli gəlirin müəyyən hissəsi mərkəzləşməlidir.  

Dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondunun yaradılması və istifadəsi əsasında əməlkə 

gələn pul münasibətlərinin məcmusu dövlət büdcəsi anlayışını təşkil edir.  

Dövlət büdcəsi dövlətin başlıca gəlir və xərclərini özündə birləşdirir. Büdcə - əsas maliyyə 

kateqoriyalarının (vergilərin, dövlət kreditinin, dövlət xərclərinin) fəaliyyətinin vəhdətidir, yəni 

büdcə vasitəsilə resursların daim səfərbər edilməsi və onların xərclənməsi həyata keçirilir.  
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Dövlət büdcəsi iqtisadi kateqoriya kimi bölgü (yenidənbölgü) və nəzarət funksiyalarını 

yerinə yetirir. Bölgü funksiyasının sayəsində pul vəsaitlərinin dövlətin əlində təmərküzləşməsi və 

onların ümumdövlət ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədilə istifadəsi baş verir. Nəzarət funksiyası 

vasitəsilə maliyyə resurslarının dövlətin sərəncamına nə dərəcədə öz vaxtında və tam daxil 

olmasını, büdcə vəsaitlərinin bölgüsündə faktiki olaraq proporsiyaların necə formalaşdığını, 

onların səmərəli istifadə olunmasını müəyyən etmək mümkün olur.  

Hazırda dövlət büdcəsi vasitəsilə ÜDM-ün 23%-ə qədəri yenidən bölüşdürülür. Büdcə 

vasitəsilə məhsuldar qüvvələrin daha səmərəli yerləşdirilməsi, AR-ın ərazisində iqtisadiyyatın və 

mədəniyyətin yüksəldilməsi tələbləri nəzərə alınmaqla maliyyə resurslarının sahələrarası və ərazi 

üzrə yenidən bölgüsü həyata keçirilir. 

 

34. Azərbaycan Respublikasının büdcə quruculuğu və büdcə sistemi 

 

Büdcə quruculuğu – ölkənin büdcə sisteminin təşkili prinsiplərinin, onların strukturunu, 

büdcə sisteminə daxil olan büdcələrin qarşılıqlı əlaqəsi və fəaliyyətinin hüquqi-təşkilatı 

əsaslarının məcmusunu büdcə vəsaitlərinin yaradılması və istifadəsi qaydalarını müəyyən edir. 

Büdcə quruculuğunun tərkib hissəsi büdcə sistemidir. Adətən büdcə sistemi dedikdə, iqtisadi 

münasibətlərə və mövcud dövlət quruluşuna əsaslanan, hüquq normaları ilə tənzimlənən müxtəlif 

səviyyəli büdcələrin və büdcədənkənar fondların məcmusu başa düşülür. Büdcə sistemi – 

dövlətin maliyyə sisteminin başlıca həlqəsidir.  

Büdcə sisteminin strukturu ölkənin dövlət və inzibati quruluşunun formalaşması ilə, burada 

fəaliyyət göstərən əsas qanunvericilik aktları ilə, büdcənin ictimai təkrar istehsalda və sosial 

prosesdə rolu ilə müəyyən edilir. Hakimiyyətin inzibati-ərazi qurumları arasında bölgüsündən asılı 

olaraq bütün dövlətlər unitar, federativ və konfederativ dövlətlərə bölünür.  

Büdcə sistemi aşağıdakı proseslərdə müxtəlif subyektlər arasında yaranmış münasibətləri 

ifadə edir:  

a) bütün səviyyəli büdcələrin və büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlirlərinin formalaşması 

və xərclərin həyata keçirilməsi, dövlət və bələdiyyə borclanmasının həyata keçirilməsi, dövlət və 

bələdiyyə borclarının tənzimlənməsi;  

b) büdcə layihələrinin tərtibi, müzakirəsi, təsdiqi, icrası və icrasına nəzarət.  

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemini Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi, 

Naxçıvan MR-nın büdcəsi və yerli büdcələr təşkil edir. 2005-ci ildə yerli büdcələr 66 rayon, 69 

şəhər, 13 şəhər rayonları, 2660 bələdiyyə büdcələrini əhatə etmişdir. Bu büdcələr arasında 

münasibətlər, onların formalaşması, prinsipləri, tərtibi, təsdiqi, icrası və icrasına nəzarət “Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilir.  

Azərbaycan Respublikasının büdcə quruculuğunun əsasını ölkənin Konstitusiyası və unitar 

respublika kimi dövlət quruluşu ilə müəyyən edilir.  

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi vahidlik, tamlıq, reallıq, aşkarlıq və dövlət büdcə 

sisteminə daxil olan bütün büdcələrin müstəqilliyi, büdcə sistemi səviyyələri arasında gəlir və 

xərclərin bölgüsü, büdcənin balanslaşdırılması, büdcə vəsaitlərindən səmərəli və qənaətlə 

istifadə edilməsi, büdcə xərclərinin ödənilməsinin ümumiliyi və məqsədli xarakter daşıması 

prinsiplərinə əsaslanır.  

Büdcə sisteminin vahidliyi büdcənin formalaşmasının vahid hüquqi bazası ilə, vahid 

büdcə təsnifatı və büdcə sənədləri formasından istifadə etməklə, büdcə prosesinin razılaşdırılmış 

prinsipləri ilə, vahid sosial-iqtisadi və vergi siyasəti ilə təmin edilir.  
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Tamlıq prinsipi o deməkdir ki, büdcə sisteminin hər bir həlqəsində gəlir və xərclər onların 

həcmində tam əks olunmalıdır.  

Reallıq – büdcə göstəricilərinin həqiqiliyini göstərir.  

Aşkarlıq prinsipi – təsdiq edilmiş büdcələri və onların icrası haqqında hesabatı və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin göndərişini kütləvi informasiya vasitələrində dərc 

etdirilməsini tələb edir. 

Büdcənin müstəqilliyi – gəlirlərin xüsusi mənbələrinin və onların istifadə edilməsi 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsi hüququ ilə təmin edilir. Gəlirlərin xüsusi mənbələrinə hər bir 

büdcə səviyyəsi üçün qanunla gəlir mənbəyinin təhkim edilməsi, tənzimləyici gəlirdən ayırma, 

Azərbaycan Respublikasının subyektləri və yerli özünüidarəetmə səlahiyyətli orqanları tərəfindən 

müstəqil olaraq müəyyən edilən əlavə mənbələr aiddir.  

Büdcə sistemi səviyyələri arasında gəlir və xərclərin bölgüsü – mərkəzi icra və yerli 

idarəetmə orqanlarına müvafiq gəlir növləri və xərclərin həyata keçirilməsi üçün səlahiyyətlərin 

(tam və qismən) verilməsidir.  

Büdcənin balanslaşdırılması – hər bir büdcə balanslaşdırılmalıdır, yəni büdcədə nəzərdə 

tutulmuş xərclərin həcmi büdcənin gəlirlərinin və büdcə kəsrinin maliyyələşdirilməsinə sərf edilən 

məbləğin həcminə uyğun olmalıdır.  

Büdcə xərclərinin ödənilməsinin ümumiliyi – büdcənin bütün xərclərinin ümumi gəlirdən 

maliyyələşdirilməsi deməkdir.  

Büdcə vəsaitlərindən istifadənin ünvanlığı və məqsədli xarakteri – büdcə vəsaitləri 

konkret məqsədlərin maliyyələşdirilməsi üçün konkret ünvanların sərəncamçılarına verilir.  

Dövlət büdcəsinin tərtibi, müzakirəsi və icrası zamanı bu prinsiplərə ciddi əməl edilməsi 

zəruridir.  

Dövlət büdcəsinin, Naxçıvan MR-nın büdcəsinin və yerli büdcələrin tərkib hissəsi kimi 

məqsədli büdcə fondları yaradılır. Bu fondlar müstəqil mədaxil mənbələrinə malikdir.  

Məqsədli büdcə fondları üzrə daxilolmalar və xərclər büdcələrin gəlir və xərc hissələrində 

ayrıca göstərilməklə müvafiq maliyyə əməliyyatları xəzinədarlıq vasitəsilə həyata keçirilir. 

Məqsədli büdcə fondlarının vəsaiti təyinatı üzrə istifadə olunmalı və onların başqa məqsədlər 

üçün xərclənməsinə yol verilmir. Bu fondların hesablarında ilin sonuna qalan vəsait onların 

növbəti ildə gəlirlərinə daxil edilir. Məqsədli büdcə fondları müstəqil mədaxil mənbələrinə malik 

olmayaraq müvafiq büdcələrdən ayırmalar hesabına formalaşdıqda, bu fondlar həmin büdcələrin 

xərc hissəsində əks etdirilir. İlin sonunda fondların hesablarında qalan istifadə vəsait 

maliyyələşdirmə mənbəyinə qaytarılır. Buna misal olaraq Azərbaycan Respublikasının 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunu göstərmək olar.  

Yerli (bələdiyyə) büdcələrin gəlirləri xüsusi və tənzimləyici gəlirlərə bölünür. Xüsusi gəlirlər 

müvafiq büdcələrin vergi gəlirlərindən və vergi olmayan gəlirlərindən ibarətdir. Tənzimləyici 

gəlirlər isə dövlət vergilərindən ayırmalar, məqsədli büdcə fondlarından vəsaitlər, yuxarı 

büdcələrdən dotasiya, subsidya və subvensiya, qarşılıqlı hesablaşma qaydasında yuxarı 

büdcələrdən daxilolmalar, rüsum, yığım, ödənişlər və haqlardan ibarətdir. 

 

35. Dövlət büdcəsinin gəlirləri, onun tərkibi və quruluşu 

 

Büdcənin gəlirləri dedikdə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

əvəzi ödənilmədən və qaytarılmamaq şərti ilə dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının sərəncamına daxil olan pul vəsaiti başa düşülür. Dövlət büdcəsinin gəlirləri dövlətin 

maliyyə bazasını təşkil edir.  
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Büdcənin gəlirləri dövlətin pul vəsaiti fondunun formalaşması prosesində dövlətlə müəssisə, 

təşkilat və əhali arasında əmələ gələn iqtisadi münasibətləri ifadə edir.  

İqtisadi təsnifata uyğun olaraq dövlət büdcəsinin gəlirləri 4 qrupa ayrılır: vergilərdən 

daxilolmaları, qeyri-vergi gəlirləri, əsaslı ödənişlər və əvəzsiz alınan vəsaitlər (transfertlər).  

Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsinin əsas gəlirlərini vergi və rüsumlar təşkil edir.  

Vergilərin mahiyyəti və funksiyaları haqqında qısa məlumat vermək...  

Gömrük rüsumları – Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən 

Respublikanın gömrük ərazisinə malların idxalı və ixracı zamanı alınan ödənişlərdir.  

Gömrük rüsumları üç əsas funksiya yerinə yetirir:  

1. Fiskal funksiya. Dövlət büdcəsinin gəlirlərini təmin etmək (bu həm idxal, həm də ixrac 

rüsumlarına aiddir);  

2. Proteksionist (müdafiə) funksiyası. Yerli istehsalçıları arzuolunmaz xarici rəqabətdən 

qorumaq (idxal rüsumu üçün xarakterikdir) ;  

3. Balanslaşdırma funksiyası. Daxili qiyməti bu və ya digər səbəb üzündən dünya 

qiymətlərindən aşağı olan malların arzuolunmaz ixracının qarşısının alınması üçün tətbiq edilir 

(ixrac rüsumuna aiddir).  

Gömrük rüsumlarını müxtəlif əlamətlərinə görə təsnifləşdirmək olar:  

- cəlbetmə xarakterinə görə: a) idxal rüsumları; b) ixrac rüsumları; c) tranzit gömrük 

rüsumları (mövcud ölkənin ərazisində tranzit qaydasında malların keçirilməsinə qoyulur);  

- tətbiq edilmə xüsusiyyətlərinə görə: xüsusi növ rüsumlar tətbiq edilir ki, buraya: a) 

antidempinq; b) xüsusi rüsumlar; c) kompensasiya rüsumları;  

- fəaliyyət müddətinə görə: a) müvəqqəti rüsumlar; b) mövsümi rüsumlar. 

Xarici malların daxili bazara daxil olması nəticəsində gömrük orqanları tərəfindən idxal 

gömrük rüsumları alınır. İdxal gömrük rüsumlarının dərəcələri Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti tərəfindən təyin edilir. Azərbaycan Respublikasının əlverişli ticarət rejimi tətbiq 

etdiyi ölkələrin malları üçün idxal gömrük rüsumları dərəcələrinin son həddi Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən müəyyən olunur.  

İxracın inkişafına şərait yaratmaq məqsədilə ixrac gömrük rüsumları məhdud mal qruplarına 

tətbiq edilir. Bir qayda olaraq, ixrac rüsumları incəsənət əsərlərinin və ya qədim əşyaların 

ölkədən aparılması zamanı geniş tətbiq olunur.  

İxrac gömrük rüsumlarının dərəcələri və onların tətbiq olunduğu malların siyahısı 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunur. Azərbaycan 

Respublikasının əlverişli ticarət rejimi tətbiq etdiyi ölkələrin malları üçün ixrac gömrük rüsumları 

dərəcələrinin son həddi Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təyin olunur.  

Tranzit gömrük rüsumları gömrük tarifi əsasında ölkədən malların keçirilməsi zamanı tətbiq 

olunur.  

Xüsusi rüsumlar aşağıdakı hallarda tətbiq edilir:  

- mallar Azərbaycan Respublikası ərazisinə bu qəbildən olan malların yerli istehsalçılarına 

ziyan vuran və ya ziyan vura biləcək həcmdə gətirildiyi hallarda müdafiə tədbiri kimi;  

- digər dövlətlərin və onların ittifaqlarının Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə toxunan 

ayrıseçkilik və digər hərəkətlərinə cavab tədbiri kimi.  

Antidempinq rüsumları idxal olunan malların qiyməti Azərbaycan Respublikası gömrük 

ərazisinə gətirildiyi anda ixrac olunduğu ölkədəki real dəyərindən xeyli aşağı olduqda və belə bir 

idxal bu qəbildən olan malların yerli istehsalçılarına ziyan vurduqda və ya bu hal istisna 

edilmədikdə, Azərbaycan respublikasında bu malların istehsalının təşkilinə və 

genişləndirilməsinə maneçilik törədildikdə tətbiq edilir.  
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Kompensasiya rüsumları Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən malların 

istehsalı və ya ixracı zamanı birbaşa və dolayı subsidyalardan istifadə olunduqda və belə bir 

idxal bu qəbildən olan malların yerli istehsalçılarına ziyan vurduqda və ya bu hal istisna 

edilmədikdə, Azərbaycan Respublikasında bu malların istehsalının təşkilinin genişləndirilməsinə 

maneçilik törətdikdə tətbiq edilir.  

Malların ixracını və idxalını operativ tənzimləmək üçün bəzi mallara mövsümi rüsumlar 

tətbiq oluna bilər. Bu halda gömrük tarifində nəzərdə tutulmuş gömrük rüsumları dərəcələri tətbiq 

olunmur. Mövsümi rüsumların qüvvədə olduğu müddət ildə 6 aydan çox ola bilməz.  

Bir qayda olaraq gömrük rüsumunun həcmi malın gömrük dəyərindən və gömrük tarifindən 

asılıdır.  

Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi (gömrük qiymətləndirilməsi) sistemi gömrük 

qiymətləndirilməsinin beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş ümumi prinsiplərinə əsaslanan gömrük 

ərazisinə gətirilən və bu ərazidən çıxarılan mallara şamil edilir. Həmin malların gömrük 

qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiq qaydası AR-nın Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunur. 

Gömrük dəyəri mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilərkən 

deklarant tərəfindən gömrük orqanına bəyan edilir.  

Deklarant tərəfindən bəyan edilmiş gömrük dəyəri və onun müəyyən edilməsi ilə bağlı 

məlumatlar dəqiq, kəmiyyəti təyin oluna bilən və sənədlərlə təsdiq edilmiş məlumatlara 

əsaslanmalıdır.  

Gömrük tarifi gömrük sərhədindən keçirilən mallara tətbiq edilən və xarici iqtisadi 

fəaliyyətin əmtəə nomenklaturasına uyğun olaraq sistemləşdirilmiş gömrük rüsumu dərəcələrinin 

məcmusudur. Gömrük tarifi məhsulun kodunun qısa olaraq adını, gömrük rüsumu və rüsum 

dərəcələri ilə tətbiqi vahidini özündə əks etdirir.  

Gömrük vergisinə cəlbetmənin subyekti (vergi ödəyicisi) deklarant adlanır. O, əmtəənin 

sahibi, əmtəəni gətirən, gömrük brokeri ola bilər. Gömrük rüsumu tutulmasının obyekti gömrük 

dəyəri, gömrük sərhədindən keçirilən əmtəələrin miqdar və ya eyni vaxtda hər ikisi ola bilər.  

Azərbaycan Respublikasında gömrük rüsumunun dərəcəsini AR-nın hökuməti müəyyən 

edir.  

Gömrük rüsumları - əmtəələrin gömrük sərhədindən keçirilməsinə aid olan vergidir, gömrük 

yığımları malların müvafiq sənədləşdirilməsinə görə ödənilir. Onlar vergi deklarasiyasının qəbul 

edilməsinədək və ya birlikdə ödənilir.  

İnkişaf etmiş ölkələrdə gömrük rüsumlarının fiskal əhəmiyyəti getdikcə azalır. Belə ki, əgər 

XIX əsrin axırlarında ABŞ-da büdcəyə bütün daxilolmaların 50%-i idxal rüsumlarının hesabına 

ötürülürdüsə, hal-hazırda bu 1,5%-dən artıq deyildir.  

Birdəfəlik rüsum bazarlarda, yarmarkalarda və xüsusi olaraq satış üçün ayrılmış yerlərdə 

malların, məmulatların və kənd təsərrüfatı məhsullarının satışını həyata keçirmək üçün alınır. 

Birdəfəlik rüsumun ödəyiciləri malların, məmulatların və kənd təsərrüfatı məhsullarının satışını 

həyata keçirən fiziki şəxslərdir.  

Dövlət rüsumları. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 4 

dekabr tarixli qanuna əsasən dövlət rüsumu qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada 

dövlət orqanlarının müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslərə göstərdikləri xidmətlərə və hüquqi 

hərəkətlərə görə dövlət büdcəsinə ödənilən məcburi ödənişdir.  

Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatına əsasən büdcənin qeyri-vergi 

gəlirlərinə mülkiyyətdən gəlirlər, mal və xidmətlərin satışından daxilolmalar, cərimə və 

sanksiyalar üzrə daxilolmalar və könüllü köçürmələr daxildir.  
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Mülkiyyətdən gəlirlər – dövlətin mülkiyyəti ilə bağlı olan vergi olmayan gəlirlərdir. Bu gəlirlər 

faizlərdən, dividentlərdən, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin mənfəətindən ayırmalardan, 

pul-şey lotereyaları üzrə daxilolmalardan və icarə haqqından ibarətdir.  

Mal və xidmətlərin satışından daxilolmalara dövlətə məxsus olan maddi və qeyri-maddi 

aktivlərin satışı və ya onların özəlləşdirilməsindən daxilolmalar, büdcə təşkilatlarının ödənişli 

xidmətindən daxilolmalar və inzibati tədiyyələr aiddir.  

Cərimə və sanksiyalar üzrə daxilolmalara cinayət və inzibati qaydada hüquq pozuntularına 

görə, torpaq qanunvericiliyinə uyğun olaraq tutulan cərimə və sanksiyalar aid edilir. Yol hərəkəti 

qaydalarının pozulmasına görə cərimələr,sanksiyalar və sair daxilolmalar bu qrupa daxildir. Vergi 

qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq olunan cərimə və sanksiyalar təsnifatda həmin növ 

vergiyə aid kateqoriyada öz əksini tapır.  

Könüllü köçürmələrə (qrantlardan başqa) beynəlxalq təşkilatlar və dövlət idarəetmə 

orqanları istisna olmaqla, digər hüquqi və fiziki şəxslər, müxtəlif qeyri-dövlət fondları və digər 

mənbələr tərəfindən bağışlanılmış və könüllü köçürülmüş vəsaitlər aid edilir.  

Büdcə gəlirləri xüsusi və tənzimləyici gəlirlərə ayrılır.  

Büdcələrin xüsusi gəlirləri – AR-nın qanunvericiliyilə müvafiq büdcələrə təhkim edilmiş gəlir 

növləridir. Büdcələrin xüsusi gəlirlərinə aiddir: (a) AR-nın qanunvericiliyi ilə müvafiq büdcələr və 

büdcədənkənar dövlət fondlarına təhkim edilmiş vergi gəlirləri; (b) qeyri-vergi gəlirləri; (c) əvəzsiz 

köçürmələr.  

Maliyyə yardımları müvafiq büdcələrin və büdcədənkənar dövlət fondlarının xüsusi 

gəlirlərinə daxil deyildir.  

Büdcələrin tənzimləyici gəlirlərinə - növbəti büdcə ilinə və habelə uzun müddətli əsaslarla 

(adətən 3 ildən az olmayan müddətə) muxtar respublika və yerli büdcələrə normativ ayırmalar 

(faizlə) müəyyən edilmiş dövlət vergiləri və digər ödənişlər aiddir. Ayırma normativləri qanunla 

müəyyən edilir. 

 

36. Büdcədənkənar fondların mahiyyəti və zəruriliyi 

 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərildiyi kimi 

büdcədənkənar dövlət fondları qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət tərəfindən hüquqi şəxs 

qismində təsis edilmiş və dövlət büdcəsindənkənar müstəqil büdcəyə malik olan məqsədli dövlət 

maliyyə fondudur. Başqa sözlə büdcədənkənar dövlət fondları Dövlət büdcəsindən və 

Azərbaycan Respublikası subyektlərinin büdcələrindən kənar yaradılan, vətəndaşların 

konstitusiya hüquqlarının təmin edilməsi, iqtisadi və sosial xarakterli bəzi tələbatlarının 

ödənilməsi üçün müəyyən edilmiş pul vəsaitləri fondlarıdır. Həmin fondlar bir növ ayrı-ayrı sosial, 

iqtisadi, kredit, sənaye və s. problemlərin həlli məqsədilə yaradılır. Ona görə də büdcədənkənar 

fondlarda toplanan vəsaitlər məqsədli xarakter daşıyır. Bu fondlar dövlət büdcəsi ilə müqayisədə 

avtonom (muxtar), müstəqil əhəmiyyət kəsb edir və deyildiyi kimi müəyyən tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə xidmət edir. Lakin, büdcədənkənar fondların müstəqil formalaşdırılması zəruri 

hallarda onların dövlət büdcəsində birləşməsini istisna etmir.  

Büdcədənkənar fondlar – milli gəlirin müəyyən sosial və iqtisadi məqsədlər üçün yenidən 

bölgüsü və istifadə edilməsinin bir fondudur. Bütövlükdə istər dövlət büdcəsinin və istərsə də 

büdcədənkənar fondların mənbəyini ÜDM, birinci növbədə milli gəlir təşkil edir. Lakin, konkret 

mənbə baxımından götürüldükdə büdcədənkənar fondlar xüsusi vergi və yığımlar, habelə dövlət 

büdcəsi, bəzi ölkələrdə isə istiqrazlar, borclar hesabına formalaşır. Büdcədənkənar fondlara bəzi 

mənbələrdən vəsaitlər qaytarılmaq və qaytarılmamaq şərti ilə həyata keçirilə bilər.  
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Büdcədənkənar fondlar mərkəzi və ya yerli hakimiyyət orqanlarının sərəncamında olur.  

Büdcədənkənar dövlət fondlarının yaradılmasının zəruriliyi aşağıdakılardan ibarətdir: dövlət 

büdcədənkənar fondlarının yaradılması hər şeydən əvvəl maliyyə resurslarından daha səmərəli 

istifadə etmək və habelə sosial tədbirləri müfəvvəqiyyətlə həll etmək üçün zəruridir.  

Büdcədənkənar fondlar müxtəlif əlamətərinə görə aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:  

Δ müddətinə görə: daimi və müvəqqəti;  

Δ məqsədlərinə görə; sosial müdafiə, iqtisadi və digər;  

Δ mənsubiyyətinə görə; mərkəzi dövlət və yerli fondlara bölünürlər. 

Büdcədənkənar məqsədli dövlət fondları sosial yönümə və ciddi məqsədli təyinata malikdir. 

Məqsədli təyinatından asılı olaraq büdcədənkənar dövlət fondları iki qrupa: məqsədli sosial 

fondlara və məqsədli iqtisadi fondlara ayrılır.  

Azərbaycan Respublikasında büdcədənkənar məqsədli dövlət sosial fondlarına 

aşağıdakılar daxildir:  

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu; Əhalinin Məşğulluğuna Kömək Fondu və Əlillərin Sosial 

Müdafiə Fondu.  

Əlillərin Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi Dövlət büdcəsinin vəsaitləri mülkiyyət 

formasından asılı olmayaraq respublika ərazisində fəaliyyət göstərən müəssisə, idarə və 

təşkilatların mənfəətindən 1% məcburi ayrılmalar, idarə, müəssisə və təşkilatların, habelə 

vətəndaşların ianələri, fondun sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan vəsaitlər, xeyriyyə 

tədbirlərindən (auksionlar, konsertlər, olimpiadalar, marafon və s.) toplanan vəsaitlər hesabına 

formalaşırdı.  

Bundan başqa Respublikamızda ayrı-ayrı iqtisadi xarakterli bir neçə fond: Dövlət Yol 

Fondu; Sahibkarlığa Yardım Milli Fondu; Təbiət Mühafizə Fondu; Meşələrin qorunub Saxlanması 

və Təkrar İstehsalı Fondu yaradılmış və fəaliyyət göstərmişdir.  

Vəsaitlərin cəlb edilməsi həcminə görə ən iri fond Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondudur.  

Hazırda bütün dövlətlərdə, o cümlədən sənayecə inkişaf etmiş dövlətlərdə də 

büdcədənkənar fondlar yaradılmaqla iqtisadi və sosial sahədə baş verə biləcək çətinliklər aradan 

qaldırılır. Büdcədənkənar fondlar ilk növbədə ABŞ-da yaradılmış, sonradan isə bütün dövlətlərdə 

yayılmağa başlamışdır. Büdcədənkənar fondlar dövlətin müxtəlif mənbələrdən maliyyə 

ehtiyatlarının toplanmasına və həmin ehtiyatlar hesabına özünün sosial iqtisadi məsələlərinin həll 

etməsinə şərait yaradır.  

Büdcədənkənar fondlarla yanaşı sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə elmi tədqiqat fondu, 

investisiya fondu, kredit fondu, yol fondu, müvafiq yerli fondlar və s. yaradılır. Həmin fondlar 

büdcədənkənar olsalar da özünəməxsus səciyyə daşıyırlar və “xüsusi fondlar” adı altında 

nəzərdən keçirilir. Bir sıra ölkələrdə xüsusi iqtisadi fondlar, hərbi-siyasi fondlar, dövlətlərarası 

fondlar da yaradılır.  

Xarici ölkələrin maliyyə sistemində xüsusi fondlar əhəmiyyətli yer tutur. Burada toplanmış 

vəsaitlərin həcmi olduqca böyükdür. Belə ki, Fransada xüsusi fondlar həcminə görə ölkənin 

dövlət büdcəsinə yaxındır, Yaponiyada xüsusi fondlardan dövlət xərclərinin yarıdan çoxu, Böyük 

Britaniyada 1∕3-i maliyyələşdirilir. 

 

37. Sığortanın mahiyyəti 

 

Sığorta istehsal münasibətlərinin ən zəruri elementlərindən biridir. O əsasən ictimai istehsal 

prosesində meydana gələn maddi itkilərin əvəzinin ödənilməsi ilə əlaqədardır. Normal təkrar 
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istehsal prosesinin ən zəruri şərtlərindən biri istehsalın fasiləsizliyidir. Əgər ictimai istehsal 

prosesi təbiət qüvvələrinin və digər zərərli hadisələrin nəticəsində dayanırsa, onda cəmiyyət 

üçün belə hallardan zərər çəkməmək məqsədilə əvvəlcədən tədbirlərin görülməsi vacibdir. Çünki 

ictimai istehsal risqli xarakter daşıyır. Bu risk ilk növbədə özünü insanlar və təbiətin dağıdıcı 

qüvvələri arasındakı ziddiyyətlərdə göstərir. Belə hallarda insan iradəsindən asılı olmayaraq baş 

verir və onların ağır nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədilə sığorta müdafiəsindən istifadə 

olunur. Bu, ilk növbədə, özünü ictimai istehsalın sığortalanması və ya müdafiəsi formasında 

biruzə verir.  

İqtisadi anlayış olan sığorta maliyyə kateqoriyasının tərkib hissəsidir. Bununla yanaşı, 

maliyyə ümumilikdə gəlirin və yığımların bölgüsü və yenidən bölgüsü ilə əlaqədardırsa, onda 

sığorta ancaq yenidən bölgü münasibətlərini əhatə edir. İqtisadi anlayış olan sığortanın 

özünəməxsusluğunu xarakterizə edən aşağıdakı mahiyyət əlamətlərini göstərmək olar:  

1. Sığortalama zamanı pulun yenidən bölgüsü münasibətləri meydana çıxır ki, bu da kənar, 

gözlənilməz və güclü hadisələrin mövcudluğu ilə şərtlənir. Bu hadisələrin nəticəsində milli 

iqtisadiyyata və əhaliyə maddi və digər zərərlər dəyir.  

2. Sığorta zamanı sığorta iştirakçıları arasında dəymiş zərərin aradan qaldırılması həyata 

keçirilir. Sığorta iştirakçıları dedikdə, sığorta olunanlarla sığorta edənlər başa düşülür. Bu cür 

yenidən bölgü münasibətləri, bir qayda olaraq bütün təsərrüfatı və bütün ölkə ərazisini deyil, 

ictimai həyatın müəyyən hissələrini əhatə edən zərərin təsadüfi xarakter daşıması ilə şərtlənir. Bu 

zaman sığorta iştirakçıları nə qədər geniş olarsa, onda zərərin aradan qaldırılmasında hər bir 

sığortaçıya o qədər az pul düşər. Sığortalama zərərin aradan qaldırılmasında ən səmərəli 

metoddur. Bu səmərəlilik, sığortaçıların və sığorta olunan obyektlərin sayı artdıqca daha da 

artır. Sığorta həm də pul vəsaitlərinin sığorta fondu adlananvahid bir fondda cəmlənməsini təmin 

edir. Belə hallarda hər bir sığortaçı minimum xərclərlə maksimum zərərləri aradan qaldıra bilir.  

3. Sığorta zərərlərin ərazi vahidləri arasında həm də vaxtında bölüşdürülməsini təmin edir. 

Bu zaman bir il ərzində sığorta fondunun vəsaitlərinin səmərəli ərazi bölgüsü üçün çox böyük 

ərazi və kifayət qədər sığorta obyektinin olması lazımdır. Zərərlərin vaxtında aradan qaldırılması 

fövqəladə halların təsadüfi xarakteri ilə əlaqədardır. Çünki belə fövqəladə hallar hər il baş vermir 

və onların baş verməsinin dəqiq vaxtı məlum deyildir.  

4. Zərərin qapalı şəkildə aradan qaldırılması sığorta fondunda səfərbərliyə alınmış 

vəsaitlərin bilavasitə geri qaytarılmasını şərtləndirir. Hər bir sığorta olunanın sığorta fonduna 

ayırdığı sığorta ödənişlərinin ancaq bir məqsədi var ki, o da müəyyən ərazidə və müəyyən vaxt 

müddətində zərərin həqiqi məbləğinin ödənilməsidir. Ona görə də sığorta ödənişlərinin məbləği 

dəymiş zərərin ödənilməsi formasında geri qaytarılır. 

 

38. Sığorta işində əsas anlayışlar 

 

Sığorta - sığortalının əmlakının və əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində 

münasibətlərdir.  

Həyat sığortası - sığortalının ölümü, sağlamlığının, iş qabiliyyətinin qocalığa, yaxud əlilliyə 

görə tamamilə və ya qismən itirilməsi halları üçün aparılan sığortadır. Həyat sığortası üzrə 

müqavilə müddəti bitdikdə və ya sığorta hadisəsi baş verdikdə, sığorta məbləği sığorta 

müqaviləsində müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə sığortalıya qaytarılır.  

Qeyri-həyat sığortası - sığorta hadisəsi baş verdiyi zaman sığortalıya vurulan zərər 

ödənilməklə onun məsuliyyəti, əmlakı və əmlak mənafeləri ilə bağlı risklərin sığortasıdır.  
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Sığortaçı - yalnız sığorta və təkrar sığorta fəaliyyətini göstərmək məqsədilə yaradılmış, 

qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada xüsusi razılıq almış hüquqi şəxs olan sığorta 

təşkilatıdır.  

Sığortalı - sığortaçı ilə müqavilə bağlayan (sığorta etdirən) və ya xeyrinə sığorta müqaviləsi 

bağlanan (sığorta olunan), yaxud qanuna görə sığortalanmış sayılan fiziki şəxs (fəaliyyət 

qabiliyyəti məhdud olan və ya fəaliyyət qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən məhdudlaşdırılan, eləcə 

də fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslərdən başqa) və ya hüquqi şəxslərdir.  

Sığorta etdirənlə sığortalı adətən eyni şəxs olur. Lakin bəzən sığorta etdirənlə sığortalı 

müxtəlif şəxslər də ola bilər. Hər hansı bir şəxsin başqa birisinin malını və ya həyatını sığorta 

etdirə bilməsi üçün , həmin şəxs ilə həyatı sığorta olunan şəxs və ya sığortalanan mal arasında 

bir mənfəət əlaqəsi olmalıdır.  

Sığorta oluna bilən mənfəət - sığorta müqaviləsində əsas amillərdən biri də sığorta oluna 

bilən mənfəətdir. Əslində sığorta təminatı mal və ya insan həyatının özünə deyil, bunlar 

üzərindəki mənfəətə verilir. 

İstənilən bir mənfəət sığorta oluna bilmək üçün mütləq maddi, yəni iqtisadi dəyərə malik 

olmalıdır. Mənfəət iqtisadi dəyərə malik olmaqla bərabər, həm də pulla qiymətləndirilən formada 

olmalıdır ki, sığortaçı ilə sığorta etdirən müəyyən bir məbləğə sığorta olunması üçün razılığa gələ 

bilsinlər. İqtisadi dəyərə malik elə mənfəətlər vardır ki, onları pulla qiymətləndirilməsi qeyri-

mümkündür. Məsələn, çox qiyməyli bir sənət əsərinin iqtisadi dəyəri vardır, lakin ona qiymət 

qoyula bilməz. Əgər bu əsər sığortalanacaq olarsa, bu zaman bir qiymət təyin edilməli və 

müəyyən bir məbləğ üzərində razılığa gəlinməlidir.  

Risk – baş verməsi mümkün olan təhlükədir. Sığortanın məqsədi ayrı-ayrı fərdlərin həyatda 

rast gələ biləcəkləri risklərə təminat verilməsidir. Təsadüfən baş verən zərərlər, sığorta ilə 

qabaqcadan görülmüş tədbirlər nəticəsində aradan qaldırılmış olur. Risk, gələcəkdə baş verən, 

ehtimal olunan, qeyri-müəyyən və qanuni olmalıdır. Sığorta haqqında qanunda sığorta risqi bu 

şəkildə izah edilir:  

“Sığorta risqi – ehtimal olunan elə hadisədir ki, onun baş verməsinə qarşı sığorta aparılır. 

Sığorta risqi sayılan hadisənin təsadüf əlamətləri olmalıdır.”  

Sığorta məbləği – sığortalı tərəfindən bildirilən və sığorta şəhadətnaməsində (polisdə) 

yazılan məbləğdir. Sığorta məbləği, zərər baş verdiyi zaman sığortaçının yerinə yetirə biləcəyi 

ödənişin maksimum miqdarını göstərir.  

Sığorta müqaviləsinə və ya qanuna uyğun olaraq sığorta obyektinin sığortalandığı və 

sığortaçının öhdəliklərinin son həddi olan pul məbləğidir.  

Sığorta dəyəri – sığortalanacaq əmlakın cari bazar şərtlərinə uyğun olaraq müəyyən edilən 

alqı-satqı qiymətidir. Sığorta hadisəsi baş verdiyi zaman sığortalının düşdüyü zərəri bütövlükdə 

ala bilməsi üçün ideal variant, sığorta məbləğinin sığorta dəyərinə bərabər olmasıdır.  

Sığorta hadisəsi – qanuna və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin, sığortalıya 

və ya üçüncü şəxslərə ödənilməsi üçün əsas olan haldır.  

Sığorta ödənişi – sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalının əmlakına və ya əmlak 

mənafelərinə dəyən zərərin yerini doldurmaq üçün pul və ya natura şəklində ödənilən vəsaitə 

sığorta ödənişi deyilir.  

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün baş verən risklə meydana gələn zərər bir-biri ilə bilavasitə 

əlaqədar olmalıdır. Bu əlaqə “səbəb-nəticə əlaqəsi” adlanır.  

Sığortaçı sığorta ödənişini müqaviləyə və ya qanuna müvafiq surətdə sığortalının ərizəsinə 

və sığorta hadisəsi haqqında akta əsasən verir.  
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Sığorta aktını sığortaçı və ya onun vəkil etdiyi şəxs (ekspert) tərtib edir. Sığortaçı sığorta 

hadisəsinin səbəblərini və təfsilatını aydınlaşdırmaq hüququna malikdir.  

Sığorta haqqı (prim) – sığorta müqaviləsinə və ya Qanuna uyğun olaraq sığortalının 

sığortaçıya verməli olduğu pul məbləğidir.  

Dolayısı ilə, zərər baş verdiyi zaman sığortaçı tərəfindən veriləcək sığorta ödənişi 

müqabilində, sığorta etdirən tərəfindən qabaqcadan və ya hissələrlə ödəniləcək haqdır. Bu haqq, 

texniki olaraq hesablanmış tədiyyəyə, xərclər, komission, gəlir kimi amillər əlavə edilməklə 

müəyyən edilir. Texniki tədiyyə hesablandığı zaman, statistik qaydalardan istifadə edilərək, 

toplanan tədiyyə ilə ödənəcək zərərin bərabərliyi təmin edilir. Texniki tədiyyəyə, digər xərclərin 

vəgəlirin əlavə edilməsi yolu ilə hesablanan tədiyyə, sığortalı tərəfindən ödənəcək tədiyyədir.  

Sığorta tədiyyələri bütün dünyada müəyyən əsaslara görə hesablanır. Bu əsasları təşkil 

edən qaydalara “tarif” deyilir.  

“Sığorta tarifi – sığorta haqqının hesablanması üçün aktuari hesablamalarına əsasən 

müəyyən edilən dərəcədir.”  

İcabari sığorta növləri üzrə sığorta haqları və tarifləri qanunlara uyğun olaraq müəyyən 

edilir, digər sığorta növləri üzrə isə onları sığortaçı müəyyən edir.  

Zəruri hallarda haqsız rəqabətin qarşısını almaq məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

minimum sığorta tariflərini müəyyən edə bilər.  

Sığortalının ödədiyi sığorta haqları məhsulun (işlərin, xidmətlərin) maya dəyərinə aid edilir.  

Üç növ tarif vardır:  

1) Tənzimlənmiş tarif sistemi;  

2) Təsdiq edilmiş tarif sistemi;  

3) Sərbəst tarif.  

1) Tənzimlənmiş tarif sistemi – tənzimlənmiş tarif sistemində qiymətlər Maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən hazırlanır və təsdiq edilir.  

2) Təsdiq edilmiş tarif sistemi – bu sistemdə şirkətlər, hazırladıqları tarifləri Nazirlər Kabineti 

təsdiq etdirdikdən sonra tətbiq edirlər. Respublikamızda həyat və sağlamlıq sığortalarında bu cür 

tariflər tətbiq edilməlidir.  

3) Sərbəst tarif sistemi – sərbəst tarif sistemində sığorta şirkətləri öz qiymətlərini (tariflərini), 

özünün iqtisadi siyasəti və statistik məlumatlarına uyğun olaraq müəyyənləşdirdiyi qaydalara 

əsasən təyin edir. Bu tarif sistemində Dövlət, şirkətlər tərəfindən tətbiq edilən qiymətlərə 

müdaxilə edə bilməz. Respublikamızda (məcburi sığortalar istisna olmaqla), 1992-ci ildən 

etibarən sərbəst tarif sistemi tətbiq edilir.  

Təkrar sığorta – təkrar sığorta sığortaçının sığortalı qarşısında öz öhdəliklərinin bir 

hissəsinin yerinə yetirilməsi risqini başqa sığortaçıda (təkrar sığortaçıda) sığortalamasıdır;  

Təkrar sığorta müqaviləsini bağlamış sığortaçı sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortalı 

qarşısında götürdüyü öhdəliklərə görə tam həcmdə məsuliyyət daşıyır;  

Təkrar sığortaçı sığortaçı qarşısında götürdüyü öhdəliklər üzrə məsuliyyət daşıyır;  

Təkrar sığorta müqaviləsi sığortaçı ilə sığortalı arasında bağlanan müqavilə ilə eyni vaxtda 

qüvvədən düşür;  

Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən sığortaçıların, yalnız xüsusi razılıq 

aldığı sığorta növü üzrə riskdən təkrar sığortaya qəbul etmək hüququ vardır.  

İcbari sığorta növləri üzrə təkrar sığortaya verilən risklərin Azərbaycan Respublikası 

ərazisində fəaliyyət göstərən sığortaçılarda saxlama payının həcmi və onun saxlama qaydası 

qanunla müəyyən edilir. 
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Başqa sözlə, sığorta şirkətləri təminat verdikləri risklərin razılığa əsasən qabaqcadan 

müəyyən edilmiş bir hissəsini, tədiyyə müqabilində digər sığorta şirkətlərinə verə bilərlər.  

Sığorta şirkətləri təminat verdikləri risklərin qabaqcadan müəyyən edilmiş bir hissəsini 

özlərində saxlayırlar. Buna saxlama payı deyilir.  

Şərikli (müştərək) sığorta – bir risqə qarşı, bir neçə şirkət tərəfindən eyni və ya müxtəlif 

nisbətlərdə təminat verilməsinə şərikli (müştərək) sığorta deyilir.  

“Sığorta haqqında” Qanuna əsasən sığorta obyekti bir müqavilə əsasında bir neçə sığortaçı 

tərəfindən sığortalana bilər. Bu müqavilədə hər sığortaçının razılaşdırılmış paylar əsasında 

hüquq və vəzifələrini müəyyən edən şərtlər olmalıdır.  

Yüksək risklərin birgə sığortalanması üçün sığortaçılar öz aralarında bağlanan saziş 

əsasında sığorta daxılı yarada bilərlər.  

Sığortalı qarşısında öhdəliyi öz payı miqdarında olmaqla şərikli sığortaçılardan biri sığortalı 

ilə münasibətdə bütün şərikləri təmsil edə bilər.  

Şərikli (müştərək) sığorta müqavilələrində sığorta şirkətləri arasında bir protokol tutulur və 

şirkətlərin pay nisbətləri müəyyən edilir. Payların cəmi, sığorta məbləğinin ümumi miqdarına 

bərabər olmalıdır.  

Şərikli (müştərək) sığortada müştərək formada təminat vermə halı vardır. Təkrar sığortada 

isə əvvəlcə bir şirkət təminat verir və bu təminatın müəyyən bir hissəsini digər şirkətlərə həvalə 

edir.  

Sığorta vasitəçiləri – bütün dünyada və Azərbaycanda sığorta vasitəçiliyi əsasən üç 

formada həyata keçirilir.  

1. Sığorta agentləri – sığorta şirkətləri, sığorta etmə işini birbaşa və ya agentləri vasitəsilə 

yerinə yetirirlər.  

“Sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda, kimlərin və hansı şərtlər ilə 

agent ola bilmələri müəyyən edilmişdir.  

Bunlar aşağıdakılardır:  

- Sığorta agenti (agent) təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq hər hansı hüquqi şəxs 

və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs ola bilər.  

- Sığorta müqaviləsini bağlamaq və sığorta haqlarını qəbul etmək səlahiyyəti sığortaçıya 

məxsusdur. Bu səlahiyyət agentlik müqaviləsində göstərmək şərtilə agentlərə də verilə bilər.  

- Agent müqavilə ilə sığortaçının adından və onun verdiyi səlahiyyət daxilində vasitəçilik 

fəaliyyəti göstərir, o cümlədən sığortaçını təmsil edərək onun adından sığorta müqaviləsi bağlaya 

bilər.  

- İkinci dərəcəli agent sığortaçı ilə müqavilə əsasında agentlik fəaliyyəti göstərən fiziki və ya 

hüquqi şəxsdir.  

İkinci dərəcəli agentlərə sığorta müqaviləsi bağlamaq və sığorta haqları qəbul etmək 

səlahiyyəti verilmir.  

- Sığortaçının idarəetmə orqanının rəhbəri və üzvləri, müdiriyyət üzvləri və digər məsul 

işçiləri işlədikləri sığortaçının agenti ola bilməzlər. Bu tələb sığorta agentinin funksiyasını həyata 

keçirən banklara aid edilmir. 

2. Produktor – həm sığortalı, həm də sığortaçıya münasibətdə bitərəf olan, sığortalıya 

müqavilənin şərtlərini aydınlaşdırmaqla sığortaçıya təqdim edilən təklifnaməsini hazırlamaqda 

kömək edən və sığorta hadisəsinin baş verməsinə təsir göstərə biləcək amillərdən ona məlum 

olanlarını sığortaçıya bildirməsi şərti ilə vasitəçilik fəaliyyəti göstərən hüquqi və ya fiziki şəxslərə 

produktor deyilir.  

3. Broker:  
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a) Sığorta brokeri (broker) sığorta müqaviləsində sığortalını təmsil edən, sığortaçının 

seçilməsi zamanı bitərəf və müstəqil mövqe tutaraq sığorta müqaviləsinin imzalanması üçün 

hazırlıq işlərini həyata keçirən və lazım olarsa, bu müqavilənin həyata keçirilməsinə köməklik 

göstərən hüquqi şəxs (broker təşkilatı) və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan fiziki şəxsdir.  

Təkrar sığorta borkeri təkrar sığorta üzrə sığortaçı ilə təkrar sığortaçı arasında vasitəçilik 

fəaliyyəti həyata keçirən brokerdir.  

b) Broker təşkilatları Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərmək üçün 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qayda xüsusi razılıq almalı, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

müəyyən edilmiş miqdarda və qaydada öz məsuliyyətini sığortalamalıdırlar.  

c) Azərbaycan Respublikasında brokerlər sığorta risklərini:  

- idxal-ixrac edilən malların nəqliyyat sığortaları;  

- təyyarə, vertolyot və gəmilərin xarici kreditlə satın alındıqları təqdirdə həmin kredit 

ödənilənədək, xarici ölkədən lizinq yolu ilə gətirildiyi halda isə lizinq müqaviləsinin müddəti 

bitənədək ediləcək sığortaları;  

- gəmilərin sahiblərinin məsuliyyətinin sığortaları;  

- həyat sığortaları;  

- vətəndaşların Azərbaycan Respublikasından xaricə etdikləri səfər üçün bağladıqları fərdi 

qəza, xəstəlik və mühərrikli nəqliyyat vasitəsi sığortaları istisna olmaqla, yalnız Azərbaycan 

Respublikasında olan sığortaçıların vasitəsi ilə xarici ölkələrdə sığorta və təkrar sığorta etdirə 

bilərlər.  

ç) Mülkiyyətə qarşı, təsərrüfat və vəzifə cinayətləri törədilməsinə görə məhkum olunmuş 

şəxslər broker fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməzlər.  

d) Brokerlərin fəaliyyətinin qaydası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir.  

Sığorta və təkrar sığorta bazarının xüsusi peşəkar vasitəçilərinə sığorta brokeri deyilir. 

Onlar sığorta müqaviləsi üzrə tədiyyə borcunun ödənilməsi zamanı sığorta şirkəti adından, 

sığorta ödənişi verildiyi zaman isə sığortalının adından danışırlar.  

Həm sığortaçı, həm də sığorta etdirən sığorta brokerindən yüksək peşəkarlıq qabiliyyəti 

tələb etmək hüququna malikdirlər. Brokerlərin göstərdikləri xidmət müqabilində komission haqları 

sığorta şirkəti tərəfindən ödənilir.  

Sığorta ekspertləri – sığorta eksperti sığorta hadisəsi nəticəsində vurulan zərərin 

miqdarını, səbəblərini, xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün ekspertiza, yoxlama və ya 

araşdırmanı həyata keçirən mütəxəssisdir.  

Sığorta ekspertləri sığorta şirkətinə tabe olmayan müstəqil mütəxəssislərdir.  

Sığorta eksperti təsirə düşməyən, bitərəf, sığortaçılıq və zərər mövzusunda lazımi texniki 

biliyə malik, lazım olduqda isə digər mütəxəssislərdən köməkistəməyi bacaran vicdanlı şəxslər 

olmalıdırlar. Əks təqdirdə, hazırladıqları zərər raportu ilə sığortaçını və ya sığortalını ziyana sala 

bilərlər.  

Sığorta ekspertləri, göstərdikləri xidmət müqabilində ekspert haqqı alırlar, lazımi hallarda 

onlara verilən işi qəbul etməyə bilərlər. Sığorta ekspertlərinin qanunla müəyyən edilmiş jurnalları 

tutmaları məcburidir.  

Sığorta ekspertlərinin fəaliyyət göstərməsi qaydasını və onlara verilən ixtisas tələblərini 

Maliyyə Nazirliyi müəyyən edir.  

Sığorta aktuarları – aktuar-sığorta qaydalarına, habelə investisiya, maliyyə, demoqrafiq və 

digər sahələrə aid nəzəriyyə və statistik məlumatlara əsasən normativ mənfəət və ehtiyatların 

yaranmasının zəruriliyini nəzərə almaqla sığorta haqları və tarifləri hesablayan və şərtlərini 
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hazırlayan şəxsdir. Aktuarların fəaliyyət göstərməsi qaydasını və onlara verilən ixtisas tələblərini 

Maliyyə Nazirliyi müəyyən edir. 

 

39. Sığortanın formaları və növləri 

 

Sığorta həm könüllü, həm də icbari formada həyata keçirilə bilər.  

Əhalinin sosial müdafiəsinə əlavə təminatların yaradılması, baş vermiş təbii fəlakət, 

bədbəxt hadisə, qəza nəticəsində vətəndaşların səhhətinə, fiziki və hüquqişəxslərin əmlakına, 

habelə ətraf mühitə vurulan zərərlərin ödənilməsinin təmin edilməsi üçün konkret bir sahədə 

çalışan işçilərin fərdi qəza üzrə, yaxud konkret bir sahənin əmlakı sığortaya mütləq qaydada cəlb 

edilə bilər.  

Belə sığortalar qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq icbari sığorta qanunları əsasında 

həyata keçirilir. İcbari sığortanın şərtləri və aparılması qaydası, daha doğrusu sığortalıların və 

sığortaçının müəyyən edilməsi, hansı hadisələrin sığorta hadisəsi hesab olunması, sığorta 

məbləği və sığorta haqları (tarifləri), sığorta ödənişi verməkdən imtina əsasları, sığortanın həyata 

keçirilməsi üçün zəruri hesab olunan digər şərtlər həmin icbari sığortanı tənzimləyən qanunla 

müəyyən edilir. İcbari sığorta, əgər qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, müvafiq 

qanunla müəyyən olunmuş şərtlər və qaydalar çərçivəsində həyata keçirilməlidir. İcbari sığorta 

qanunu ilə həmçinin sığortanı həyata keçirəcək sığortaçı müəyyən edilməlidir.  

İcbari sığortanın növündən, sığorta obyektinin (obyektlərinin) həcmindən, sığortanın əhatə 

dairəsindən, sığorta haqlarının ödənilməsi mənbəyindən asılı olaraq sığortaçı dövlət sığorta 

orqanı, yaxud mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müvafiq sığorta növünün 

aparılmasına icazəsi (xüsusi razılığı) olan bütün sığorta şirkətləri müəyyən edilə bilər.  

Sığorta haqlarının dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulan icbari 

sığortanın aparılması, büdcə vəsaitlərindən səmərəli və təyinatı üzrə istifadənin təmin edilməsi 

məqsədilə qanunla dövlət sığorta orqanına həvalə edilə bilər. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 

respublikada icbari formada həyata keçirilən səkkiz sığorta növündən beşi Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinə həvalə edilmişdir.  

Könüllü sığortanın aparılması qaydası və şərtləri sığortaçının təsdiq etdiyi müəyyən növlər 

üzrə sığorta qaydaları, habelə sığortaçı ilə sığortalı arasında bağlanılan müqavilə ilə müəyyən 

edilir. Sığorta qaydalarında sığortanın məqsədi, sığorta obyektləri, sığorta hadisələri, sığorta 

ödənişi verməkdən imtina əsasları, tərəflərin hüquq və vəzifələri müəyyənləşdirilməlidir.  

Sığorta qaydalarında həmçinin sığortaçının aktuar hesablamalar əsasında müəyyən etdiyi 

tariflər göstərilməlidir. Əgər sığorta qaydalarında nəzərdə tutulmuşdursa, sığorta müqaviləsində 

əlavə şərtlər də nəzərdə tutula bilər.  

Sığorta müqaviləsi bağlanarkən sığortaçı müvafiq sığorta növü üzrə sığorta qaydalarını 

sığortalıya təqdim etməlidir. Belə ki, sığortalı müqaviləyə əsasən hansı hərəkətləri etməli 

olduğunu, hansı hallarda sığortaçının ona sığorta ödənişi verməkdən imtina edəcəyini bilməlidir.  

Sığortanın növləri dedikdə, tarif dərəcələri üzrə müəyyən həcmdə sığorta məsuliyyətinə 

uyğun olaraq, mahiyyətcə həmcins olan konkret obyektlərin sığortası nəzərdə tutulur. 

Sığortaçılarla sığorta olunanlar arasında sığorta münasibətləri müəyyən növlərə uyğun olaraq 

həyata keçirilir.  

Məsələn, əmlak sığortasının konkret növləri tikilinin sığortası, heyvanların, ev əmlakının 

sığortası, nəqliyyat vasitələrinin və s. kimi müəyyən edilir. Yaxud sosial sığortanın konkret 

növlərinə yaşlılığa görə pensiya sığortası, əlillik üzrə, ailə başçısının itrilməsi üzrə sığorta, 

əhalinin bu və ya digər təbəqəsində konkret iş qabiliyyətinin sığortalanması aiddir. Həyat 
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sığortası, ölüm hallarının və əməkqabiliyyətinin itrilməsi üzrə sığorta, uşaqların sığortası, bədbəxt 

hadisələrdən sığorta isə şəxsi sığorta növləridir. 

 

40.İnvestisiya fəaliyyətinin mahiyyəti 

 

İnvestisiya – gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və digər 

fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intelektual 

sərvətlərdən ibarətdir.  

İnvestisiya obyektlərinə qiymətli kağızlar (səhmlər, istiqrazlar və s.), iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində yeni yaradılan və modernləşdirilən əsas fondlar və dövriyyə vəsaitləri, məqsədli pul 

əmanətləri, elmi-texniki məhsul və mülkiyyətin digər obyektləri, əmlak hüququ və intellektual 

mülkiyyət hüququ aid edilir.  

İnvestisiya fəaliyyəti subyektləri (investorlar) hasilat, tikinti, innovasiya və maliyyə kapitalı 

dövriyyəsi siferasına daha çox diqqət yetirirlər. İnvestisiyalaşmanın əsas istiqamətləri kimi 

aşağıdakıların fərqləndirilməsi məqsədəuyğundur. İstehsalın genişləndirilməsinə, istehsal 

infrastrukturunun inkişafına, modernləşdirməyə, material ehtiyatlarının artırılmasına, sosial 

infrastrukturunun inkişafına, elmə, kadr hazırlığına investisiyalar.  

İnvestisiya proseslərin əsas kapitalın artırılması və yeniləşdirilməsi, innovasiyalı inkişafı, 

sturuktur təkmilləşmələrinin həyata keçirilməsinə və istehsalın səmərəliyini yüksəldən digər bu 

kimi vəzifələrin icrasına yönəldilir.  

Ümumiyyətlə, investisiya qoyuluşlarını gələcəkdə gəlir əldə etmək üçün bu gün pul 

vəsaitlərinin maddi aktivlər və ya qiymətli kağızlar əldə edilməsinə sərfi kimi xarakterizə etmək 

olar və xarakteristikadan bəllidir ki, investisiyalar real və maliyyə investisiyalarına bölünür.  

Maliyyə investisiyaları – səhm, istiqraz, opsion və s. qiymətli kağızlar alqısı ilə bağlıdır. 

Təkrar istehsal üzrə kapital qoyuluşu istehsal və qeyri istehsal təyinatlı qoyuluşlara bölünür. 

İstehsal təyinatın qoyuluşlara istehsal qurğularının tikintisinə və avadanlıqlarına, su təsərrüfatı və 

meliorasiya qurğularına, kənd təsərrüfatı texnikasının və inventarların gətirilməsinə, çoxillik 

əkmələrin və bağların salınmasına və s. xərclər aid edilir.  

Mədəni-məişət təyinatlı obyektlərin tikintisinə, mənzil-kommunal təsərrüfatına məsrəflər 

qeyri-istehsal təyinatlı kapital qoyuluşuna aid edilir. 

Kapital qoyuluşunda əsas yeri 1-ci qrup təşkil edir. Ona görə ki, o istehsal prosesində 

həlledici rol oynayır. Digər tərəfdən kənd təsərrüfatı istehsalı imkanının yaxşılaşdırılması kəndin 

sosial problemlərinin həlli ilə bilavasitə əlaqədardır. Buna görə qeyri-istehsal təyinatlı kapital 

qoyuluşu hər il genişləndirilməlidir.  

Kapital qoyuluşu növlərinə görə tikinti-quraşdırma işlərinə məsrəflərə, quraşdırma tələb 

edən və etməyən maşın və avadanlıqların, inventar və alətlərin gətirilməsinə məsrəflərə; çoxillik 

əkmələrin salınmasına və becərilməsinə məsrəflərə; layihə-axtarış işlərinə; obyektlərin inventar 

dəyərinə aid edilən sair kapital qoyuluşuna məsrəflərə bölünür.  

Tikinti-quraşdırma işləri iki üsulla podrat və təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilir. Podrat üsulla 

işləri lazımi texnika ilə təcriz edilmiş, yüksək ixtisaslı kadrlara malik ixtisaslaşmış tikinti təşkilatları 

yerinə yetirir.  

İnvestisiya fəaliyyəti haqqında (Azərbaycan Respublikası Qanunu) qanuna uyğun olaraq 

əsaslı tikintidə işləri yerinə yetirmək üçün dövlət investorlara (investisiya fəaliyyətini həyata 

keçirənlərə) sifariş verir. Sifariş veriləndə bir qayda olaraq, müəssisə və təşkilatlar üçün bu 

sifarişin iqtisadi səmərəliliyi nəzərə alınır. Sifariş müsabiqə (tender) yolu ilə verilir. Həmçinin tikinti 

işlərində investorlara dövlət sifarişi verilərkən, qanunvericiliklə müəyyən güzəştlər də nəzərdə 
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tutula bilər. İşlər başa çatandan sonra Respublika dövlət sifarişi obyektləri Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyənləşdirdiyi qaydada istismara qəbul olunur.  

Tender – hər hansı bir işin, xidmətin ən səmərəli üsul və aşağı xərclə yerinə yetirilməsi 

üçün iddiaçılar arasından birinin (bir neçəsinin) seçilərək, həmin işin (xidmətin) müqavilə 

əsasında ona (onlara) həvalə edilməsi məqsədilə keçirilən müsabiqədir. (Tender haqqında 

Azərbaycan Respublikası Qanunu. Azərbaycan qəzeti.11.04.1997. İstehsal növünün təşkili üçün 

texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu nou-hau adlanır.  

Çoxillik əkmələrin salınması və becərilməsi üzrə məsrəflər iki mərhələdə həyata keçirilir. 

Birincidə - əkmələrin salınması üzrə , ikincidə - çoxillik əkmələrin məhsuldar dövrünə qədər 

becərilməsi üzrə məsrəflər.  

Layihə - axtarış işləri üzrə kapital qoyuluşuna, layihə-smeta sənədlərinin gətirilməsinə, 

layihə tapşırıqlarının, texniki layihənin, smeta-maliyyə hesablamalarının, işçi sxemlərin 

hazırlanmasına xərclər aid edilir.  

Sair kapital işlərinə və məsrəflərə tikintidə yerdəyişmə, torpaq sahələrinin yaxşılaşdırılması 

üzrə xərclər aid edilir.  

Kapital qoyuluşu planlaşdırılmasına və maliyyələşdirilməsi mənbəyinə görə dövlətin 

mərkəzləşdirilmiş; müəssisənin xüsusi vəsaiti və bank krediti hesabına yerinə yetirilir. Birinci 

halda kapital qoyuluşu büdcə təxsisatı, mərkəzləşdirilmiş fondlar və ehtiyatlar hesabına 

maliyyələşdirilir və sosial-iqtisadi inkişaf proqramında nəzərdə tutulur; ikinci halda müəssisə və 

təşkilat sərbəst müəyyənləşdirir və təsdiq edir. 

 

41. İnvestisiya qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi mənbələri 

 

İnvestisiya qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi mənbələri – xüsusi borc və büdcə vəsaitlərinə 

ayrılır. Maliyyələşdirilməsi mənbələrindən asılı olaraq investisiya qoyuluşu mərkəzləşdirilmiş və 

mərkəzləşdirilməmiş qoyuluşlara ayrılır. Mərkəzləşdirilmiş investisiya qoyuluşu əsasən büdcə 

vəsaiti hesabına yerinə yetirilir. Xüsusilə də sahələrarası istehsalın inkişafına yeni tikintiyə və s. 

yönəldilir. Mərkəzləşdirilməmiş investisiya qoyuluşu isə xüsusi vəsait və bank krediti hesabına 

yerinə yetirilir.  

İnvestisiya qoyuluşunun maliyyələşdirilməsinin xüsusi mənbələrinə aiddir: mənfəətdən bu 

məqsədə ayırma; səhm buraxılışından səfərbər edilən vəsait; icarə haqqı əsaslı tikintidən daxili 

resursların səfərbər edilməsi; əsas istehsal fondları üçün nəzərdə tutulan amortizasiya ayırması; 

artıq və lazımsız əsas fondların satışından gəlir; məhsuldar və iş heyvanlarının çıxdaş 

edilməsindən gəlir və s.  

İnvestisiya qoyuluşunun maliyyələşdirməsi mənbələrindən ən əsaslısı amortizasiya 

ayırmasıdır. 

 

42. Kreditvə kreditsistemi 

Kreditin meydana gəlməsi və inkişafı. 

 

Kredit (latıncadan creditum – borc) – qaytarılmaq və faiz ödənilmək şərti ilə pul və ya əmtəə 

formasında verilən borca deyilir.  

Kreditin meydana gəlməsi ibtidai icma quruluşunun dağılması dövrünə təsadüf edir. Onun 

əmələ gəlməsinin əsas şərtlərinə daxildir: istehsal vəsaitləri və əmək əşyaları üzərində xüsusi 

mülkiyyətin yaranması, mübadilənin müntəzəm inkişafı və pulun meydana çıxması, əmlak qeyri-

bərabərliyi.  
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Pul varidatının bəzilərinin əlində toplanması və digərlərində pula ehtiyacın olması kreditin 

birinci forması olan sələmçiliyin yaranması üçün əsas oldu. Əvvəllər borc natura formasında 

verilirdi, lakin əmtəə-pul münasibətləri inkişaf etdikcə pulla da verilməyə başladı.  

Borc üçün təminat rolunu torpaq, həm də borc alanın və onun ailə üzvlərinin şəxsiyyəti 

oynayırdı. Buna görə kredit xırda sahibkarların torpaqsızlaşması hesabına torpaq mülkiyyətinin 

az qisim şəxslərin əlində cəmləşməsinə, borc alanların əsarətə düşərək borc verənlərin quluna 

çevrilməsinə gətirib çıxarırdı ki, bu da son nəticədə ibtidai icmanın dağılmasına və quldarlıq 

cəmiyyətinin meydana gəlməsi səbəbinə çevrilirdi. Kapitalizmə qədərki bütün dövrlərdə kredit 

kapitalist kreditinin tarixi sələfi olan sələm formasında çıxış edirdi. Sələm krediti üçün aşağıdakı 

əlamətlər xarakterik idi: borc alanlar simasında əsasən xırda istehsalçılar, quldarlar və feodal 

əyanları, borc verənlər (kreditorlar) simasında isə tacirlər, vergi yığanlar, məbədlər, manastırlar 

və kilsələr çıxış edirdilər. Bu dövrdə alınan faizin həcmi həddindən artıq yüksək idi. Faiz nəinki 

izafi məhsulun hamısını, hətta zəruri məhsulun da müəyyən hissəsini udurdu. Sələmə görə daha 

yüksək faiz alındığı üçün (ildə 100-200%) o yığımın qarşısını alır və iqtisadiyyatın inkişafını 

ləngidirdi.  

Borc kapitalının hərəkəti kimi çıxış edən kapitalist krediti başlıca olaraq xüsusi mülkiyyətə 

əsaslanır. Kreditor və ya borc alan simasında əsasən alınan vəsaiti kapital formasında, mənfəət 

almaq məqsədi ilə istifadə edən kapitalistlər çıxış edir. Buna görə də kapitalist krediti üçün faizin 

səviyyəsi sələmçi kredit üçün verilən faizdən xeyli aşağıdır və yalnız mənfəətin az bir hissəsini 

təşkil edir.  

 

43. Kreditin mahiyyəti və quruluşu. 

 

Kredit latın dilindən tərcümədə iki məna kəsb edir: - “inanıram, etibar edirəm” və “borc”.  

Kredit iqtisadi kateqoriya olub, müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin yenidənbölgüsü ilə 

əlaqədar olaraq təsərrüfat subyektlərinin bir-birləri ilə müddətlilik, ödənc və geri qaytarılmaq 

şərtləri üzərində qurulan qarşılıqlı iqtisadi əlaqəsini tərənnüm edir.  

Kreditin mahiyyətini açıqlamaq üçün onun quruluşunu, hərəkət mərhələlərini, əsasını 

araşdırmaq lazımdır. 

Kreditin quruluşu sabit və dəyişməzdir. Kredit bir-biri ilə sıx əlaqədə olan elementlərdən 

təşkil olunmuşdur. Bu elementlərdən ən başlıcası bu münasibətlərin subyektləridir. Kredit 

sövdələşmələrində subyekt hər zaman kreditor və borcalandır. Kreditor və borcalanlar ilk 

növbədə əmtəə mübadiləsi bazası əsasında yaranır. Alqı-satqı prosesləri zamanı alıcı hər 

zaman satdığı əmtəənin pul ekvivalentini ala bilmir, həmçinin satıcı aldığı malın qiymətini dərhal 

ödəyə bilmir. Belə hallarda ödəmə yalnız müəyyən vaxt keçdikdən sonra baş verir. Beləcə, satıcı 

kreditor, alıcı isə borcalan olur. Deməli, kredit münasibətlərinin obyekti dəyərin borc verilən 

hissəsi, subyektləri kreditor və borcalandır (debitor). Bu münasibətlərdə şəxsi vəsaitlərini 

müəyyən prinsiplər əsasında borc verən tərəf kreditor, krediti götürən və aldığı borcu qaytarmalı 

olan tərəf isə borcalan və ya debitordur.  

Borc verə bilmək üçün kreditorun müəyyən qədər vəsaiti olmalıdır. Bu vəsaitlərin mənbəyi, 

həm şəxsi yığım, həm də yenidən istehsal prosesinin digər subyektlərindən götürülmüş resurslar 

ola bilər. Müasir iqtisadiyyatda kreditor-bank krediti nəinki öz resursları hesabına, həmçinin onun 

hesablarında saxlanılan cəlb edilmiş və səhm və istiqrazlarının yerləşdirməsi nəticəsində 

cəmləmiş olduğu vəsaitlər hesabına da verə bilər. Kredit kimi yalnız pul vəsaitləri deyil, həmçinin 

reallaşma üçün nəzərdə tutulan mal da iştirak edə bilər (kommersiya krediti).  
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Yerləşdirilmiş vəsaitlərə nəzərən kreditorun vəziyyəti ikili xarakter daşıyır. Belə ki, kreditor 

(bank) borc verərkən öz resursları ilə yanaşı, digər müəssisə və təşkilatların resurslarını da 

istifadə etdiyindən, öz əməliyyatlarını yerinə yetirərkən elə etməlidir ki, onun müştəriləri öz 

hesablarından vəsait götürmək istədikləri zaman bankın bu vəsaitləri verməyə maddi imkanı 

olsun. Bu o deməkdir ki, yalnız ayrı-ayrı müəssisələr və individual borcalanlar deyil, həmçinin 

kreditor da öz müştərilərindən aldığı borcu vaxtında geri qaytarmalıdır.  

Sərbəst qalan pul vəsaitlərinin kreditorlar tərəfindən mobilizə edilməsi səmərəli xarakter 

daşıyır. Belə ki, bu proses resursların “işləyən pullara” çevrilməsinə imkan yaratmış olur. 

Kreditor bu vəsaitləri yerləşdirdiyi zaman həm öz şəxsi məqsədlərini, həm də yenidən istehsal 

prosesinin digər iştirakçılarının məqsədlərini qorumaq üçün onların səmərəli istifadəsini təmin 

edir. 

Kredit hərəkətinin mərhələləri: borc verilən dəyərin hərəkətini aşağıdakı kimi təsəvvür 

etmək olar:  

Ky – Kba – Ki...Rs...Dq... – Kq, 

Burada: Ky – kreditin yerləşdirilməsi;  

Kba – kreditin borcalan tərəfindən alınması;  

Ki – kreditin istifadəsi;  

Rs – resursların sərbəstləşdirilməsi;  

Dq – müvəqqəti borc alınan dəyərin qaytarılması;  

Kq – kredit formasında yerləşdirilən vəsaitlərin kreditor tərəfindən geri alınması; 

Kreditin verilməsi yalnız o zaman mümkün ola bilər ki, borc verilən obyektin istehlak 

xüsusiyyətlərindən istifadə olunsun, və o çıxdığı nöqtəyə geri qayıtsın.  

Yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz bu mərhələlərin toplumu kreditin – təkcə kreditə aid 

olmayan mərhələləri özündə birləşdirən, borc verilən dəyərin tam dövranı kimi – hərəkətini 

görməyə imkan verir. Ümumiyyətlə, əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, kredit münasibətləri tədavül 

sahəsində yarandığından, kreditə yalnız dəyərin kreditordan borcalana və əksinə keçməsi 

mərhələlərini aid etmək olar.  

Kreditin əsasını onun mahiyyəti təşkil edir. Kreditin mahiyyətini isə ictimai tələbatın 

reallaşması üçün dəyərin, qaytarılma əsasında hərəkəti kimi müəyyən etmək olar.  

Kreditin rolu onun iqtisadiyyatda, əhali və dövlətdə tətbiqindən asılı olaraq xarakterləşir. 

Əmtəələrin nisyə satılması, məhsul istehsalı və satışının fasiləsizliyi, istehsalın genişlənməsi, 

əsas fondların artırılması, məhsuldar qüvvələrin inkişaflı məhz kreditin sayəsində baş verir.  

Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, kredit tətbiqinin əsaslandırılmış sərhədlərinin 

müəyyən olunması və onların qorunması kredit əməliyyatlarının ayrı-ayrı iştirakçılarının və 

bütövlükdə iqtisadiyyatın xeyrinədir. Məhz kredit qoyuluşlarının optimal səviyyəsi şəraitində 

kreditin iqtisadiyyata təsiri müsbət ola bilər. Kreditin əlavə təqdimi müəssisə və təşkilatların 

resurslardan qənaətlə istifadə və əmtəələrin istehsal və reallaşması proseslərinin 

tezləşdirilməsində marağının azaltmış olar.  

 

44. Kreditin funksiyaları və növləri. 

 

Kreditor və borcalan arasında bağlanmış kredit sövdələşmələri dəyərin yenidən 

bölüşdürülməsi mərhələsində yaranır. Mübadilə zamanı müvəqqəti sərbəst qalan dəyər 

borcalana keçir, sonra öz sahibinə qayıdır. Kredit üçün xarakterik olan bu proses onun birinci 

funksiyasını – yenidən bölgü funksiyasının yaranmasına səbəb olur.  
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Bu funksiyanın xüsusiyyətləri hansılardır? İlk növbədə onu ayırd etmək lazımdır ki, kredit 

vasitəsilə məhz nə yenidən bölünür. Borc sövdələşməsi zamanı kreditor birinci halda borcalana 

müvəqqəti istifadəyə mal-material qiymətliləri, ikinci halda isə bu gün müasir kredit üçün 

xarakterik olan pul vəsaitləri verə bilər. Hər iki halda sövdələşmənin mahiyyətinin eyni olmasına 

baxmayaraq, ötürülən obyekt müxtəlifdir. Lakin bu müxtəliflik obyektin məzmununa deyil yalnız 

formasına aiddir. Formasından asılı olmayarq hər iki halda dəyərin yenidənbölgüsü baş verir.  

Kreditin yenidənbölgüsü funksiyası bütövlükdə dəyərin yenidənbölgüsü deyil, müvəqqəti 

sərbəst qalan dəyərin yenidənbölgüsü əhatə edir.  

Kreditin ikinci funksiyası – həqiqi pulların kredit əməliyyatları ilə əvəz olunması vasitəsilə 

tədavül xərclərinə qənaət edilməsi fuksiyasıdır. Müasir iqtisadi şəraitdə bu əvəz olunma üçün 

hər cür şərait yaranmışdır. Mal və xidmətlərəgörə nağdsız hesablaşmalar vasitəsilə vəsaitlərin bir 

hesabdan silinib başqa hesaba köçürülməsi, qarşılıqlı ödəmələrin zaçotu, nağd pul ödəmələrinin 

azaldılmasına və pul tədavülünün strukturunun yaxşılaşmasına imkan yaratmış olur.  

Kreditin üçüncü funksiyası – kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsinin 

sürətlənməsi funksiyasıdır. Kapitalın təmərküzləşməsi dedikdə fərdi yığımların hüdudlarının 

genişlənməsindən söhbət gedir. Belə ki, bir fərdin kapitalı digərlərinin kapitallarına əlavə 

edilməklə artırılır, bunun nəticəsində fərdi müəssisələr səhmdar cəmiyyətlərə çevrilir.  

Kreditin növünün xarakteristikası dövlətin təşkili-iqtisadi prinsiplərindən asılıdır. Kreditin 

növləri üçün vahid ümumdünya prinsip mövcud deyil. Kreditin növü təkrar istehsaldan, 

iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətindən, kreditləşmənin obyektlərindən, onun təminatından, 

müddətliliyindən, ödəncliyindən asılı olaraq müəyyənləşir. Kommersiya bankları öz müştərilərinə 

kreditin müxtəlif növlərini təqdim edirlər. Bunları aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar:  

1. ilk növbədə borcalanın əsas qrupları üzrə:  

- təsərrüfat fəaliyyəti üçün verilən kreditlər;  

- əhaliyə verilən kreditlər;  

- dövlət və hakimiyyət orqanlarına verilən kreditlər.  

2. verilmə istiqamətinə görə:  

- istehlak krediti;  

- istehsal krediti;  

- ticarət krediti;  

- kənd təsərrüfatı krediti.  

3. istifadə müddətinə görə:  

- tələbolunanadək (müddətsiz);  

- müddətli kreditlər;  

müddətli kreditlər özləri də öz növbəsində:  

- qısamüddətli (1 ilə qədər);  

- orta müddətli (1 ildən 3 ilə qədər);  

- uzunmüddətli (3 ildən yuxarı).  

Bir illik qısamüddətli kreditlər əsasən dövriyyə fondunu formalaşdıran kreditlərdir. Orta və 

uzunmüddətli kreditlər isə əsas fondun formalaşmasında iştirak edirlər.  

4. həcminə görə:  

- irihəcmli kreditlər;  

- orta həcmli kreditlər;  

- xırda həcmli kreditlər.  

5. təminatına görə:  

- təminatlı kreditlər (bunlara girovlu, zəmanətli, sığortalı kreditlər);  
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- təminatsız kreditlər (blanklı kreditlər).  

6. verilmə üsuluna görə: a) təminatlı kreditlər; b) ödənişli kreditlər.  

1-ci halda yəni, təminatlı kredit növündə kredit borclarının hesablaşma hesabına mal-

material qiymətlərinə qoyulmuş xüsusi vəsaitin ödənilməsinə yönəldilir. 

II halda isə yəni, ödənişli kredit növündə kredit borclarına ödəniş üçün təqdim olunan 

hesablaşma pul sənədlərinin ödənilməsinə yönəldilir.  

7) ödənilmə üsuluna görə:  

- hissə-hissə ödənilən möhlətli kreditlər;  

- müəyyən olunmuş vaxtda tamam ödənilən kreditlər.  

8) geniş təkrar istehsalın istifadə sahələrinə görə:  

- əsas fondların geniş təkrar istehsalında iştirak edən kreditlər;  

- dövriyyə fondlarının təşkilində iştirak edən kreditlər.  

 

45. Kreditin prinsipləri və formaları. 

 

Subyektlər bir-birləri ilə kredit münasibətlərinə girərkən ciddi şəkildə kreditin prinsiplərinə 

riayət etməlidirlər. Bu prinsiplərin qorunması həm kreditorun,həm də borcalanın iqtisadi 

hüquqlarının qorunmasının zəmanəti hesab olunur. Kreditin aşağıdakı prinsipləri mövcuddur:  

- qaytarilma müddəti;  

- ödənçilik;  

-differesiallıq;  

-təminatlılıq;  

Qaytarılma müddəti özündə kreditin müəyyən olunmuş zamanda qaytarılmasını tərənnüm 

edir. Bu prinsipə uyğun kredit təkcə qaytarılmamalı,ciddi şəkildə müəyyən edilmiş vaxtda geri 

qaytarılmalıdır. Deməli,müddətlilik qaytarılmanın zamanını müəy-yənləşdirən prinsipdir. Bu 

prinsipin qorunması kommersiya banklarının likvidliyinin (yəni onların krediti vaxtında və tam 

şəkildə geri qaytarılması müddətinin göstəricisi,ölkənin bank sistemində bankın nüfuzu) təminatı 

üçün vacibdir. Buradan da kreditin təminatlılıq prinsipi ortaya çıxır. Belə ki,banklar bu prinsipə 

arxayın olaraq,yəni borcalanların bankların pul vəsaitlərini vaxtında geri qaytarmasından əmin 

olmaqla,öz kredit fəaliyyətlərini qurur,kreditlərin nə zaman qaytarılacağını qabaqcadan bilməklə 

müştərilərdən borc götürdükləri pul vəsaitlərini öz əməliyyatlarına arxayınlıqla cəlb edir. Kreditin 

müddəti müəyyən kreditləşmə normativlərə uyğun olaraq kreditləşən mal-material qiymətlilərinin 

dövriyyə müddətinə və xərclərin ödənilməsinə uyğun olaraq bank tərəfindən müəyyənləşir.  

Kreditin differensiallıq prinsipi o deməkdir ki,kreditor hər kredit istəyən müştəriyə kredit 

verməməlidir. O,yalnız bu krediti vaxtında qaytara bilən təsərrüfat orqanlarına verilir. 

Borcalanların bu xüsusiyyətləri borc götürməyə hazırlaşan müəssisə və təşkilatların balansının 

likvidliyinin təhlilinə,borcalanın cari və gələcək rentabellik səviyyəsinə əsasən müəyyənləşir.  

Kreditin ödənclilik prinsipi o deməkdir ki,hər bir borcalan müəssisə müvəqqəti götürdüyü 

borc vəsaitlərinə görə kreditora müəyyən haqq ödəməlidir ki,bu da özünü faizdə göstərir. Kreditə 

görə borc faizi dedikdə bir növ kreditin satış qiyməti başa düşülür. Müasir kommersiya bankları 

borc faizinin dərəcəsi bir sıra əlamətlərə görə müəyyənləşir ki,onlar aşağıdakılardır:  

- Milli Bankın kommersiya bankları üçün təqdim etdiyi baza faiz dərəcələri;  

- banklararası kreditlərə görə orta faiz dərəcəsi; 

- müxtəlif növ depozit hesablara görə kommersiya banklarının müştəriyə ödədiyi faiz 

dərəcəsi;  
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- kredit resurslarının strukturu (cəlb olunan vəsaitlərin həcmi nə qədər çox olarsa faiz 

dərəcəsi də böyük olar);  

- kreditin formaları;  

- kredit təşkilatlarının növləri;  

- kreditin cəlb olunması ilə investisiyaların növləri;  

- kreditləşmənin müddətləri;  

- kredit təşkilatlarının əməliyyat növləri;  

- kreditin təminat dərəcəsi (kreditin təminatı nə qədər aşağıdırsa faiz dərəcəsi bir o qədər 

yüksək olar);  

- ölkədəki inflyasiyanın səviyyəsi, pul tədavülün sabitliyi.  

Borc faizi kreditə olan tələb və təklifin qarşılıqlı münasibəti, yığım və investisiyaların həcmi, 

gəlir və xərclərə müəyyənləşir.  

Bu prinsip borcalanların, müəssisələrin təsarrüfat hesabına stimullaşdırıcı təsir göstərir və 

müəssisələrin xüsüsi resurslarının artırılmasını, cəlb edılmiş vəsaitlərdən qənaətlə istifadəni 

təmin edir. Kreditor üçün isə bu prinsip gəlir əldə etmək üçün təminat verir.  

Kreditin formaları onun strukturu və müəyyən dərəcədə kredit münasibətlərinin mahiyəti 

ilə sıx bağlıdır. əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi kreditin strukturu kreditoru, borcalanı və borc verilən 

dəyəri özündə birləşdirilir.  

Borc verilən dəyərdən asılı olaraq kreditin əmtəə, pul və qarışıq formalarını bir-birindən 

ayırmaq məqsədəuyğundu olardı.  

Kreditin əmtəə forması onun pul formasını qabaqlamışdır. Tarixi faktlara əsasən belə 

hesab etmək olar ki, kredit dəyərin pul formasından əvvəl, mübadilə ekvivalenti kimi ayrı-ayrı 

əşyalar (xəz dərilər, heyvanlar və s.) çıxış etdiyi zaman yaranmışdır. İlk kreditorlarkimi 

artıqistehlaq mallarına malik subyektlər çıxış edirlər. Müasir iqtisadiyyatda kreditin əmtəə forması 

hələ də qalmaqdadır. Bu kredit formasından əmtəələrin müddətli ödəmə vasitəsilə satılmasında, 

həmçinin hansı bir əmtəənin icarəyə götürülməsində istifadə olunur.  

Kreditin pul forması müasir təsadüfatda ən çox istifadə olunan formadır. Aydındır ki, pul 

əmtəə dəyərlilərin mübadiləsində imumi ekvivalent, universal tədavül və ödəmə vasitəsi 

olduğundankreditin bu forması daha çox üstünlük təşkil edir. Kreditin pul formasından bu gün 

həm dövlət, həm ayrı-ayrı vətəndaşlar istər ölkə daxilində, istərsə də onun hüdudlarında aktiv 

şəkildə istifadə edirlər.  

Kreditin əmtəə və pul forması yanaşı kreditin qarışıq formasından da istifadə olunur. Bu 

forma, kredit eynizamanda həm əmtəə, həm də pul formasında fəaliyyət göstərdiyi zaman ortaya 

çıxır. Bahalı avadanlıqların əldə edilməsi zamanı yalnız lizinq krediti deyil, əldə olunan texniki 

avadanlığın qurulması və işə salınması üçün pul formasıda tələb olunur.  

Əgər kredit əmtə formasında verilib geri qaytarılması pul vəsatləri ilə baş verirsə və ya 

əksinə əgər borc şəklində pul verilib,kreditəmtəə ilə geri qaytarılırsa bu kreditin qarışıq 

formasıdır. 

Kreditin qarışıq formasından əsasən ən çox inkişaf etməkdə olan dövlətlər istifadə edirlər. 

Daxili iqtisadiyyatda müddətli ödəmələrlə əmtələrin satışı bu kreditin tədricən pul şəklində ğeri 

qaytarılması ilə müşayət olunur. 

KREDİTİN FORMALARI: 

Bank krediti  

Beynəlxalq kredit  

Dövlət krediti  

Kommersiya krediti  
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İstehlak krediti  

İpoteka krediti 

Kommersiya krediti- satıcılar tərəfindən malların və ğöstərilən xidmətlərin müddətli 

ödəmələrlə alıcılara əmtəə formasında təqdim etdiyi kreditlərdir.Kreditin bu formasından malların 

reallaşmasının tezləşdirilməsi məqsədilə istifadə olunur.  

Bu kredit forması kommersiya bankı vasitəsilə ödənilən borc öhdəliyi-veksel forması ilə 

təsdiqlənir.Kommersiya kreditinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada borc kapitalı sənaye 

kapitalı ilə qovuşur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, kommersiya kreditinin faizi malın qiymətinə 

və vekselin məbləğinə daxil olur.  

Bank krediti- kommersiya bankları və diğər kredit təşkilatları tərəfindən pul vəsaitləri 

formasında hüquqi və fiziki şəxslərə, hımçinin dövlətə və xarici müştərilərə verilən kreditdir. Bank 

krediti kommersiya kreditinin sərhədlərini həcm, müddət, istiqamət etibarılə üstələyir. Başqa 

sözlə daha ğeniş sahəni əhatə edir.  

Bank krediti və kommersiya kreditinin fərqləndirici və oxşar cəhətləri müvcuddur ki, bunu da 

aşağıdakı cədvəldən ğörmək olar.  

 

Bank krediti  Kommersiya krediti  

1.Faiz dərəcəsi yüksək olur  1.faiz dərəcəsi aşağı olur  

2.obyekt-pul kapitalıdır  2.obyekt-dəyərin əmtəə formasıdır  

3.həm əmtəə tədavülünə,həm də kapital 

yığımına xidmət edir.  

3.yalnız əmtəə tədavülünə xidmıt göstərir.  

4.məhdudiyyətsizdir  4.kredit xətti və hərəkəti ünvanlıdır  
 

Bank krediti məhdudiyyətsizdir dedikdə, kreditləşmənin məbləği və müddətinin 

məhdudlaşmaması nəzərdə tutulur.Kommersiya kreditində isə kredit xətti və hərəkəti ünvanlı 

olmaq la əmtəə istehsalçıdan istehlakçıya, ya da sonrakı satışla məşğul olan ticarət şirkətinə 

ötürülür.  

Bank krediti və kommersiya kreditinin ümumi cəhətləri:  

- Onların təbiətləri eynidir;  

- Resursların əmtəə və pul formasında genişlənməsi banklar vasitəsilə baş verir və bu da 

kommersiya və bank kreditinin çulğalaşmasına səbəb olur.  

İstehlak krediti - uzun müddətli istifadə üçün nəzərdə tutulan əşyaların əldə edilməsi 

məqsədilə əhaliyə ticarət kompaniyaları, banklar, ixtisaslaşdırılmış qeyri-bank institutları 

tərəfindən müddətli ödəmə ilə verilən kreditdir. Bu kredit həm pul, həm də əmtəə şəklində verilir. 

Bu kreditin bank və firma formaları mövcuddur.  

Dövlət krediti - kreditin elə bir formasıdır ki, bu zaman borcalan kimi dövlət və ya yerli 

hakimiyyət orqanları şıxış edir.Kreditin özü isə mərkəzi bank və ya maliyyə kredit institutları 

tərəfindən reallaşan dövlət qiymətli kağızlarına çevrilir.  

Beynəlxalq kredit – dövlətlər və beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar arasındakı münasibətləri 

əhatə edən kredit formasıdır. Bu kreditin həm kommersiya, həm də bank forması mövcuddur.  

 

46. Beynəlxalq kredit 

 

Klassik iqtisadçılara görə beynəlxalq kredit inkişaf etməkdə olan ölkələrin finans 

qaynaqlarına olan ehtiyacın qarşılanmasına deyilir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə rast gəlinən 

problemlərdən biri yığım çatışmazlığıdır. Beynəlxalq kreditə olan ehtiyacın səbəblərini aşağıdakı 



70 
 

formul vasitəsi ilə göstərə bilərik: S – I = X – M. Burada S – ölkə daxili yığımı, (I) – ölkə daxili 

investisiyaları, X – mal və xidmət ixracını, M – mal və xidmət idxalını göstərir. S < I–dən isə ölkə 

daxilində qoyulan investisiyaların miqdarının ölkə içindəki yığımlara nisbətən böyük olduğu başa 

düşülür. Bu durumda investisiyaların beynəlxalq kredit hesabına saxlanaraq qarşılanması 

məsələsi olacaqdır. Saxlanan beynəlxalq qaynaqlar idxalat çoxluğuna yönəldiləcəkdir.  

Beynəlxalq kredit beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilir. Beynəlxalq kredit 1-ci 

növbədə müxtəlif ölkələrin rezidentləri arasındakı iqtisadi əlaqələrə, 2-ci növbədə rezident 

ölkələrin müxtəlif institutlar ilə, yəni beynəlxalq və regional təşkilatlarla münasibətlərə, ən son 

olaraq isə müxtəlif rezident ölkələrin beynəlxalq pul və kapital bazarlarındakı əməliyyatlarına 

xidmət edir.  

Beynəlxalq kreditləşmənin faiz dərəcəsi bir çox faktorlarla müəyyən edilir, ancaq əsas 

borcluların kredit reytinqidir. Kredit reytinqi bir çox göstəricilər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 

hesablanır ki, bu da borclunun sosial-siyasi faktorlarla iqtisadi vəziyyəti əsasında götürülür. Kredit 

reytinqi investision və spekulyativ ola bilər. Birinci dərəcəli borcalan yüksək investision reytinqlə 

borc resurslarını aşağı qiymətlərlə əldə edir. Spekulyativ reytinqli borcalan isə ancaq bahalı kredit 

vasitələrinə sahib ola bilər.  

Beynəlxalq kredit rəsmi və özəl ola bilər. Rəsmi kreditlər beynəlxalq və regional kredit 

təşkilatları, dövlətin mərkəzi və yerli orqanları təklif edir. Rəsmi finans vasitələri ölkələrə imtiyazlı, 

qeyri-bazar şərtləri ilə təqdim olunur və onların mənbəyi vergi ödəyiciləri hesabına, yəni büdcə 

vəsaitləri hesabına olur. Beynəlxalq ölkələrarası təşkilatlar, həmçinin BPF-u, Dünya Bankı, 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı əsasən öz fondlarını üzv ölkələrin haqları hesabına 

həyata keçirir. Bəzi təşkilatlar böyük borcları beynəlxalq finans bazarları hesabına həyata keçirir.  

Bir çox beynəlxalq kredit təşkilatları öz mənbələrini yalnız mərkəzi hökumətlərə, bəziləri isə 

qəbul edən ölkələrin özəl layihələrinə ayırır. Beynəlxalq kredit təşkilatları tərəfindən mərkəzi 

hökumətə verilən borclar adətən əsaslandırılmış və məqsədli istiqaməti olur. Məsələn, BPF-u hər 

hansı ölkəyə borc verdikdə ondan müəyyən öhdəlik proqramlarının qəbulunu da tələb edə bilər 

və BVF-u monitorinq həyata keçirərək qəbul edilmiş proqram çərçivəsində nəzarət həyata keçirir. 

Ölkə tərəfindən öhdəliyin yerinə yetirilməməsi sonrakı tranşın təqdim olunmaması ilə nəticələnə 

bilər. 

 

47. Bank işinin yaranması və inkişaf tarixi 

 

Qədim əsrlər tarixində bankların nə zaman yarandığı, onların hansı əməliyyatları yerinə 

yetirdiyi, onların təkamülündə hərəkətverici qüvvənin məhz nəyin olduğu haqda dolğun məlumat 

yoxdur. Qədim xalqların ilk pulları haqda (balıqqulaqları, xəz dəri, qızıl külçələr, və s.) müəyyən 

qədər məlumat bu günə qədər gəlib çıxsa da, hazırda banklar haqqında yetərincə məlumat bizə 

çatmamışdır.  

Bildiyimiz kimi bank sözü italyan sözü olan “banko” sözündən götürülüb, masa mənasını 

verir. Bu masa-banklar malların gur ticarəti baş verən meydanlarda qurulurdu. Bu ticarət zamanı 

dövlət tərəfindən, ayrı-ayrı şəhərlərin və hətta ayrı-ayrı şəxslərin zərb etdikləri müxtəlif 

sikkələrdən istifadə olunurdu. Aydın məsələdir ki, o dövrdə vahid pul sistemi yox idi. Alqı-satqı 

zamanı müxtəlif dəyərli, cürbəcür pullara rast gəlmək olurdu. Belə bir şəraitdə bu pulların bir-

birinə dəyişdirilməsinin hansı nisbətdə aparılmasını məsləhət görən xüsusi peşəkarlar lazım idi. 

Bu peşəkarların ticarət meydanında öz fəaliyyətlərini yerinə yetirmək üçün xüsusi masaları 

olurdu. Əgər nəzərə alsaq ki, X əsrdə İtaliya dünyanın ticarət mərkəzi hesab olunurdu və buraya 

dünyanın hər yerindən müxtəlif ölkələrin malları və pul nişanları axışırdı, o zaman ticarət 



71 
 

əməliyyatlarında bankirlərin iştirakının vacibliyini və onların masa-banklarının daha geniş 

yayılmasının səbəbini başa düşmək olar.  

Qədim Yunanıstanda isə ticarətin bu məsləhətçiləri trapezidlər adlandırılırdı. Yunan dilində 

“trapeza” masa deməkdir. Qədim Romada da bu fəaliyyətlə məşğul olan mensarilər mövcud idi. 

“Mensa” latın sözü olub, masa mənasını verir. Mensarilər də öz növbəsində valyuta mübadiləsi 

və başqa pul əməliyyatları ilə məşğul olurdular. Belə çıxır ki, ilk banklar ticarət meydanlarında 

müxtəlif pulların mübadiləsi üçün nəzərdə tutulmuş mübadilə masaları əsasında yaranmışlar.  

Tarixçilərin fikrincə Qədim Vavilonda hələ bizim eradan əvvəl VI əsrdə kredit qoyuluşları və 

onlar üzrə faizlərin verilməsi təcrübədən keçirilmişdir. Həmçinin bu əməliyyatlar b.e.ə. IV əsrdə 

Yunanıstanda da həyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı qədim yunanlar müvafiq haqla pulların 

mübadiləsini də yerinə yetirirdilər. Bu ilk bank əməliyyatlarını kim yerinə yetirirdi? Tarixçilərin 

fikrincəbu həm ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən, həm də müxtəlif kilsələr tərəfindən həyata keçirilirdi.  

Çox keçmədi ki, ilk bankirlər başa düşdülər ki, hərəkətsiz qalan iri həcmli pul vəsaitlərinin 

yığımı səmərəli deyil. Belə ki, onları müvəqqəti olaraq istifadə etmək və ya başqasına verib, 

əvəzində faiz almaqla müəyyən gəlir əldə etmək olar. Bu zaman girov kimi əsasən gəmilər və 

mallar iştirak edirdi. Bəzi hallarda isə evlər, qiymətli əşyalar, hətta adamlardan (qullardan) da 

girov kimi istifadə olunurdu.  

İqtisadiyyatın inkişafı və hesablaşmaların artması ilə əlaqədar banklar öz fəaliyyətini və 

yerinə yetirdiyi əməliyyatları artırmışlar. Sənayenin inkişafı bankların qısamüddətli kreditləşmə 

əməliyyatlarının inkişafına gətirdi, sonralar əməliyyat sahəsi genişləndikcə kredit müddətlərinin 

artması kimi fəaliyyətin inkişafına, universal fəaliyyətə gətirib çıxardı.  

Bank xüsusi müəssisə kimi əmtəə istehsal edir, lakin onun istehsal etdiyi əmtəə maddi 

istehsal sahəsinin mallarından fərqlənir. Bank sadə əmtəə istehsalı ilə məşğul deyil. O, xüsusi 

növ olan ödəmə vəsaiti – pul istehsal edir.  

 

48. Bankların təsnifləşdirilməsi 

 

Təcrübədə bankların bir sıra növləri fəaliyyət göstərir:  

- İlk növbədə emissiya və kommersiya banklarını bir-birindən ayırmaq lazımdır.  

Yerinə yetirdikləri əməliyyatlara görə bankları universal və ixtisaslaşdırılmış banklara 

ayırırlar.  

Universal banklara bütün bank əməliyyatlarını və xidmətlərini göstərmək iqtidarında olan 

bankları aid edirlər. Bankların universallığı dedikdə, onların məhdudiyyətsiz fəaliyyət tipi:  

- İstehsalın ayrı-ayrı sahələri üzrə;  

- Müştərilərin tərkibi üzrə;  

- Kəmiyyət baxımından;  

- Regionlar üzrə.  

Universal banklar müxtəlif növ sahələri kreditləşdirdiyi halda, ixtisaslaşdırılmış banklar 

əsasən, müəyyən bir sahənin kreditləşməsi ilə məşğuldurlar. Həmçinin onu da gözdən qaçırmaq 

olmaz ki, universal banklar həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərə xidmət göstərdiyi halda, 

ixtisaslaşdırılmış banklar yalnız ayrı-ayrı şəxslərin xidmətinə yönələn fəaliyyətlə məşğuldurlar.  

Mülkiyyətinə görə banklar aşağıdakı kimi təsnifləşdirilirlər:  

- Dövlət bankları;  

- Səhmdar banklar;  

- Kooperativ banklar;  

- Xüsusi banklar;  
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- Qarışıq banklar.  

Fəaliyyət çərçivəsinə görə bankları: 

- iri, 

- orta,  

- kiçik banklara ayırırlar.  

Dünyanın bir sıra ölkələrində kredit təşkilatları arasında xırda kredit təşkilatları da 

mövcuddur. Bunlara kredit kooperasiyaları, qarşılıqlı kredit cəmiyyətləri, ssuda-əmanət bankları, 

tikinti-əmanət kassaları və s. aiddir.  

Xidmət göstərdikləri ərazilərə görə bankları:  

- yerli,  

- regional,  

- Milli,  

- beynəlxalq banklara ayırırlar.  

Yerli banklar dedikdə bura, əsasən yerli əhaliyə, eyni ərazinin əhalisinə xidmət göstərən 

bankları aid edirlər. Bura həmçinin, müəyyən bir ərazinin, şəhərin xidmətində duran bələdiyyə 

banklarını da aid etmək olar. Ərazi bankları bir neçə regionun tələbatını təmin edən banklardır. 

Milli banklar ölkə daxilində fəaliyyət göstərən və əsasən öz vətəndaşlarına xidmət edən 

banklardır. Beynəlxalq banklar isə ayrı-ayrı ölkələrin müştərilərinin bir-birləri ilə əlaqəsinə xidmət 

göstərən banklardır.  

Filiallarının sayına görə bankları:  

- Çoxfiliallı  

- filialsız banklara ayırmaq olar.  

Misal olaraq ölkəmizdə fəaliyyət göstərən banklardan ATA bankı çoxfiliallı banklara aid 

etmək olar. 

Bank – fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb 

edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin verilməsini, habelə müştərilərin tapşırığı ilə 

köçürmə və hesablaşma-kassa əməliyyatlarını məcmu halda həyata keçirən hüquqi şəxsdir. 

Bank olmayan kredit təşkilatı – öz vəsaiti və ya cəlb edilmiş vəsait hesabına (depozitlər 

istisna olmaqla) yalnız pul formasında kreditlər verməklə məşğul olan hüquqi şəxsdir. 

 

49. Dünya bank sisteminin xüsusiyyətləri 

 

İstənilən dövlətin bazar iqtisadiyyatının yaranması və inkişafının vacib şərtlərindən biri onun 

dünyanın iqtisadi sisteminə inteqrasiyasıdır. Burada əsas məqsəd beynəlxalq əmək bölgüsündə 

tam hüquqi tərəf kimi iştirak etməkdən ibarətdir. Bu cür inteqrasiya həmin ölkənin beynəlxalq 

maliyyə təşkilatlarında tam iştirakı ilə mümkündür.  

Dünya arenasında böyük məna kəsb edən və ölkəmiz üçün də əhəmiyyətli olan təşkilatlara 

ilk növbədə ikinci dünya müharibəsindən sonra yaranmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 

üç ixtisaslaşdırılmış maliyyə-kredit institutları aiddir:  

- Beynəlxalq valyuta fondu (BVF);  

- Dünya bankı qrupları (DB);  

- Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı (AYİB).  

BMT-nin tərkibini aşağıdakı sxemlə göstərmək olar: 

Beynəlxalq Valyuta Fondu: bu fond dövlətlərin valyuta-kredit münasibətlərinin 

tənzimlənməsi və onlara dünya valyutasında (1944-cü il, ABŞ dollarının dünya valyutası 

müəyyən olunduğu müddətdən 1971-ci il ABŞ dollarının qızıla dəyişdirilməsinin ləğv edildiyi 
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dövrə qədər) qısamüddətli kreditlərin verilməsi ilə maliyyə köməyinin göstərilməsi üçün nəzərdə 

tutulmuşdur.  

Dollar özünün qızılla əlaqəsini itirdiyi, ABŞ və BVF isə aktiv şəkildə demonitizasiya siyasəti 

yürütdüyü zaman obyektiv olaraq dünya valyuta sisteminin yenidənqurulması vacibliyi ortaya 

çıxdı. Bu vəziyyət dünya valyuta sistemində elə bir pul vahidinin müəyyən olunmasını 

stimullaşdırdı ki, bu pul vahidi ayrı-ayrı dövlətlərin iqtisadi vəziyyətinə neytral yanaşmış olsun və 

BVF-in bütün üzv dövlətlərinin istifadəsi üçün yararlı olsun. Həmçinin qızılı əvəz edə bilsin. Məhz 

uzun sürən diskussiyalardan sonra BVF yeni beynəlxalq pulların – SDR-in emissiyasına başladı.  

İlk olaraq elan edildi ki, SDR dollar kimi (0,888qr.) qızıl məzmununa malikdir. Buna görə 

SDR-i qızıl kağız adlandırırlar. Lakin, demonitizasiya ilə əlaqədar olaraq artıq SDR-in “qızıl 

məzmunu” sözündən istifadə olunmadı.  

SDR-in emissiyasını BVF üzvlərinin Yamayka sövdələşməsində qızılın rəsmi 

demonitizasiyasından sonra BVF həyata keçirməyə başladı. Bu zaman SDR beynəlxalq valyuta 

sisteminin əsas ehtiyat aktivi kimi çıxış etdi.  

Tədavülə buraxılan SDR dövlətlər arasında onların kvotalarına, daha dəqiq desək 

nizamnamə kapitalındakı payına uyğun şəkildə bölüşdürülür. Kvotanın ölçüsü periodik olaraq 

dəqiqləşdirilir. SDR-i almaqla üzv dövlətlər özlərinin xarici borclarını ödəmək üçün bu valyuta ilə 

ehtiyac duyduqları digər valyutaları almaq imkanına malik olurlar.  

BVF səhmdar cəmiyyətin prinsiplərinə uyğun formalaşmışdır. Burada hər bir dövlət SDR-lə 

tərənnüm edilən kvotaya malikdir. Bu kvota əsasında ölkələrin BVF ilə qarşılıqlı münasibəti 

müəyyənləşir (nizamnamə kapitalına üzvlük haqqı; BVF resurslarından istifadə imkanı; qərarların 

qəbul edilməsində səs çoxluğu; ölkənin aldığı SDR-in məbləği və s.). Kvotanın ölçüsü ÜDM-in, 

tədiyyə balansının və rəsmi qızıl ehtiyatlarının ölçüsünə müvafiq müəyyənləşdirilir.  

Kapitalın və uyğun olaraq kvotanın məbləğinə qeyd etdiyimiz kimi, periodik olaraq yenidən 

baxılır və dəqiqləşdirilir. Kapitalın növbəti on birinci genişlənməsi 1999-cu ildə baş vermişdir ki, 

nəticədə BVF-in kapitalı 212 mlrd. SDR-ə (297 mlrd. dollar) qədər yüksəlmişdi.  

BVF-ə üzv dövlətlərin kredit alması bu dövlətlərin müəyyən iqtisadi-siyasi şərtləri yerinə 

yetirmələrindən asılıdır. Borcalan dövlətlə alınmış kreditin istifadəsinin reallaşdıracağı müəyyən 

iqtisadi siyasətdə əvvəlcədən razılaşmaya gəlinməlidir. Müəyyən şərtlərlə kreditlərin verilməsi 

zamanı BVF borcalan dövlətin ictimai inkişafına, sosial-siyasi qüvvələrinin vəziyyətinə təsir 

göstərmiş olur.  

Dünya bankı qrupları: bu qrup BMT-nin ixtisaslaşdırılmış maliyyə təşkilatını tərənnüm 

edərək, aşağıdakı tərkibə malikdir:  

- Beynəlxalq yenidənqurma və inkişaf bankı (BYİB);  

- Beynəlxalq inkişaf assosiasiyası (BİA);  

- Beynəlxalq maliyyə korporasiyası (BMK); 

- İnvestisiyaların zəmanəti üzrə beynəlxalq agentlik (İZBA).  

Bu qrupa daxil olan strukturların fəaliyyəti vahid istiqamətə xidmət edir, lakin onların hər biri 

ümumi məqsədi rəhbər tutaraq öz funksiyasını yerinə yetirməklə məşğuldur.  

Məcmu şəklində bütün təşkilatlar Dünya Bankı adlanır. Bu bank dünyada ən iri investisiya 

institutu hesab olunur. Bankın məqsədi keçid dövründə olan ölkələrdə yoxsulluğu aradan 

qaldırmaq və o ölkənin iqtisadi artımının stimullaşdırılmasına xidmət etməkdən ibarətdir.  

Beynəlxalq yenidənqurma və inkişaf bankı Dünya Bankının baş təşkilatıdır. Bu səhmdar 

tipli təşkilatdır.  

1996-cı il, bu strukturun təşkil olunduğu dövrdə ona 38 dövlət üzv olmuşdu. Bu gün isə 

demək olar ki, dünyanın bütün ölkələri bu təşkilatın üzvüdür.  
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Beynəlxalq inkişaf assosiasiyası 1960-cı ildə yaranmışdır. Bu təşkilatın yaranmasının 

səbəbi ondan ibarət idi ki, iqtisadi cəhətdən çox geri qalmış dövlətlərə Dünya Bankı tərəfindən 

birbaşa kreditlərin verilməsi imkansız idi. Bu təşkilat 35 ildən 40 ilə qədər faizsiz kreditlər 

verməklə məşğuldur. Bu zaman yalnız inzibati xərclərin ödənilməsi üçün 0,5 % həcmində haqq 

ödənilir. Assosiasiya aşağı səviyyəli gəlirə malik ölkələri kreditləşdirir. 1999-cu ildə bu 

assosiasiya 1997-ci ildə ÜDM-nin adambaşına düşən payının 925 dollardan çox olmayan 

ölkələrə kreditlər vermişdir.  

Beynəlxalq maliyyə korporasiyası 1956-cı ildə, inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

iqtisadiyyatında xüsusi investisiyaların stimullaşdırılması məqsədilə təşkil olunmuşdur. 

Beynəlxalq yenidənqurma və inkişaf bankından fərqli olaraq bu təşkilat dövlət zəmanəti tələb 

etmir və bütün riskləri öz boynuna götürür. Bu korporasiya təkcə kreditlər verməklə deyil, 

həmçinin qiymətli kağızlar almaqla da məşğuldur ki, bu fəaliyyəti ilə xüsusi investorları cəlb 

etməyə çalışır. BMK 134 ölkədə 2 mindən çox müəssisəyə bu ölkələrin iqtisadiyyatının 

rentabellik səviyyəsini artırmaq məqsədilə köməklik göstərmişdir.  

İvestisiyaların zəmanəti üzrə beynəlxalq agentlik 1988-ci ildə inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə birbaşa investisiyaların stimullaşdırılması məqsədilə yaradılmışdır. Bu agentlik 

zəmanətlər təqdim etməklə, daha dəqiq desək investisiyaları qeyri-kommersiya risklərindən 

sığortalamaqla məşğuldur. Agentliyin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, o, xarici investorların cəlb 

edilməsində maraqlı olan işgüzar dairələr və ölkələrin hökumətləri arasında görüşlər təşkil edir, 

danışıqlar aparır, onlara bu problem üzrə müxtəlif informasiya xidmətləri göstərir. İnvestisiyaların 

zəmanəti üzrə beynəlxalq agentliyin fəaliyyətində 145 ölkə iştirak edir.  

Avropa Bankının əsas məsələsi avropa ölkələrinin bazar iqtisadiyyatına keçidinə şərait 

yaratmaqdan ibarətdir. Bunun üçün o, xüsusi sektorun, ilk növbədə orta və kiçik müəssisələrin 

genişlənməsinə və rəqabət qabiliyyətliliyinə kömək göstərir, xarici və yerli kapitalların istehsal 

fəaliyyətinin inkişafı naminə mobilizəsinə təkan verir; investisiyaları, xüsusi müəssisələrin inkişaf 

şəraitini təmin edən infrastruktur obyektlərinə istiqamətləndirir.  

Başqa maliyyə təşkilatlarından fərqli olaraq Avropa İnkişaf və Yenidənqurma Bankının 

nizamnaməsində göstərilir ki, bu bank özününəməliyyatlarını yalnız çoxpartiyalı, demokratiya, 

plyurealizm və bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə riayət edən ölkələrdə həyata keçirir. Bank öz 

resurslarının 60%-nə qədərini xüsusi sektorun inkişafına yönəltməyə borcludur. Bu zaman 

dövlətlərin belə proyektlərə görə təminat verməyinə ehtiyac yoxdur. Bu təşkilat kreditləri 

vasitəçilər tərəfindən verir ki, onlar kiçik və orta müəssisələrin tələbatını yüksək səviyyədə təmin 

edə bilirlər.  

Beynəlxalq valyuta-kredit təşkilatları arasında əsas yerlərdən biri Beynəlxalq Hesablaşma 

Bankınındır. Onun tərkibi 34 dövlətdən ibarətdir. Bu bank mərkəzi mərkəzi bankların bankı kimi 

müəyyənləşə bilər. Onun iki əsas funksiyası vardır:  

- Mərkəzi banklar arasındakı əməkdaşlığa imkan yaratmaq və beynəlxalq hesablaşmaların 

və digər maliyyə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaratmaqdan ibarətdir;  

- Öz üzvlərinin beynəlxalq maliyyə hesablaşmalarının yerinə yetirilməsində agent-bank və 

ya depozitari-bank kimi çıxış edərək təsir göstərmək.  

Həmçinin, London, Paris kreditor klubları da beynəlxalq maliyyə bazarında əsas rol 

oynayan təşkilatlardandır.  

Paris kreditor klubunun mahiyyətinə əsasən ölkələrin bir-birlərinə olan borcları ödənilir və 

ya bu borc satıla bilər.  
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Bu klubun köməkliyi ilə 1999-cu ildə Rusiya dövləti keçmişdən SSRİ-nin tərkibindəki 

respublikalara verdiyi kreditlərin ödənilməsi yolu ilə büdcəyə 3,5 mlrd. dollara yaxın daxil olmaya 

malik olmuşdur.  

London kreditor klubu əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələri kreditləşdirən 600-dən çox 

kommersiya banklarını bir yerə cəmləşdirir. Dövlət kreditləri problemləri ilə məşğul olan Paris 

kredit klubundan fərqli olaraq London kredit klubu xüsusi kommersiya banklarına olan 

sığortalanmamış kredit borcları ilə məşğuldur. 

 

50. Mərkəzi bankın təşkili formaları və funksiyaları 

 

Kapital baxımından mərkəzi banklar aşağıdakı hissələrə bölünür:  

- Dövlət – yəni belə banklarda kapital bütövlükdə dövlətə aid olur; (İngiltərənin, 

Almaniyanın, Fransanın, Kanadanın. Qeyd etmək lazımdır ki, Milli Bank da bu növ banklara 

aiddir).  

- Səhmdar – Federal Ehtiyyat Sistemi;  

- Qarışıq – bir hissəsi dövlətə, bir hissəsi isə digər hüquqi şəxslərə aid səhmdar cəmiyyətlər 

(Yaponiyanın, Belçikanın mərkəzi bankları).  

Əlbəttə ki, ölkə hakimiyyəti mərkəzi bankın ölkənin kredit sistemindəki rolunun 

əhəmiyyətinə görə onun etibarlılığında maraqlıdır. Lakin dövlətin mərkəzi bankla sıx əlaqəsi onun 

mərkəzi bankın siyasətinə sərhədsiz təsiri demək deyildir. Kapital quruluşundan asılı olmayaraq 

mərkəzi bank hüquqi cəhətdən sərbəstdir və ölkənin qanunverici orqanına yaxud da parlament 

tərəfindən təşkil olunmuş sosial bank sisteminə hesabat verir. 

Mərkəzi bankın hüquqi sərbəstliyi onun fəaliyyətinin effektivliyinin əsas şərtidir ki, əksər 

hallarda bu hakimiyyətin qısamüddətli məqsədləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Eyni zamanda mərkəzi 

bankın hakimiyyətdən qeyri asılılığı nisbi xarakter daşıyır, belə ki, uzunmüddətli planda mərkəzi 

bankın siyasəti dövlətin makroiqtisadi kursu ilə müəyyənləşir.  

Ənənəvi olaraq mərkəzi bank dörd əsas funksiyanı yerinə yetirir:  

Δ Banknotların inhisarçı emissiyasını yerinə yetirir;  

Δ Banklar bankı hesab olunur;  

Δ Dövlətin bankiri hesab olunur;  

Δ Pul-kredit tənzimlənməsini həyata keçirir və Milli valyutanın sabitliyini təmin edir. 

 

51. Kommersiya banklarının funksiyaları 
 

Bank sisteminin fəaliyyət mexanizmində əlbəttə ki, əsas rol kommersiya banklarına 

məxsusdur. Belə ki, məhz kommersiya bankları ölkədə kredit resurslarının əsas hissəsinin 

toplanmasına xidmət göstərir və müştərilərə maliyyə-kredit xidmətlərinin bütöv kompleksini 

təqdim edir.  

Bu gün kommersiya bankları müştəriyə 200 növə qədər müxtəlif bank xidmətləri göstərmək 

qabiliyyətinə malikdir. Əməliyyatların geniş həcmi banklara hətt qeyri-rentabelli təsərrüfat 

şəraitində belə müştərilərlə daim təmasda olmağa imkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, bank 

təcrübəsində bütün bank əməliyyatlarından (məsələn, beynəlxalq hesablaşmaların aparılması, 

trast əməliyyatları və s.) gündəlik istifadə olunmur. Lakin müəyyən baza əməliyyat dəsti vardır ki, 

bunlarsız bankın mövcudluğu və normal fəaliyyət göstərməsi mümkün deyil. Bankın bu cür 

konstruktiv əməliyyatlarına pul ödəmələri və hesablaşma, depozit və vasitəçilik funksiyasını misal 

göstərmək olar.  
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Beləliklə kommersiya bankı bank-kredit sisteminin borc kapitalının gəlir əldə etmək 

məqsədilə hərəkətini təşkil edən institutudur.  

Kommersiya bankları aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirirlər.  

1. Kapitalın yığılması və səfərbər edilməsi funksiyası: Kommersiya banklarının bu 

funksiyasının köməyi ilə hüquqi və fiziki şəxslərin müvəqqəti sərbəst qalan pul vəsaitlərinin bir 

yerdə, yəni kredit təşkilatlarında cəmlənməsi və onların kapitala çevrilməsi baş verir.  

2. Vasitəçilik: Kommersiya banklarının ən vacib funksiyalarından biri də vasitəçilik 

funksiyasıdır. Resursların yenidənbölgüsü bank vasitəsilə onların kreditordan borcalana 

ödənclilik və geriqaytarma prinsipləri əsasında ötürülməsi ilə baş verir. Bu zaman verilən və əldə 

olunan borca görə ödəniş borc vəsaitlərinə olan tələb və təklifdən asılı olaraq müəyyənləşir.  

Kommersiya banklarının vasitəçilik funksiyasının bazar iqtisadiyyatının uğurlu inkişafı üçün 

əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, banklar bu funksiyanın köməkliyi ilə iqtisadi sistemdəki risqi və 

qeyri-müəyyənliyi aradan götürmüş olurlar. Belə ki, pul vəsaitləri kreditordan borcalana vasitəçi 

tərəf olmadan da keçə bilər. Lakin bu zaman borc verilən pul vəsaitlərinin itirilməsi risqi kəskin 

şəkildəartar. Onların yerləşdirilməsində isə ümumi ləngimələr baş verə bilər. Həmçinin kreditor və 

borcalanlar bir-birlərinin kredit qabiliyyətli olub-olmamalarında xəbərsiz, borc vəsaitlərinə olan 

tələblə təklif isə bir-biri ilə üst-üstə düşmür. Kommersiya bankları isə müştərilərin bu sadalanan 

problemlərlə üzləşməməsinə imkan yaratmış olur.  

3. Depozit funksiyası: ( depozit – latın sözü depositum saxlanmağa verilmiş əşya 

mənasını daşıyır. 1) banklara qoyulmuş pul əmanətləri (bank depozitləri); 2) kredit təşkilatına 

saxlanmağa verilmiş qiymətli kağızlar və pul vəsaitləri; 3) tələb olunan ödəmələri təmin etmək 

üçün, ödəmə vasitəsi kimi həyata keçirilən, müxtəlif təşkilatlara pul vəsaitləri ödənilməsidir; 4) 

müştərilərin banka tələblərini əks etdirən və ya təsdiq edən, bank kitablarındakı qeydlər.( İzahlı 

iqtisadi terminlər lüğəti I hissə) Depozit 2 yolla ortaya çıxa bilər: Müştərinin banka nağd şəkildə 

pul vəsaitləri daxil etdiyi zaman və ya bank kreditləşməsi zamanı. Bu əməliyyatlar ölkənin pul 

kütləsinin həcminə müxtəlif cür təsir edə bilər. Əgər müştəri öz pul vəsaitlərini banka 

tələbolunanadək qoymuşdursa o zaman bu pullar nağd puldan nağdsız pula çevrilirlər. Bu zaman 

təsərrüfatdakı ümumi məbləğ dəyişməmiş qalır. Əgər pullar depozitə daxil olursa bu zaman 

tədavüldə pulun ümumi məbləği dəyişmiş, yəni artmış olur. Belə ki, bu zaman bank öz əməliyyatı 

ilə yeni tədiyyə vəsaitləri yaratmış olur. Bu prosesin əksi isə müştərinin öz hesabından pul 

vəsaitlərini geri aldığı və kreditin bağlanması üçün pulların depozitdən silinməsi zamanı baş verir.  

Kommersiya bankları əvvəla pulun bir növdən (banknot) başqasına (depozit) keçməsilə öz 

müştərilərindən nağd pullar qəbul edərək depozitlər yaradırlar.  

İkincisi, bank depozitləri müştərilərdən qiymətli kağız xarici valyuta və qızıl qəbul etməsi 

nəticəsində bank kreditləri verməklə yaradır. Bu halda pulun əks hərəkəti baş verir. Yəni, nağdsız 

formadan nağd formaya keçir.  

4. Pul ödəmələri və hesablaşma funksiyası: Bazar iqtisadiyyatlı bütün ölkələrdə banklar 

iqtisadiyyatın tədiyyə mexanizmində çox vacib yer tuturlar. Beləliklə banklar təsərrüfatda əmtəə 

tədavülü və hesablaşmaların təşkil edilməsi üçün istifadə olunan tədiyyə vasitələri yaratmaq 

qabiliyyətinə malikdir. Burada söhbət nağdsız hesablaşma əməliyyatlarının aparılmasına xidmət 

edən çek və başqa hesabların açılmasından gedir. Bu banklar müştərilərin tapşırığına əsasən 

ödəmələri həyata keçirir, hesablara pul qəbul edir və müştərilərin bütün pul daxilolmalarının və 

köçürmələrinin uçotunu aparırlar.  

5. Qiymətli kağızların buraxılması və yerləşdirilməsinin təşkili fuksiyası: bu funksiya 

vasitəsilə kommersiya banklarının ölkənin ilkin və ikinci qiymətli kağız bazarının təşkilində rolu 
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müəyyənləşir. Sözsüz ki, bu bazarlar kredit sistemini tamamlayır və onunla birgə fəaliyyət 

göstərir.  

6. Bankların konsultasiya xidməti funksiyası: bu funksiya bankların öz müştərilərinin 

işlərini sabit, effektiv və gəlirli aparılmasında maraqlı olmasından irəli gəlir. Bununla əlaqədar 

banklar müştərilərinin kredit qabiliyyətinin qaldırılması, onların hesablaşmalarının optimallaşması, 

vergi planlaşdırmaları, hesabatların təşkili və s. məsələlər üzrə konsultasiyalar vermə ilə məşğul 

olurlar.  

Yuxarıda adlarını sadaladığımız funksiyalardan başqa kommersiya bankları müştərilərə 

həmçinin digər maliyyə xidmətləri də göstərirlər. Belə ki, banklarkorporasiyalar və ayrı-ayrı 

şəxslər üçün, etibarnamə əsasında mülkiyyətin bankın idarəçiliyinə keçməsi ilə bağlı, müştəri 

üçün qiymətli kağızların alınması, daşınmaz əmlakın idarə olunması, istiqraz buraxılışı üzrə 

təminatlı funksiyalar və s. kimi müxtəlif növ əməliyyatlar yerinə yetirirlər.  

 

52. Kommersiya banklarının təşkilati və idarəetmə strukturu. 

 

Kommersiya bankının təşkili strukturu ilk növbədə onun mülkiyyətinin hüquqi-təşkilati 

forması ilə müəyyənləşir. Bu da bankın nizamnaməsində öz əksini tapan təşkilati strukturunu 

müəyyənləşdirir. Nizamnamə kredit təşkilatının fəaliyyət sənədidir.  

Əgər nəzərə alsaq ki, ölkəmizin kommersiya banklarının əksəriyyəti səhmdar tipli 

kommersiya banklarıdır, ilk növbədə bu bankların təşkilati strukturunu nəzərdən keçirək.  

Bankın ali idarəetmə orqanı səhmdarların ümumi yığıncağıdır. Bu yığıncaq müəyyən 

olunmuş qaydada, lazım olduqda ildə bir dəfədən az olmamaqla çağırılır. Səhmdarların bu 

yığıncağında bankın fəaliyyəti üzrə aşağıdakı məsələlər həll olunur:  

- Bankın nizamnaməsinin təsdiqlənməsi və ya dəyişdirilməsi;  

- Bankın Direktorlar Şurasının seçilməsi;  

- Bankın illik hesabatının təsdiqlənməsi;  

- Bankın gəlirlərinin bölüşdürülməsi və bankın ayrı-ayrı fondlarının formalaşması haqda 

qərarlar;  

- Bank filiallarının yaranması və xitam verilməsi;  

- Bank auditorlarının təsdiqlənməsi.  

Səhmdarların ümumi yığıncağında qərarlar 75% səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Bu yığıncaqlar 

arasındakı vaxtda bank fəaliyyətinə rəhbərlik bankın Direktorlar Şurası tərəfindən həyata 

keçirilir. Bankın fəaliyyətinə aid istənilən strateji məsələlərin həlli, (əlbəttə ki, səhmdarların ümumi 

yığıncağında həll olunan məsələlərdən başqa) bu şuranın üzərinə düşür.  

Direktorlar Şurasının fəaliyyətinə rəhbərlik bankın Direktorlar Şurasının Sədri tərəfindən 

həyata keçirilir. Sədr bu şuranın tərkibindən seçilir.  

Bankın direktorlar şurası onun icraedici orqanını – bankın İdarə Heyəti və onun rəhbəri – 

İdarə Heyətinin Sədrini təyin edir ki, bu da bankın cari fəaliyyətini təşkil edir.  

Bankın idarəetmə strukturu funksional və xidmət bölmələrini özündə cəmləşdirir. Bu 

bölmələrin sayı isə bank tərəfindən yerinə yetirilən əməliyyatların iqtisadi tərkibindən və 

həcmindən asılı olaraq müəyyənləşir. Aydın məsələdir ki, bu əməliyyatlar bankın lisenziyasında 

öz əksini mütləq şəkildə tapır.  

Kommersiya banklarının idarəetmə strukturunda əsasən aşağıdakı bölmə və xidmətləri 

ayırmaq olar:  

- Depozit və əmanət əməliyyatlarının idarə edilməsi;  

- Kassa əməliyyatlarının idarə edilməsi;  
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- Müştəri ilə iş üzrə idarəetmə; 

- Mühasibat uçotu və hesabatı üzrə idarəetmə;  

- Daxili nəzarətin idarə edilməsi;  

- Valyutanın idarə edilməsi;  

- Hüququn idarə edilməsi;  

- Kreditin idarə edilməsi;  

- İnvestisiyanın idarə edilməsi;  

- Bankın maliyyə xidmətləri və qiymətli kağızların idarə edilməsi;  

- Marketinqin idarə edilməsi;  

- Bankın filial şəbəkəsi ilə iş üzrə idarəetmə;  

- Bankın xüsusi təhlükəsizliyi və qorunmasının idarə edilməsi;  

- İnzibati-təsərrüfatçı idarəetmə.  

Bu sadalananları nəzərdən keçirdikdə, demək olar ki, bank tərəfindən göstərilən xidmətlərin 

genişlənməsi ilə bu bölmələrin sayı da artacaqdır.  

 

53. Kommersiya banklarının passiv əməliyyatları 

 

Kommersiya banklarının passiv əməliyyatları bankın balansının passivində göstərilərək, 

vəsaitlərinin mənbəyinin, bankın resurslarının formalaşması üzrə aparılan əməliyyatlardır.  

Kommersiya banklarının resursları iki əsas mənbədən təşkil olunur:  

- Bankın öz vəsaitləri və ona bərabər vəsaitlər;  

- Cəlb olunmuş vəsaitlər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bank işinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, banklar cəlb olunan 

vəsaitlərlə işləməyə üstünlük verirlər. Bu vəsaitlər bankın məcmu passivinin 90%-ni təşkil edirlər. 

Halbuki bankın xüsusi vəsaitləri məcmu passivlərinin 10%-nə qədərini təşkil edir.  

Lakin, passivlərin təhlili ilk növbədə onun xüsusi vəsaitlərindən başlayır. Əvvəla, ona görə 

ki, xüsusi kapitalsız, ümumiyyətlə bank fəaliyyətinə başlamaq qeyri-mümkündür. İkincisi, ona 

görə ki, bankın xüsusi kapitalın bank fəaliyyətində mənası, onun məcmu passivin ümumi 

həcmində olan səviyyəsindən çox önəmlidir. Bankın xüsusi kapitalı onun fəaliyyətinin 

hərəkətverici qüvvəsi və bankın fəaliyyətində gözlənilməz hallar baş verdiyi zaman sonuncu 

ehtiyatdır.  

Kredit təşkilatları üçün nizamnamə kapitalı məbləği kimi müəyyənləşən xüsusi vəsaitləri 

(kapital) bankın işi prosesində artmalıdır. Buna əlavə səhmlərin buraxılması və onları hüquqi və 

fiziki şəxslər arasında qapalı və yaxud açıq satışla paylaşdırılması zamanı nail olmaq olar.  

Azərbaycan Respublikası Milli Bankı bank sisteminin inkişafının strateji hədəflərindən biri 

kimi bankların kapital bazasının möhkəmləndirilməsinə çox böyük əhəmiyyət verir. Bildiyimiz kimi 

yaxşı kapitallaşmış bank sistemi ölkənin daxili yığımlarını maksimum səfərbər etməklə iqtisadi 

inkişafı daha aktiv və çevik dəstəkləmək qabiliyyətinə malikdir. Bu istiqamətdə Milli Bank 1 

yanvar 2006-cı il tarixədək 5mln. ABŞ dolları ekvivalentinə çatdırılması barədə qərar qəbul 

etmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Milli Bankının Mətbuat xidmətinin 4 iyul, 2005-ci il məlumatına 

əsasən Milli Bankın İdarə Heyəti 30 iyun 2005-ci il tarixində yeniaçılan banklar üçün nizamnamə 

kapitalının minimum miqdarı normativinin 1 yanvar 2006-cı ildən 10 mln. Manat məbləğində təyin 

edilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir.  

Milli Bankın İdarə Heyəti, həmçinin, fəaliyyətdə olan bankların məcmu kapitalının minimal 

miqdarı normativinin 2006-2007-ci illər ərzində yeni açılan bankların nizamnamə kapitalının 
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minimal miqdarı normativinə uyğunlaşdırılması barədə də qərar vermişdir. Kapitalın minimal 

miqdarı normativinin artırılması bank sisteminin iqtisadi əhəmiyyətinin yüksəlməsi və bankların 

maliyyə vasitəçiliyi funksiyasının daha da inkişaf etməsində mühüm addım olmalıdır.  

Nizamnamə kapitalından başqa kommersiya bankları digər xüsusi fondlara da malikdirlər. 

Bunlar aşağıdakılardır:  

1. Ehtiyat fondu bankın müəyyən itkilərinin ödənilməsi məqsədilə yaradılır. Onun ölçüsü 

bankın nizamnaməsi ilə müəyyənləşir və əsasən nizamnamə kapitalının 15%-i məbləğində olur. 

Bu fondun mənbəyi, həmçinin elə digər fondların da mənbəyi bankın gəlirləridir.  

2. İstehsal və sosial inkişaf fondu bank işinin texniki inkişafına xidmət edir.  

3. Maddi həvəsləndirmə fondu bank personalının daha səylə çalışması üçün 

həvəsləndirməyə xidmət edir.  

4. Bankın idarə heyətinin fondu bankın digər fondlarının nəzərə almadığı istiqamətlərin 

maliyyələşdirilməsinə xidmət göstərir.  

Yuxarıda adları çəkilənlərdən əlavə iri həcmli əməliyyatların həyata keçirilməsi zamanı 

banklar qiymətli kağız yatırımlarının təminatı və bank kreditlərinin mümkün olan itkiləri üçün 

xüsusi sığorta fondları yaradırlar.  

Cəlb olunan vəsaitlər kommersiya banklarının resurslarının çox hissəsini təşkil edir. 

Passiv əməliyyatların aparılması banka hüquqi və fiziki şəxslərin müvəqqəti sərbəst qalan 

maliyyə resurslarını cəlb etməyə imkan yaradır.  

Kommersiya banklarının passiv əməliyyatlarının tərkibi aşağıdakı qruplardan təşkil 

olunmuşdur:  

- Hüquqi və fiziki şəxslərin əmanət və depozitləri;  

- Hüquqi şəxslərin hesablaşma, cari və digər hesablarındakı qalıqlar;  

- Digər kommersiya banklarından və ya mərkəzi bankdan alınan kreditlər;  

- Qeyri-investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası (depozit sertifikatları, veksellər və s.).  

Depozit – banka saxlanmaq üçün köçürülən, müəyyən olunmuş şərtlər daxilində və 

müddəti çatdıqda qaytarılmalı olunan pul vəsaitləridir. Qaytarılmaya depozitin məbləği və 

qabaqcadan depozit müqaviləsinə əsasən müəyyən olunmuş faiz dərəcəsi aiddir.  

Müasir bank təcrübəsində istifadə olunan depozit hesablarının növləri müxtəlifdir. Əksər 

dövlətlərdə depozit hesablarının təsnifləşdirilməsi iki əsasda baş verir:  

- Depozitin müddəti;  

- Əmanətçinin vəziyyəti.  

Müddətə görə depozitlər aşağıdakılara ayrılır: 

- Tələbolunanandək depozitlər, yəni bu depozitlərdəki pul vəsaitləri, əmanətçi bu vəsaiti geri 

istədiyi zaman qabaqcadan xəbərdarlıq edilmədən ödənilməlidir.  

- Müddətli depozitlər.  

Əlbəttə ki, müddətli depozitlər bank üçün əlverişli hesab olunur. Belə ki, bu depozitlərin 

müddəti qabaqcadan məlumdur və bank bu vəsaitlərə görə öz planlarını qura bilər. Buna görə də 

bu depozitlərin faiz dərəcəsi müddətsiz (tələbolunanadək) depozitlərinkindən çox olur.  

Hazırda tələbolunanadək əmanətlərin iki növü mövcuddur:  

- Faizsiz;  

- Faizli.  

Faizsiz növ bu depozitlərin əksər hissəsini təşkil edir. Faizli növə gəldikdə isə onlar çek 

formasında ödənilir və cüzi faizlə olur.  

Qeyd etdiyimiz kimi müddətli depozitlər faizli olur və bu depozitlərin sahibləri ilə bank yazılı 

şəkildə müqavilə bağlayır. Bu müqavilədə depozitin məbləği, müddəti, faiz dərəcəsi, bağlanma 
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müddəti, bağlanma şərtləri və s. göstərilir. Müddət sona çatmadıqda əmanətçi yalnız 

qabaqcadan bankı məlumatlandırma ilə öz vəsaitlərini geri ala bilər. Lakin, bu zaman müştəri, 

cərimə əvəzi öz faiz gəlirini itirmiş olur.  

Depozit sertifikatları – emitent-bankın pul vəsaitlərinin yatırımı haqda, əmanətçinin 

müddəti bitdikdən sonra qoyulmuş əmanətin məbləği və ona görə əldə olunan faiz hüququnu 

təsdiqləyən yazılı şəhadətnaməsidir.  

Depozitlər bank resurslarının əsas mənbəyidir. Onların kommersiya banklarında strukturu 

pul bazarının konyukturundan və əmanətlərə görə faiz normasının dövlət tənzimlənməsindən 

asılıdır.  

Bankın passivlərinin digər mənbəyi elə vəsaitlərdir ki, bunları bank sərbəst şəkildə öz 

likvidliyini təmin etmək məqsədilə cəlb edir. Bu banklararası kreditlər; geri alınma razılığı ilə 

satılmış qiymətli kağızlar; avrodollar bazarında borclar. Onlar idarə olunan passivlər adlanır. Bu 

passivlər banka depozit itkilərini doldurmağa və gözlənilməz itkiləri aradan qaldırmağa imkan 

verir.  

Banklararası əməliyyatlar bütövlükdə bankların müxbir münasibətlərinin inkişaf 

səviyyəsini tərənnüm edir. Banklar digər banklardan borc ala bilərlər ki, bu da onlara kifayət 

qədər iri həcmli vəsaitlərlə əməliyyatlar həyata keçirməyə, müxbir hesablarda optimal qalığın 

saxlanılmasına və lazım gəldikdə müxbir-banka kredit üçün müraciət etməyə imkan verir.  

Mərkəzi bankdan borcun alınması kommersiya banklarının passiv əməliyyatıdır. 

Kommersiya bankı mərkəzi bankdan krediti yenidən uçotla və veksellərin yenidən girovu ilə 

yenidənmaliyyələşdirmə ardıcıllığında və lombard krediti formasında, yəni dövlət qiymətli 

kağızlarının girovu ilə alır.  

Geri alınma ilə müqavilə, yəni REPO sövdələşməsi kommersiya banklarının yeni resurs 

mənbəyi kimi yaranmışdır. Bu cür sövdələşmə bank və şirkət arasında bağlanılır. Əgər şirkət çox 

qısa müddət üçün böyük həcmli yatırım etmək istəyirsə, o, bunu geri alma şərtilə edir. Bank 

qiymətli kağızları şirkətə müəyyən olunmuş vaxt bitdikdən sonra daha yüksək qiymətə geri almaq 

öhdəliyiilə satır. Bu qiymətlər arasındakı fərq faktiki olaraq kreditin ödənilməsi üçün banka verilən 

haqqdır.  

Bank veksellərinin buraxılması yolu ilə vəsaitlərinin cəlb olunması əməliyyatları da son 

illərin geniş yayılmış əməliyyatlarındandır. Veksel depozit və əmanət sertifikatlarından fərqli 

olaraq hesablaşma vasitəsi kimi istifadə oluna bildiyindən daha əlverişlidir. Bundan başqa 

veksellər üzrə, digər qiymətli kağızlar kimi qeydiyyat aparılmır ki, bu da bankın bu sahədə 

fəaliyyətini asanlaşdırır və onların geniş tətbiqinə imkan yaratmış olur. Lakin buna baxmayaraq, 

müvafiq normativə əsasən veksellərin kommersiya bankları tərəfindən buraxılışı tənzimlənir.  

Bank iki növ veksellər buraxır:  

- Faizli;  

- Diskont.  

Faizli veksellərin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu veksellərin fiziki və hüquqi şəxslərə 

satışı və buraxılışı nominal dəyərə vekselin məbləğinə növbəti əlavələrlə baş verir.  

Diskont vekselinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun buraxılışı və satışı nominaldan 

aşağı qiymətlə, bağlanması isə nominal qiymətlə müəyyənləşir. Bağlanması və alış qiyməti 

arasındakı fərq veksel saxlayanın gəliri hesab olunur.  

Avro valyuta borcları – müəyyən dövlətin kommersiya bankında saxlanılan, xarici 

valyutada tərənnüm olunan əmanət prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən passiv əməliyyatların 

idarə olunmasının maliyyə alətidir.  
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Banklararası və ya mərkəzləşdirilmiş kreditlərin cəlb olunması ilə baş verən passiv 

əməliyyatlar, həmçinin qeyri-investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası bankın öz təşəbbüsü ilə 

aparılır və iri maliyyə vəsaitlərinin tez bir zamanda cəlb olunmasının effektiv üsullarından hesab 

olunur. Lakin, bu əməliyyatlar pul bazarında həyata keçirildiyindən bu cür resursların cəlb 

olunmasının dəyəri eyni müddətli depozitdən yüksək olur. Buna görə də kommersiya bankları bu 

cür vasitələrə maliyyə çətinliyinə düşdükləri zaman, ancaq vacib olan hallarda əl atırlar.  

 

54. Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatları 

 

Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatları öz adından cəlb olunan və xüsusi vəsaitlərin 

uyğun gəlirin əldə edilməsi üçün istifadə olunmasıdır.  

Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarının əsas növləri aşağıdakılardır:  

- Fiziki və hüquqi şəxslərə müxtəlif müddətə və müxtəlif şərtlərlə kreditlərin verilməsi;  

- Öz adından, öz hesabına qiymətli kağızlarla əməliyyatların aparılması;  

- İnvestisiyalaşdırma;  

- REPO əməliyyatları;  

- Valyuta dilinq əməliyyatları;  

- Kommersiya banklarının qeyri-ənənəvi əməliyyatları.  

Kommersiya bankları tərəfindən aktiv əməliyyatlar eyni zamanda bankın lazımi likvidliyinin 

qorunması və risklərinin ayrı-ayrı əməliyyat növləri arasındaoptimal bölüşdürülməsi əsas 

götürülməklə, gəlir əldə etmək məqsədilə həyata keçirilir. Bu tələblərin qorunması bankları öz 

aktivlərinin müəyyən hissəsini gəlir gətirməyən yatırımlara qoymağa vadar edir.  

Bundan başqa bank fəaliyyətinin hərtərəfli təminatına və inkişafı onun aktiv maddələrdən 

olan bank binaları və avadanlıqları, həmçinin filiallara qoyulan investisiyaların da olmasını tələb 

edir. Beləliklə yerinə yetirdiyi məsələlərə görə bank aktivlərini iki qrupa ayırmaq olar:  

- Bank likvidliyinin müəyyən həddə saxlanması istiqamətində aparılan əməliyyatlar;  

- Bank gəlirinin əldə edilməsi istiqamətində aparılan əməliyyatlar.  

Birinci qrupa aşağıdakılar aiddir:  

- Bankın kassalarında olan vəsaitlər;  

- Mərkəzi bankın müxbir hesabında olan qalıqlar;  

- Digər bankların hesablarında olan vəsaitlər və yatırımlar.  

İkinci qrupa aşağıdakılar aiddir:  

- Fiziki və hüquqi şəxslərin kreditləşməsi;  

- Qiymətli kağızlara olan investisiyalar;  

- İnvestisiya proyektləri;  

- Valyuta dilinq əməliyyatları.  

Aktiv əməliyyatların likvidliyi və gəlirliyi ilə yanaşı bu əməliyyatların həyata 

keçirilməsində kredit risqi və onun paylaşdırılması da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Başqa sözlə, 

bankların öz fəaliyyətlərini yalnız bir aktiv əməliyyat növü üzərində qurmamaları çox böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Bankın əsas riskləri onun kredit portfelinin strukturu və keyfiyyətindən 

asılıdır ki, bu risklərə bank öz fəaliyyəti zamanı məruz qalır. Buna görə də borcalanların çox 

dəqiq seçimi, kreditləşmə şəraitinin təhlili, onun yerinə yetirilməsinə nəzarət bank fəaliyyətinin 

əsas istiqamətlərindəndir.  

Əfsuslar olsun ki, bu gün ölkəmizdəki bankların kredit portfelinin sturukturu demək olar ki, 

qısamüddətli borclardan təşkil olunmuşdur.  
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İnvestisiya proyektlərinin həyata keçirilməsi portfel investisiyasının idarə olunması 

strategiyasının işlənib hazırlanması və reallaşması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsini, 

gəlir əldə etmək məqsədilə birbaşa və portfel investisiyalarının optimal ahənginə nail olmanı, 

bank riskinin mümkün olan həddinin və bankın balansının likvidliyinin qorunmasını nəzərdə tutur.  

Birbaşa investisiyalar – birbaşa istehsala yatırılan vəsaitləri, real aktivlərin əldə 

olunmasını nəzərdə tutur.  

Portfel investisiyaları – qiymətli kağızların alınması və ya pul vəsaitlərinin uzunmüddətli 

borc verilməsi kimi başa düşülür.  

İnvestisiya əməliyyatlarından bankın gəlirləri qiymətli kağızlar üzrə faizlərdən, onların 

məzənnə qiymətlərinin qalxmasından, komissionlarından, həmçinin qiymətli kağızların alqı və 

satqısının qiymətləri arasındakı fərqdən yaranır.  

Valyuta dilinqi – xarici valyutaya olan tələb və təklifin əsil vasitəçisi kommersiya 

banklarıdır. Buna görə də bu sahədə kommersiya banklarının əsas məsələsi öz müştərilərnin bir 

valyutada olan aktivlərinin digər valyutaya konvertləolunması imkanını təqdim etməkdir. Bu cür 

konvertasiya «spot» və «forvard» şəraitində gedən əməliyyatlar vasitəsilə həyata keçirilir. Dəqiq 

desək, hər iş günü boyu bank özünə sərf edən məzənnə ilə xarici valyuta əldə etməyə çalışır ki, 

bu valyutanın sonrakı reallaşmasından gəlir əldə etsin.  

Kommersiya banklarının qeyri-ənənəvi əməliyyatlarına elə əməliyyatlar aid edilir ki, 

bunları banklardan başqa digər təşkilatlar da həyata keçirə bilər. Bu əməliyyatlara aşağıdakıları 

aid etmək olar:  

- Hesablaşma-kassa xidməti;  

- Trast əməliyyatları;  

- Lizinq;  

- Faktorinq;  

- Zəmanət və havadarlığın verilməsi;  

- İnkassasiya xidmətləri və s.  

Bu əməliyyatlar üzrə gəliri banklar ya komission kimi ya da xidmət üçün haqq şəklində əldə 

edirlər.  

 

55. Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsipləri 

 

Kommersiya banklarının ən vacib və ilkin fəaliyyət prinsipi ondan ibarətdir ki, onlar mövcud 

resursları çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidirlər. Kommersiya bankları digər bankların xeyrinə 

nağdsız hesablaşmaları həyata keçirə bilər, onlara kreditlər verər, öz müxbir hesabındakı qalıq 

həddində nağd pul qəbul edə bilər.  

Mövcud resurs çərçivəsi dedikdə, kommersiya bankları yalnız öz resursları və kredit 

qoyuluşları arasındakı kəmiyyət uyğunluğuna deyil, həmçinin bank aktivlərinin xarakteri ilə onlar 

tərəfindən mobilizə edilmiş resursların xüsusiyyətlərindəki uyğunluğu da nail olmaları başa 

düşülür. Hər şeydən əvvəl bu uyğunluq yuxarıda adları çəkilmiş göstəricilərin müddətlərinə aiddir. 

Belə ki, əgər bank qısa müddətə vəsait cəlb edib (qısamüddətli və ya tələbolunanadək 

depozitlər) onu uzunmüddətli kreditləşmədə istifadə edərsə bu zaman bankın likvidliyi, yəni, öz 

öhdəliklərini yubanmadan ödəmə qabiliyyəti təhlükə altına alına bilər.  

Artan risklə iri həcmli borc vəsaitlərinin bankın aktivlərində olması onun resurslarının ümumi 

həcmində xüsusi vəsaitlərinin çəkisinin artmasını tələb edir. Bank aktivlərinin onun passivlərinin 

xarakterindən sərt asılılığı bank fəaliyyətinin iqtisadi normativlərinin müəyyən edilməsində və 

onların əməliyyatlarının tənzimlənməsində nəzərə alınmalıdır. Bu və ya başqa xüsusi bank 
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əməliyyatlarının (ipoteka, investisiya və s.) həyata keçmə imkanı bank passivlərinin strukturu ilə 

bağlıdır. Ona görə də bu əməliyyatların şərtlərini hazırlayarkən ilk növbədə mütləq uyğun 

passivlərin yaranma mənbələrinə fikir vermək lazımdır.  

Özünün malik olduğu resurs çərçivəsində bank aktiv əməliyyatlar aparmaqda sərbəstdir. 

Müəyyən olunmuş iqtisadi normativlərə riayət etmək şərtilə bankın aktiv əməliyyatlarının həcminə 

nə inzibati, nə də dolayı metodlarla məhdudiyyətlər qoyula bilməz. İnzibati məhdudiyyətlər 

müstəsna hallarda tətbiq edilə bilər. Belə ki, bankın fəaliyyətinə inzibati yolla müdaxilə onların  

fəaliyyətinin kommersiya əsasını zəiflədə bilər. Ona görə də bank fəaliyyətinin 

tənzimlənməsində əsas üstünlük iqtisadi metodlara verilir.  

Bankın kommersiya fəaliyyətinin fundamenti olan cəlb olunmuş resurs çərçivəsində 

fəaliyyət prinsipi onun bütün istiqamətini müəyyən edir: depozitlərin cəlb olunmasında bankın 

marağı artır, passivlərə görə rəqabət artır ki, bu da kredit resurslarının yalnız mərkəzi bankdan 

olan yolunu bağlamış olur. Passivlərə görə kəskin mübarizə bankların öz resurslarını yatırmaları 

üçün daha effektiv sahələr axtarmalarına səbəb olur. Bu zaman bank kapitalının daha rentabelli 

sahələrə axını baş vermiş olur.  

Kommersiya banklarının ikinci əsas fəaliyyət prinsipi – tam iqtisadi sərbəstlik prinsipidir. Bu 

prinsip həmçinin özündə bankın öz fəaliyyətinin nəticələrinə görə iqtisadi cavabdehliyini də 

tərənnüm edir. İqtisadi sərbəstlik bankın xüsusi və cəlb etdiyi vəsaitlərdən tam sərbəst istifadə 

etməsi, əmanətçilər və müştəri seçimində sərbəst olması, vergi ödənişindən sonra qalan 

gəlirlərindən sərbəst istifadəsi və s. özündə cəmləşdirir.  

Fəaliyyətdə olan bank qanunvericiliyi bütün kommersiya banklarına öz fond və gəlirlərinin 

bölüşdürülməsində iqtisadi sərbəstlik vermişdir. Bankın vergi ödəmələrindən sonra 

sərəncamında qalan gəliri səhmdarların ümumi iclasında aldıqları qərara əsasən yerləşdirilir. Bu 

bankın digər fondlarına ayırmaların norma və ölçülərini, həmçinin səhmlər üzrə dividentlərin 

ölçüsünü müəyyən edir.  

Kommersiya banklarının üçüncü prinsipi – kommersiya bankları müştəriləri ilə qarşılıqlı 

əlaqəni adi bazar münasibətləri üzrə qurulması prinsipidir. Borc verərkən kommersiya bankı ilk 

bazar kriterilərini, yəni gəlirlilik, risk və likvidliyi üstün tutur. “Ümumdövlət marağı”nın qorunması 

bankın fəaliyyətinin kommersiya xarakteri ilə bir araya sığmayır. Dövlət marağının qorunması 

kommersiya bankı üçün likvidlik böhranına səbəb ola bilər.  

Kommersiya banklarının dördüncü fəaliyyət prinsipi – ondan ibarətdir ki, bankın fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi yalnız dolayı iqtisadi metodlarla həyata keçirilə bilər. İnzibati metodlarla bankın 

fəaliyyətinin tənzimləməsi ağlasığmazdır. Akademik V.İ.Kolesnikov bunu belə izah etmişdir: 

”Dövlət kommersiya bankları üçün “oyun qaydaları” müəyyən edə bilər, onlara əmrlər verə 

bilməz. 

 

56. Beynəlxalq maliyyə və valyuta-kredit münasibətləri 

Beynəlxalq maliyyənin mahiyyəti və əhəmiyyəti  

 

Beynəlxalq maliyyə sərhəddənkənar maliyyə axınları və maliyyə əməliyyatları ilə 

əlaqədardır. Beynəlxalq maliyyə əməliyyatları və valyuta münasibətlərinin ayrı-ayrı elementləri 

hələ antik dövrdə– Qədim Yunanıstanda və Qədim Romada – veksel və digər mübadilə işi 

şəklində yaranmışdır.  

Müasir dövrdə ölkəyə maliyyə ehtiyatlarının daxil olması və çıxması olduqca böyük miqyas 

kəsb etmişdir. Bunlardan başqa, maliyyə fondlarının bilavasitə sərhədlərdən kənara çıxması və 

daxil olması ilə əlaqədar olmayan, lakin beynəlxalq mahiyyət daşıyan maliyyə əməliyyatları da 
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mövcuddur. Məsələn, ölkə daxilində baş verən alqı– satqısını, valyuta ilə borc əməliyyatlarını, 

kapital qoyuluşlarını göstərmək olar. Beləliklə, beynəlxalq maliyyə xarici valyutada maliyyə 

varidatının və xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatları ilə məhşurdur.  

Beynəlxalq maliyyə anlayışına daxil olan maliyyə varidatına xarici ölkə valyutalarından 

başqa xarici valyuta ilə depozit hesabları, istiqraz, pay sənədləri və digər qiymətli kağızlar da 

aiddir.  

Beynəlxalq maliyyə-valyuta münasibətlərinin təkamülü məhsuldar qüvvələrin inkişafı, dünya 

bazarının yaranması, beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi, dünya təsərrüfatı sisteminin 

formalaşması, təsərrüfat əlaqələrinin beynəlmiləlləşməsi ilə sıx bağlıdır.  

Beynəlxalq maliyyə-valyuta münasibətləri beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin törəməsidir. 

Maliyyə-valyuta münasibətləri ilə geniş təkrar istehsalı arasında birbaşa və əks əlaqə mövcuddur. 

Onların obyektiv əsasını mal, kapital və xidmətlərin beynəlxalq mübadiləsini doğuran geniş təkrar 

istehsal prosesi təşkil edir. Maliyyə-valyuta münasibətlərinin vəziyyəti milli və dünya 

iqtisadiyyatının vəziyyətindən, siyasi şəraitindən, ölkələr arasında qüvvələr nisbətindən asılıdır. 

Dünya bazarında kapitalın dövriyyəyə daxil olması nəticəsində pul valyutaya çevrilir və əks 

proses baş verir. Maliyyə-valyuta münasibətləri geniş təkrar istehsalı prosesinin törəməsi olsa da, 

onlar nisbi müstəqilliyə malikdirlər.  

Təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşdiyi bir şəraitdə geniş təkrar istehsalın xarici amillərdən – 

dünya istehsalının dinamikasından, xarici elm və texnikanın səviyyəsindən, beynəlxalq ticarətin 

inkişafından, xarici kapitalın ölkəyə axınından asılılığı artır. Beynəlxalq maliyyə, kredit və valyuta 

bazarlarının qeyri-sabitliyi və xüsusən böhranlı vəziyyəti geniş təkrar istehsala mənfi təsir 

göstərir.  

Müasir dövrdə iqtisadiyyatda və maliyyə həyatında özünü göstərən liberallaşma və rabitə 

texnologiyasında baş verən sıçrayışlar müxtəlif ölkələrdə yerləşmiş maliyyə bazarlarını vahid 

dünya bazarı şəklində birləşdirmişdir. Maliyyə bazarlarında sürətlə genişlənən qloballaşma 

prosesi dövlətlər və iş adamları üçün yeni imkanlar yaratmaqla yanaşı, yeni-yeni risk və 

problemlər də doğurmuşdur.  

Təsadüfü deyildir ki, beynəlxalq maliyyə problemləri yalnız elmi dairələri deyil, geniş 

kütlələri də maraqlandırır. İxracatçılar, idxalatçılar və xaricilərə xidmət göstərənlərlə yanaşı, öz 

yığımını düzgün dəyərləndirmək və yerləşdirmək istəyənlər, valyuta möhtəkirləri və arbitrajçıları, 

ümumiyyətlə valyuta alqı-satqısı ilə məşğul olanlar bu problemlərlə ciddi maraqlanırlar. 

Onlardan başqa xammal, material və avadanlığı xaricdən təmin edən istehsalçılar, hətta 

tamamilə daxili bazarda fəaliyyət göstərən, lakin bu bazarda xarici istehsalçılarla istər-istəməz 

rəqabətə girən firmalarda bu problemləri bilib, praktiki fəaliyyətində nəzərə almalıdırlar. 

Beynəlxalq maliyyə məsələləri xarici bazarlardan (və ya daxildən xarici valyuta ilə) qısa, orta və 

uzunmüddətli kredit alanlar bu bazara kapital qoymaq istəyən fiziki və hüquqi şəxslər üçün çox 

vacibdir.  

Dövlətin maliyyə xidmətində işləyən mütəxəssislər üçün beynəlxlaq maliyyə problemləri 

xüsusilə əhəmiyyətlidir. Çünki ayrı-ayrı dövlətlər və müxtəlif dövlət təşkilatları beynəlxalq maliyyə 

sistemində böyük miqyasda əməliyyatlar aparılır. Milli dövlətlərin çoxu özünün maliyyə vəsaitinə 

olan ehtiyacını ödəmək üçün beynəlxalq maliyyə bazarlarına, digər dövlətlərə və beynəlxalq 

maliyyə təşkilatlarına müraciətlər edirlər. Digər dövlətlər isə malik olduqları sərbəst pul 

ehtiyatlarını faiz əldə etmək üçün xarici maliyyə bazarlarına çıxarırlar.  

Beynəlxalq maliyyə sistemində transmilli şirkətlərin (TMŞ) xüsusi rolu vardır. İstehsal və 

ticarət fəaliyyətlərini dünya miqyasında aparan bu şirkətlər öz gəlir, xərc, borc və alacaqları ilə 
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əlaqədar əməliyyatlarını müxtəlif valyutalar ilə aparırlar. Beynəlxalq banklar isə beynəlxalq 

maliyyə sisteminin onurğa sütununu təşkil edir.  

 

57. Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları 

 

Dünya ölkələri arasında iqtisadi, maliyyə və sosial münasibətlər inkişaf etməkdədir. 

Xüsusilə II Dünya müharibəsindən sonra dünyada bloklaşmalar ortaya çıxmış, beynəlxalq 

münasibətlər sürətlənmiş və beynəlxalq valyuta kredit qurumları qurulmağa başlamışdır. Bundan 

sonra inkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişafının maliyyələşdirilməsini saxlaya bilmək üçün xarici 

borc və xarici yardım qurumları meydana çıxmışdır.  

İstər beynəlxalq, istərsə də regional miqyasda fəaliyyət göstərən kredit qurumlarının ortaq 

məqsədləri aşağıdakılardır:  

- Beynəlxalq mal alış-verişində ödəmə güclüklərini aradan qaldırmaq və beynəlxalq inkişafı 

təşviq etmək;  

- İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi inkişafını dəstəkləmək;  

- İqtisadi birləşmə, sərbəst ticarət və iş birliyi münasibətlərini inkişaf etdirmək və sıx iqtisadi 

iş birliyini stimul etməkdir.  

Quruluşu və sərmayəsi birdən çox ölkənin qatıldığı kredit fəaliyyətlərində də yenə də birdən 

çox ölkənin faydalandığı quruluşlara beynəlxalq kredit təşkilatları deyilir. Günümüzdə fəaliyyət 

göstərən beynəlxalq kredit quruluşlarının hamısı ikinci dünya müharibəsindən sonra 

qurulmuşdur. Yaranma tarixinə görə, öncə “Breton Vudds əkizləri” adlandırılan Beynəlxalq Pul 

Fondu (İMF) və Dünya Bank qrupu.  

Mövcud beynəlxalq maliyyə quruluşlarının çalışma sahələri çox çeşidlidir. Çalışma 

sahələrinə görə bu təşkilatlar aşağıdakı şəkildə qruplaşdırılır: 

- Beynəlxalq Valyuta Fondu;  

- Dünya Bank qrupuna daxil olan quruluşlar;  

- Beynəlxalq İnkişaf Birliyi;  

- Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı;  

Digər regional maliyyə qurumları  

- Asiya İnkişaf Bankı;  

- Afrika İnkişaf Bankı;  

- İslam İnkişaf Bankı;  

- Kariblər İnkişaf Bankı;  

- Orta Amerika İqtisadi İnteqrasiya Bankı;  

- Ərəb Valyuta fondu.  

Beynəlxalq maliyyə qurumları qısa, orta və uzun müddətli valyuta kreditləri təklif edir.  

Qısa və orta müddətli valyuta krediti verən maliyyə qurumu Beynəlxalq pul fondudur. Uzun 

müddətli investisiya krediti verən maliyyə qurumları isə Avropa Birliyi İnkişaf Fondu, Avropa 

İnvestisiya Bankı, Asiya, Afrika və İslam İnkişaf bankları, Dünya Bankı və Birləşmiş Millətlər 

İnkişaf proqramıdır.  

Qısa və orta müddətli valyuta krediti verən təşkilatların maliyyə yardımları üzv ölkələrə, 

tədiyyə balansındakı müvəqqəti çətinlikləri aradan götürmək üçün verilir. İnvestisiya layihələrinin 

kreditləşdirilməsi üçün ayrılan fondlar uzunmüddətli kreditlərdir.  

Beynəlxalq maliyyə quruluşlarına görə fond və bank ayırımı. Qaynaqları üzvləri 

tərəfindən üzvlük haqqı formasında yığılan maliyyə-kredit quruluşlarına fond deyilir. Bank 

tərəfindən nizamnamə kapitalı üçün gərəkli vəsaitin bir dəfəyə məxsus olmaqla ixrac edilən səhm 
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qarşılığında təsis edilən quruluşlardır. Üzv ölkələr bankın sərmayəsini artırmaq istədikləri halda 

yenidən dövriyyəyə səhm buraxır. Bundan başqa, bank sərmayə bazarlarından əlavə kredit 

ehtiyatları da cəlb edir.  

Beynəlxalq maliyyə quruluşlarını fond və bank ayırımına görə aşağıdakı kimi qruplaşdıra 

bilərik:  

Fond xarakterli maliyyə quruluşları  

- Beynəlxalq Valyuta Fondu;  

- Avropa Birliyi İnkişaf Fondu;  

- Beynəlxalq İnkişaf Birliyi;  

- Birləşmiş Millətlər İnkişaf Proqramı;  

- Ərəb Valyuta fondu;  

- Avropa İnvestisiya Fondu;  

- Asiya İnkişaf Fondu.  

Bank xarakterli maliyyə quruluşları  

- Avropa İnvestisiya Bankı;  

- Asiya, Afrika və İslam İnkişaf bankları;  

- Dünya Bankı;  

- Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı.  

Fond xarakterli qurumların sərbəstcə hərəkət edə biləcəkləri maliyyə sənədləri qəti olaraq 

təsbit edilmişdir. Fond xarakterli maliyyə quruluşları üçünqaynaq saxlanması məsələsi ancaq 

ikinci dərəcəli bir məsələdir. Beynəlxalq maliyyə quruluşlarının maliyyələşmə fəaliyyətlərindəki 

əməliyyatlar bir-birindən fərqlidir. Bunun səbəbi də kreditlərin çeşidliyindədir. Qısa və orta 

müddətli valyuta kreditləri verən quruluşlar kredit verərkən iki başlıca mövzuya önəm verirlər. 

Bunlardan biri kredit tələbindən olan üzv ölkənin valyuta ehtiyatlarındakı çatışmazlıqdır. İMF üzv 

ölkənin valyuta ehtiyatlarının yetərsiz olması durumunda kredit açar. İkinci şərt isə kredit tələb 

edən ölkənin geri ödəmə istəyinin reallığıdır. Uzun müddətli investisiya kreditləri verən 

beynəlxalq maliyyə quruluşlarının bəzi fərqli özəllikləri vardır. Bu özəllikləri beş nöqtədə açıqlaya 

bilərik:  

- mənfəət məqsədləri yoxdur;  

- yardım prinsipi vardır;  

- hissəvi maliyyələşmə əsası mövcuddur;  

- layihənin kreditləşmə əsası mövcuddur;  

- Beynəlxalq iştirak əsası vardır.  

1) Mənfəət məqsədləri. Avropa İnvestisiya Bankının sözləşməsinin 130-cu maddəsində 

açıq bir şəkildə bankın maliyyə fəaliyyətinin məqsədi göstərilmiş və qeyd olunmuşdur ki, o, 

mənfəət əldə etmədən fəaliyyət göstərməlidir. Ancaq bankların maliyyə fəaliyyətlərində mənfəət 

məqsədi güdməməsi, onların mənfəət əldə etmələrinə mane olmur.  

2) Yardım prinsipi. Uzunmüddətli investisiya krediti verən beynəlxalq maliyyə 

quruluşlarının hamısının maliyyələşdirmə fəaliyyətlərində yardım prinsipi vardır.  

3) Uzunmüddətli investisiya krediti verən beynəlxalq maliyyə quruluşlarının böyük bir 

bölümü hissəvi maliyyələşdirmə əsasında fəaliyyət göstərirlər. Yəni kredit tələbində bulunaraq 

digər qaynaqlardan da kredit təmin edilməsini şərt qoyurlar.  

4) Uzunmüddətli investisiya krediti verən quruluşlar. Dirçəliş planları kimi geniş əhatəli 

investiyanın həcmli bölmələrini təşkil edən layihələrin maliyyələşməsində yaxından iştirak edir.  

5) Beynəlxalq iştirak əsası. Beynəlxalq maliyyə quruluşları irimiqyaslı layihələrin 

maliyyələşdirilməsində iştirakçı kimi də yer alır.  
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Yardım qarşılığında heç bir ödəmə şərti olmadan verilir. Beynəlxalq yardımları aşağıdakı 

qruplara bölmək mümkündür:  

1) ikili və çoxtərəfli yardımlar;  

2) maliyyə yardımı, texniki və ya qida maddələri yardımı;  

3) hədiyyə şəklindəki yardımlar;  

4) layihə və proqram yardımları;  

5) bağlı və sərbəst yardımlar.  

Adətən, inkişaf etmiş ölkələr inkişaf etməkdə olan ölkələrə aşağıdakı səbəblərdən yardım 

edərlər:  

1) siyasi səbəblər – hökumətlər beynəlxalq yardımları öz siyasətlərinin bir aləti olaraq 

istifadə edirlər;  

2) iqtisadi səbəblər – az inkişaf etmiş ölkələrin sahib olduqları qaynaqlarla inkişaflarını 

təmin etmələri çox çətindir. 

Bu baxımdan, inkişaf etmiş ölkələr az inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi artımlarına hər cür 

dəstək və yardımlar göstərirlər. Çünki az inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bazarların genişlənməsi 

və artan milli gəlir dolayısı ilə beynəlxalq ticarətin böyüməsi deməkdir.  

3) insani və əxlaqi düşüncələr – zənginlərin yoxsullara yardımda bulunması əxlaqi bir 

davranışdır. Bütün dinlər bu cür tövsiyələrə yer verir. Ancaq uzun müddət heç bir qarşılıq 

gözləmədən verilən yardımlarla rastlaşmaq çox nadir hallarda olur. 
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“Maliyyə və kredit”  fənnindən suallar 

 

1. Pulun yaranma  tarixi və şəraiti 
2. Pulun mahiyyəti 
3. Pulun növləri 
4. Pulun funksiyaları 
5. Pulun dəyər ölçüsü və tədavül vasitəsi funksiyası 
6. Pulun tədavül vasitəsi və yığım vasitəsi funksiyası  
7. Pulun dəyər ölçüsü və dünya pulu vasitəsi funksiyası 
8. Kağız – kredit pullar haqqında  
9. Veksel və banknotun xüsusiyyətləri  
10. Banknotun Vekseldən  fərqli cəhətləri  
11. Pul sistemi  və onun növləri  
12. Pul tədavülü və onun növləri  
13. İnflyasiya anlayışı və onun növləri 
14. İnflyasiyanin  inkişaf mərhələləri  
15. Dövlətin antiinflyasiya tədbirləri 
16. Pul islahatları və onun növləri  
17. Azərbaycanda denominasiya pul islahatının keçirilməsi 
18. Maliyyənin mahiyyəti  və zəruriliyi 
19. Maliyyə münasibətləri ilə digər pul münasibətlərini fərqləndirən xüsusiyyətləri 
20. Maliyyənin funksiyaları 
21. Maliyyə sistemi haqqında anlayış  
22. Maliyyə sisteminin həlqələri 
23. Maliyyənin idarə edilməsini həyata keçirən orqanlar 
24. Maliyyənin idarə edilməsi prosesinin mərhələləri 
25. Maliyyə planlaşdırılmasının prinsipləri , metodları və mərhələləri 
26. Maliyyə planlaşdırılmasının  xarakteri , müddəti və istiqaməti 
27. Maliyyə proqramlarının əsas xüsusiyyətləri  
28. Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti və bazar iqtisadiyyatı 
29. Maliyyə nəzarətinin növləri və formaları 
30. Dövlət büdcəsinin mahiyyəti 
31. Dövlət böcəsinin əsas funksiyaları 
32. Büdcə xərclərinin həyata keçirilməsinin əsas pirinsipləri 
33. Büdcə xərclərinin müxtəlif əlamətlərinə görə təsnifləşdirilməsi 
34. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin mənbələri  
35. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin tərkibində daxil olan gəlir növləri ( Birbaşa və dolayı vergilər ) 
36. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin bazar iqtisadiyyatı şəraitində tərkibi 
37. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sığortanın mahiyyəti 
38. Sığortanın vəzifələri 
39. Sığortanın növləri 
40. Sığortanın funksiyaları 
41. Həyat sığortası və sağlamlıq sığortası 
42. Kredit iqtisadi  kateqoriya kimi 
43. Kreditin zəruruliyi və rolu  
44. Kreditin pirinsipləri – qaytarılma prinsipi 
45. Kreditin pirinsipləri – müddətlilik pirinsipi 
46. Kreditin pirinsipləri – fərdilik pirinsipi  
47. Kreditin pirinsipləri – təminatlılıq pirinsipi 
48. Kreditin pirinsipləri – haqq – ödəmə pirinsipi 
49. Kreditin formaları. Bank krediti və dövlət krediti  
50. Kreditin formaları . İstehlak kredit  və kommersiya krediti 
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51. Kreditin formaları. İpoteka krediti və beynəlxalq kredit 
52. Kreditin növləri 
53. Kreditin əsas  funksiyaları 
54. Məcburi və könüllü sığorta 
55. Kredit sistemi və onun təşkili 
56. Qiymətli kağızlar və onların qrupları 
57. Qiymətli kağızlar bazarı 
58. Səhmlər və istiqrazlar 
59. İnvestisiya  fəaliyyəti və onun obyektləri 
60. İnvestisiya qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi mənbələri 
61. Beynəlxalq valyuta münasibətləri və valyuta sistemi 
62. Beynəlxaq kredit münasibətləri  
63. Lizinq əməliyyatları 
64. Faktorinq  
65. Beynəlxalq, regional valyuta – kredit və maliyyə təşkilatları  
66. Beynəlxalq kredit iqtisadi kateqoriya kimi 
67. Beynəlxalq kreditin formaları 
68. Təyinatına görə beynəlxalq kreditin növləri 
69. Təqdim olunma formasına görə kreditin növləri 
70. Beynəlxalq kreditin mənbələri 
71. Valyuta sisteminin mərhələləri 
72. AR- da xəzinədarlıq sisteminin yaranması  
73. AR –da xəzinədarlıq sisteminin mühüm xüsusiyyətləri  
74. Birjanın növləri  
75. Beynəlxalq Valyuta fondu haqqında anlayış 
76. Kreditin əsas pirinsipləri 
77. Beynəlxalq kredit və istehlak krediti 
78. Beynəlxalq kredit və kommersiya krediti 
79. Bank krediti və ipoteka krediti 
80. Bankların təsnifatı 
81. Mərkəzi bankın yaranma tarixi 
82. Azərbaycan Mərkəzi bankının yaranma tarixi 
83. Azərbaycan Mərkəzi bankının vəzifələri və funksiyaları 
84. Kommersiya bankları və onların əməliyyatları 
85. Kommersiya banklarında hesablaşmaların təşkili 
86. Kommersiya banklarının passiv əməliyyatları 
87. Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatları 
88. Lizinqin mənfi cəhətləri 
89. Beynəlxalq hesablaşmaların formaları : İnkassa forması  
90. Qiymətli kağızlar haqqında anlayış 
91. Tədiyyə balansı və ona təsir edən amillər 
92. Veksel, banknot və çek 
93. Bank işinin yaranması və inkişafı tarixi  
94. Fond birjası 
95. Vallyuta birjası 
96. Əmək birjası 
97. Əmtəə birjası 
98. Birjalar və onların mənşəyi  
99. Beynəlxalq lizinq və onun növləri 
100.Beynəlxalq hesablaşmaların formaları : Akkreditiv forması  
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