
K.M.Piroqov 

N.K.Temnova 

İ.V.Quskova 

 

 

BİZNESİN  
TƏŞKİLİNİN  
ƏSASLARI 

 
 

351400 “Tətbiqi informatika (sahələr üzrə)” və digər fənlərarası  
ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr üçün tətbiqi informatika üzrə  

Tədris-Metodiki Birlik tərəfindən dərslik kimi tövsiyə edilmişdir. 
 
 
 
 
 
 

BAKI - 2012 
 



 2

UDK 334 (470+571)(075.8) 
BBK 65.290-2 
II3 
Китаб Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин «Бизнес  инзи-
батчылыьы» кафедрасынын  ямякдашлары  

i.e.d., prof. R.Ş.Muradov 
i.ü.f.e.d., dos. Р.Я.Аббасовa 
i.ü.f.e.d., dos. M.Ə.Əliyev 
i.ü.f.e.d., dos. N.Ə.Həsənov 
i.ü.f.e.d., б/м. А.Щ.Аьарзайев 
i.ü.f.e.d., б/м. С.М.Ханларзадя, 
i.ü.f.e.d., б/м. Щ.И.Щямидов, 
i.ü.f.e.d., б/м. L.A.Kaşıyeva, 
i.ü.f.e.d., мцял. А.Ш.Шцкцрова, 
i.ü.f.e.d., мцял. A.T.Hüseynli, 
i.ü.f.e.d., мцял. Е.Р.Сямядова, 
б/м. Р.Р.Бядиров,  
мцял. К.Н.Гулийева,  
мцял А.Я.Тящмязова,  
мцял. Р.М.Бядиров,  
В.О. Мащмудова, 
A.A.Cabbarzadə 

тяряфиндян рус дилиндян тяржцмя олунмушдур. 
 

Тяржцмянин редактору: и.е.д., проф. Аббасов Алыжан  Байрамяли оьлу 
 

K.M.Piroqov, N.K.Temnova, İ.V.Quskova. Biznesin təşkilinin əsasları. 
Dərslik. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı,  - 2012. - 527 сящ. 

 
İSBN 5-85971-553-6 
 Dərslikdə biznesin ənənəvi aspektləri işıqlandırılır, son 10 il ərzində ölkədə 
biznesin inkişaf dinamikası və yaxın 5-7 ildə onun inkişaf strategiyası təhlil edilir. 
Biznesin sosial mahiyyəti, onun növləri və təşkilati-hüquqi formaları, müəssisə-
nin yaradılmasının proseduru, fərdi işin təşkili və biznesin planlaşdırılması, bank-
larla iş, qiymətin əmələ gəlməsi, biznesdə vergi mədəniyyəti və risklər şərh edilir. 
 Ali məktəbin iqtisad ixtisaslarının tələbə və müəllimləri, gənc biz-
nesmenlər, biznes məktəbinin dinləyiciləri üçün nəzərdə tutulur. 
 

UDK 334 (470+571)(075.8) 
BBK 65.290-2 

 
İSBN 5-85971-553-6              Пирогов К.М., Теминова Н.К., 
978-5-85971-553-4                     Quskova İ.B., 2004, 2007 
                                                  KNORUS, 2007 
                                                  İqtisad Universiteti, 2012 



 3

1. ЭИРИШ 
 

 
 
Щяр бир вятяндаш юз сялащиййятиндян вя ямлакындан сащиб-

карлыгда вя ганунла гадаьан олунмайан диэяр игтисади фяалиййятдя 
– бизнесдя сярбяст истифадя етмяк щцгугуна маликдир. 

Бцтцн дювлят органлары сащибкарларын щцгуг вя азадлыьыны 
тямин вя мцдафия етмяйя боржлудур, онларын якс тясириня ися 
Конститутсийанын позулмасы кими бахылмалыдыр. 

Азад сащибкарлар – бизнесменляр хцсуси мцлкиййятчилярин 
даща бюйцк тябягясидир ки, онлар юлкянин няинки сосиал-игтисади, 
щям дя сийаси щяйатында мцяййян рол ойнайырлар. 

Юлкя бизнеси демократийайа вя хцсуси мцлкиййятя ясасланан 
базар мцнасибятляринин мющкямлянмясини тямин едир. Бизнесин 
инкишафы онун иштиракчыларындан йени пешялярин вя инсанлара вя он-
ларын фяалиййятиня йени йанашмаларын, давранышда бизнес-мядяний-
йятин йени билик вя вярдишлярин, щям юлкядя, щям дя хариждя мядяни 
бизнесин чохиллик тарихи иля йаранмыш гайдаларына дягиг ямял етмяйи 
тяляб едир. 

Мядяни бизнеси юйрянмяк щяр шейдян яввял базар типли игти-
садиййат шяраитиндя тясяррцфатын эялирля апарылмасыны юйрянмяйи 
эюстярир, бу ися ашаьыдакылары нязярдя тутур: 

- тясяррцфатчылыг формасы сечиминин щцгуги вя тясяррцфат нор-
маларынын вя нормативляринин мянимсянилмяси; 

- сярт рягабяти нязяря алмагла фяалиййятин сечилмяси; 
- фирманын йцксяк рентабеллийинин тямин едилмясини нязяря ал-

магла фяалиййятин мцряккяб истещсал-малиййя механизминин мя-
нимсянилмяси; 

- «юзцнцн» мцштярисинин – мящсул вя йа хидмят истещлакчысы-
нын ахтарышы; 

- истещсал мясряфляринин вя гиймятгойма сийасятинин пешя-
каржасына мцяййян едилмяси; 

- малиййя-кредит вя верэи низам-интизамына риайят едилмя-
синдя гануна риайят олунмасы; 

- истещсал, маркетинг, малиййя, информасийа вя с. кими менеж-
мент алятлярини пешякаржасына билмяк; 

- бизнес-планлашдырма вярдишляринин, инвестисийа гойма меха-
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низминин ясасларыны, аудитор фяалиййятинин вя гиймятли каьызларла ишин 
мянимсянилмяси; 

- реклам вя рягабят мядяниййятинин ясасларынын мянимсянил-
мяси; 

- бизнес-диалог апармаг, цнсиййят, йазышма вя бизнес етикасы-
нын башга елементляринин вярдишлярини ялдя етмяк. 

Университетлярдя, академийаларда, институтларда, бизнес мяк-
тябляриндя, кадр щазырлама вя ихтисасартырма факцлтяляриндя игтисади 
ихтисаслары юйряняркян тяклиф олунан мцхтялиф фянляр арасында «Биз-
несин тяшкилинин ясаслары» фянни али мяктяб фянляринин ян йени вя жял-
бедижи фянляриндян биридир. 

Бизнес-тящсилин формалашмасы мцасир сявиййяйя чатмаздан 
яввял узунмцддятли тякамцл кечмишдир. 

Бизнес нядир? Вятян вя харижи юлкя ядябиййатында буна бир 
сыра тярифляр верилир. 

Бизнес – бу, инсанын юз биликляриндян, тяжрцбясиндян, юз капи-
талындан истифадянин кюмяйиля эялир ялдя етмяйя истигамятлянмиш 
фяалиййятдир, бу, инсанын юз потенсиалыны игтисади йюнцмдя реаллаш-
дырмасыдыр. 99% щалларда бизнесменин эялир ялдя етмяси онун юз 
фяалиййятини гиймятляндирмясинин ян ясас мейарларындан биридир. Бу, 
о демяк дейилдир ки, бизнесмен партнйорларынын, мцштярилярин, жя-
миййятин зийанына фяалиййят эюстяряжяк. Бу ону эюстярир ки, эялирин 
ялдя едилмяси хидмят эюстярмякля, мящсул истещсалы иля баьлы ола би-
ляр вя эялир бизнесменин фяалиййятинин сямярялилийини эюстярир. Щям 
жямиййят, щям дя дювлят бизнесин жямиййятя зийан веря биляжяк 
планда фяалиййятиня нязарят етмялидир. Инсанын бизнесдя юз имканла-
рыны реаллашдырмасынын чохсайлы цсуллары мювжуддур. 

Бизнес – бу, иш апармаг системидир, бу, адамлара лазым олан 
мящсул йаратмагдыр. 

Бизнес – истещлакчыларымызы тямин етмяк цчцн йаратдыьымыз ис-
тещсал системидир. 

Бизнес – бу, пулдан пул ялдя етмякдир, анжаг щюкмян фай-
далы истещсал фяалиййяти васитясиля – мящсул щазырланмасы вя йа хид-
мят эюстярилмяси иля. 

Бизнес – бу, сянайе, кянд тясяррцфаты, тижарят вя йа мяишят 
хидмяти, банк, щцгуг мяслящятханасы, тядгигат мцяссисяси, няш-
риййат вя с. кими мцяссисялярин тяшкил олунмасындан башга бир шей 
дейил. 



 5

Ян дягиг щесаб етдийиниз тярифи юзцнцз сечмяйя жящд эюстя-
рин. 

Бу дярслик Русийада бизнесин формалашмасы просесини, щям-
чинин инкишаф етмиш юлкялярдя «бизнес апармаг бажарыьы» адлы эцжлц 
игтисади инструментаринин тяшяккцлцнцн тяжрцбясини якс етдирир. 

Китаб щямчинин йени фяалиййятя башлайан бизнесменлярдя биз-
нес вярдишлярини формалашдырмаьа вя бизнес практикасында нятижяляр 
ялдя етмиш сащибкарларда бу вярдишлярин тякмилляшдирилмясиня ще-
сабланыб. 

Дярслик мцяллифляри ашаьыдакылары эюстярмяйи гаршыларына мяг-
сяд гоймушлар: бизнесмен няйи билмяли вя бажармалыдыр; сащибкар 
фяалиййятини нежя щяйата кечирир вя практики фяалиййят щансы ардыжыл-
лыгла йериня йетирилир; бизнесмени щансы манеяляр эюзляйир вя о, щансы 
сящвляря йол веря биляр; мцвяффягиййят газанмаьа онун щансы 
шанслары вар. 

Эяляжяк бизнесмен иши ясаслы сурятдя щазырламаьы, истещсалы 
тяшкил етмяйи вя мящсулу реаллашдырмаьы бажармалыдыр. О, базарын 
конкрет вязиййятини гиймятляндирмяйи вя дцзэцн сечим етмяйи ба-
жармалыдыр. Истянилян бизнесмен щяр шейдян яввял юзцня эцвянмяли-
дир, сярбяст шякилдя гярар гябул етмяйи, йарадыжы олмаьы бажармалы-
дыр, няинки биликли вя бажарыглы, щям дя дцшцнян олмалыдыр. 

Дярслик щяр эцн вя щяр тясадцф цчцн ресепт вермир. О, эянж 
инсанда бизнесмен психолоэийасыны формалашдырмаьа истигамятлян-
дирилмишдир, базар ойуну вя мядяни бизнес гайдаларыны мянимся-
мяйя кюмяк едир. 

 
1.1. Ири, орта вя кичик бизнес. Анлайыш вя тярифляр 

 
Бизнес ролунун анлайышы базар мцнасибятляринин инкишафында, 

мцхтялиф мцлкиййят формалары базасында милли игтисадиййатын тя-
шяккцлцндя онун щансы йер тутдуьуну тясяввцр етмяйи тяляб едир. 

Мцлкиййят формалары арасында цч груп мцяссисяни гейд ет-
мяк олар ки, цмуми гябул олунмуш терминолоэийайа эюря онлар ири, 
орта вя кичик мцяссисялярдир. 

Бу груплардан щяр биринин онларын игтисади давраныш стратеэ-
ийасындан, дювлятя вя онун апардыьы сийасятя, сосиал-игтисади, сийаси 
вя милли проблемляря мцнасибятдян асылы олараг юз мараглары вар. 

Ири бизнес ясасян юлкянин игтисади вя сянайе эцжцнц мцяййян 
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едир. Юзцнц горума вя инкишаф мягсядляриля о, бир тяряфдян даща 
кичик партнйорлары удараг вя йа онлара нязарят едяряк, интеграсий-
айа вя инщисара мейил едир, диэяр тяряфдян ися бейнялхалг структур-
ларла бирляшяряк юз сярбястлийини гисмян итирир вя даща эцжлц парт-
нйорларын тясири алтына дцшцр. Ири бизнес артыг дяряжядя кцтляви, нис-
бятян щямжинс тялябата, бюйцк партнйорларла стандарт мящсул бу-
рахылышына орийентасийа едир ки, бу да цмумтясяррцфат сямярялилийи-
нин йцксялмясиня сябяб олур. 

Ири бизнес групуна аид олан сянайе мцяссисяляринин 4,0%-и 
йерли мящсулларын цмуми щяжминин ¾ щиссясини бурахыр; сянайе са-
щясиндя ишляйянлярин щамысынын 6,0%-и онларда мяшьул олур. 

Бюйцк мадди вя малиййя активляриня малик олараг ири бизне-
син кредит вясаитляриня йол цчцн ялверишли шяраити вя тясисчиси олдуьу 
банклардан даща эцзяштли кредитляр алмаг имканы вар. Ири бизнес 
мцяссисяляриндя дювлятин сящм пайы 51,0%-дян аз олмур ки, бу да 
игтисадиййатын апарыжы секторунун инкишафына нязарят етмяйя имкан 
верир. 

Орта бизнес юз фяалиййятиндя даща чох дахили игтисади кон-
йунктурдан асылыдыр вя щям юз групу дахилиндя, щям дя ири йерли вя 
харижи капиталла рягабят мцбаризяси апармаьа мяжбурдур. 

Бу да дахили базарда дювлят игтисади сийасятинин апарылмасы вя 
базар мцнасибятляри гайдаларынын формалашдырылмасы йолу иля мцда-
фиясиндя орта бизнесин марагларыны мцяййянляшдирир. Бу орта бизне-
син милли марагларла сых ялагясини тямин едир. Сянайе мящсулларынын 
цмуми щяжминин 25%-ни бурахан машынгайырма вя йцнэцл сянайе 
сащяляри орта бизнесин сяжиййяви тямсилчиляри ола биляр. Бу сащялярдя 
20,0 млн-дан чох ишчи жямляшиб.  

Орта бизнесин мцяссисяляри 20,0 миня йахындыр, онлардакы иш-
чилярин сайы 800-дян 2500-я гядярдир, ясас истещсал фондларынын 50%-
я гядяри онларда жямляшиб, щяр ил орта щесабла 20 адда мямулат 
бурахылыр. 

Бир гайда олараг орта бизнесин мцяссисяляри мцхтялиф коллек-
тив мцлкиййят формаларыны тямсил едяряк хцсуси сектора аид олур. 

Кичик бизнес кичик мцлкиййятчилярин ян чохсайлы тябягяси тяря-
финдян щяйата кечирилир ки, онлар юз кцтлявилийи иля ящямиййятли дяря-
жядя юлкянин сосиал-игтисади, гисмян дя сийаси сявиййясини мцяййян 
едирляр. Юз щяйат сявиййясиня вя сосиал вязиййятиня эюря ейни за-
манда щям билаваситя истещсалчы, щям дя мал вя хидмятлярин эениш 
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спектринин истещлакчысы олараг ящалинин яксяриййятиня мянсубдур. 
«Русийа Федерасийасында кичик сащибкарлыьа дювлят дястяйи 

щаггында» 14.06.95-жи ил Федерал Ганун кичик бизнес субйектлярини 
коммерсийа тяшкилаты кими мцяййян едир. Онларын низамнамя ка-
питалында мцлкиййятчилярин пайы 75,0% тяшкил едир вя ишчилярин сайы 
ашаьыдакылары ашмыр: сянайедя, тикинтидя вя няглиййатда – 100 няфяр; 
кянд тясяррцфатында, елми-техники сферада – 60 няфяр; топдансатыш 
тижарятиндя – 50 няфяр; пяракяндя сатыш тижарятиндя вя ящалийя мяишят 
хидмятиндя – 10-дан 30 няфярядяк; айры-айры сащялярдя вя диэяр фяа-
лиййят нювляринин щяйата кечирилмясиндя – 50 няфяря гядяр. 

Кичик бизнес сектору ясасян йерли базарларда фяалиййят эюстя-
рян мал вя хидмятлярин кцтляви истещлакы иля билаваситя баьлы олан 
мцяссисялярин эениш йайылмыш шябякясини ямяля эятирир. Кичик мцясси-
сялярин кичик юлчцляри онларын технолоъи, истещсал вя идаряолунма че-
виклийи иля бирликдя базарын дяйишян конйунктуруна дягигликля вя 
вахтында реаксийа вермяйя имкан верир. 

Кичик бизнес истянилян инкишаф етмиш тясяррцфат системинин ай-
рылмаз вя обйектив зярури елементидир. Бу систем олмадан игтиса-
диййат вя жямиййят бцтювлцкдя нормал йашайа вя инкишаф едя бил-
мяз. Щярчянд инкишаф етмиш дювлятин симасыны ири корпорасийалар, 
эцжлц игтисади гцввянин – ири капиталын мювжудлуьу ися ящямиййятли 
дяряжядя елми-техники вя истещсал потенсиалыны мцяййян едирся, кичик 
бизнес ишэцзар щяйатын даща кцтляви, динамик вя чевик формасы кими 
базар системли тясяррцфатчылыг юлкя щяйатынын щягиги ясасы кими чыхыш 
едир. 

Мящз кичик бизнесдя орта вя ири бизнес цчцн гидаландырыжы 
сфера олан милли ресурсларын ясас кцтляси йарадылыр вя дювр едир. 

Кичик бизнесин уйьунлашма габилиййяти вя практики олараг юл-
кянин дахили базарынын бцтцн сфераларыны ящатя етмяси игтисадиййатын 
сабит инкишафыны тямин едир вя сийаси мцщитин сабитлийиня сябяб олур. 

Кичик бизнес сащибляри, бир тяряфдян, кичик сащибкарлардыр вя ири 
вя орта капиталлы мцлкиййятя нисбятян ващид корпоратив мараглары 
вар. Диэяр тяряфдян кичик бизнесин тямсилчилярини онларын щяйат вя 
фяалиййят шяраити фяргляндирир. Актив истещсалчы вя ейни заманда да-
хили базарда истещлакчы вязиййяти кичик бизнеси эцндялик щяйатда 
мцхтялиф сосиал груплардан олан даими вя потенсиал партнйорларла 
ялагялярини садяляшдирмяйя вадар едир. Йухарыда шярщ олунанлар 
щям дя кичик бизнес тямсилчиляринин йерли вя милли мараглардан бир-
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баша асылылыьына ясасланан ижтимаи давранышыны мцяййян едир. 
Кичик бизнес – жямиййятин игтисади щяйатынын юз фяргляндирижи 

хцсусиййятляри, цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары, инкишаф гануна-
уйьунлуглары олан, тамамиля сярбяст вя даща типик тяшкилат форма-
сыдыр. Локал базарда фяалиййяти, базар конйунктурунун дяйишиклик-
ляриня тез реаксийа вермяси, истещлакчыларла гаршылыглы ялагя, мал вя 
хидмят базарынын мцяййян сегментиндя дар ихтисаслашма, нисбятян 
кичик старт капиталы иля юз ишиня башламаг – кичик бизнесин бцтцн бу 
яламятляри онун дахили базары сабитляшдирян цстцнлцкляридир. 

 
1.2. Кичик бизнесин сосиал ящямиййяти 

 
Кичик бизнесин сосиал ящямиййяти кичик мцлкиййятчилярин – ки-

чик мцяссися (КМ) сащибляринин вя онларын ишчиляринин кцтлявилийи иля 
мцяййян олунур (Русийа Дювлят Статистика Комитясинин мялума-
тына эюря ишчилярин сайы 01.01.01-жи ил тарихиня 7,6 млн няфяр тяшкил 
едир). 

Русийа Верэиляр вя Йыьымлар Назирлийинин мялуматына эюря 
сайы 4,2 млн няфяря чатан фярди сащибкарлары нязяря алсаг, кичик биз-
несдя мяшьул оланларын цмуми сайы 11,8 млн няфяр вя йа игтисади 
актив ящалинин цмуми сайынын 16%-ни тяшкил едир ки, бу да бу эюстя-
рижинин 50-60% тяшкил етдийи Гярби Авропа юлкяляри иля мцгайисядя 
2-3 дяфя аздыр. 

Жядвял 1.1-дя 1997-2000-жи иллярдя кичик бизнесин сосиал эюстя-
рижиляринин динамикасы верилир. Жядвялин тящлили сон 5 илдя Русийа ки-
чик бизнесинин инкишафынын активлийинин азалма мейиллярини эюстярир. 

Русийа кичик бизнесинин мцяссисяляриндя 01.01.01-жи илдя мящ-
сул (ишляр вя хидмятляр) истещсалы щяжминин мялуматлары мараг доьу-
рур – 0,614 млрд рубл (1999-жу илля мцгайисядя артым 120% тяшкил 
едир). Ейни заманда ващид верэи дахил олмалары 2000-жи илдя садя-
ляшдирилмиш верэигойма системи цзря 1292 млн рубл (1999-жу илля 
мцгайисядя – 149%) вя ющдясиня дцшян мянфяятдян ващид верэи – 
3404 млн рубл (артым – 188%) тяшкил едир. 
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                                                                                                                         Жядвял 1.1  
Кичик бизнесин сосиал эюстярижиляринин динамикасы 

 

Бизнесин сащяляри 
Кичик мцяссисялярин сайы, мин 

Мяшьул оланларын сайы, млн няфяр 
1997-жи ил 1998-жи ил 1999-жу ил 2000-жи ил 

Бцтцн Русийа цзря  860  
8,640 

868 
7,4 

890 
7,54 

879,3 
7,621 

о жцмлядян:     

- сянайе 135 
1,911 

136,1 
1,581 

136,2 
1,646 

134,2 
1 

- тикинти 
142 
2,19 

137,5 
1,6 

136 
1,65 

127 
1,59 

- няглиййат вя рабитя 21,3 
0,3 

21,8 
0,24 

25,8 
0,29 

23,2 
0,27 

- тижарят вя ижтимаи иашя 373 
0,245 

386 
0,253 

400 
0,252 

407,3 
0,261 

- дашынмаз ямлакла ямялиййатлар 4,6 
0,037 

5,9 
0,036 

8,4 
0,055 

11,1 
0,081 

- мянзил-коммунал тясяррцфаты, мяи-
шят хидмятинин гейри-истещсал нювляри 

15,2 
0,149 

14,2 
0,118 

14,6 
0,124 

14,7 
0,176 

- тящсил 
7 

0,08 
6,7 
0,06 

6,5 
0,058 

5,5 
0,047 

- елм вя елми хидмят 
44 

0,51 
39 

0,26 
37 

0,21 
31 

0,19 

Сон иллярдя кичик бизнесин сащя структуру сабитляшмишдир (шякил 1.1). 
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Тижарят вя ижтимаи 
иашя; 49%

Няглиййат вя 
рабитя; 4%

Тикинти; 18%

Елм вя елми 
хидмят; 3%

Тящсил; 2%

Сянайе; 18%

МКТ, мяишят 
хидмяти; 3%

Дашынмаз ямлакла 
ямялиййатлар; 3%

 
 

Шякил 1.1. 2001-жи иля кичик бизнесин сащя структуру  
(КМ-лярин сайы цзря), % 
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1.3. Юлкя кичик бизнесинин хцсусиййятляри 
 
Юлкянин кичик бизнеси бцтювлцкдя жямиййятин ян актив щисся-

сини бирляшдирир. Бурада жидди щяйат мяктяби кечмиш, хцсусиля дювлят 
ямлакы системиндя тяжрцбя вя биликляриня тяляб олмайан ихтисаслы вя 
савадлы инсанлар жямляшиб. 

Русийа кичик бизнесинин ашаьыдакы хцсусиййятляри вар: 
- бир кичик мцяссися дахилиндя бир нечя фяалиййят нювцнц жям-

ляшдирмяк (чохмящсуллу инкишаф модели); 
- максимум сярбястлийя жан атмаг – идейадан базара гядяр; 
- бюйцк инновасийа потенсиалы иля ащянэдя цмуми ашаьы тех-

ники сявиййя вя ашаьы технолоъи тяжщизат; 
- кадрларын йцксякихтисас сявиййяли мцтяхяссислярин 

игтисадиййатын дювлят секторундан ахыны кими; 
- ашаьы идарячилик сявиййяси, игтисади вя щцгуги биликлярин, 

тяжрцбянин вя базар мцнасибятляри мядяниййятинин чатышмазлыьы; 
- жямиййятин криминаллашмасы иля чятинляшян мцряккяб игтисади 

шяраитя йцксяк дяряжядя уйьунлашма габилиййяти; 
- кичик бизнесин мцвяффягиййятля ишляйян мцяссисяляринин локал 

базарлар чярчивясиндян чыхмаьа, о жцмлядян бейнялхалг базарлара 
чыхмаьа жан атмасы; 

- базарын вязиййяти вя конйунктуру щагда там вя щягиги ин-
формасийа шяраитиндя иш, инкишаф етмямиш информасийа, консултатив 
вя тялим системи. 

Йахын вя ортамцддятли перспективдя кичик бизнес сащясиндя 
дювлят сийасяти ашаьыдакыларла шяртляняжяк: 

- игтисадиййатын кечид характери, йяни ямяк, капитал, торпаг 
вя диэяр истещсал амилляри базарынын формалашмасы просесинин та-
мамланмасы; 

- емал сянайесинин, елмтутумлу истещсалын вя ЦДМ хид-
мятляринин ашаьы пайында щасилат сянайесинин вя тижарятин цстцнлцк 
тяшкил етмяси; 

- кичик бизнес секторунун чох кичик сцрятля инкишафы. 
Бу, сюзсцз, кичик бизнеся мцнасибятдя дювлят сийясятинин ре-

аллашдырылмасынын федерал, реэионал вя йерли идяря олунмасынын коор-
динасийасыны вя мягсядлярин ня олдуьуну вя нятижяйя щансы васитя-
лярля наил олмаьы баша дцшмяйи тяляб едир. 

Беля ки, юлкя сявиййясиндя илк нювбядя щцгуги базанын вя 
цмуми «ойун гайдаларынын» йарадылмасыны вя инкишафыны тямин ет-
мяк лазымдыр. 
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Кичик бизнеся малиййя-кредит вя инфраструктур дястяйини яса-
сян щакимиййятин реэионал вя йерли сявиййясиндя эюстярмяк лазым-
дыр. Кичик бизнеся дястяйин приоритет истигамятляри мящз бу сявиййя-
лярдя формалашдырылмалыдыр. 

Ня олурса-олсун, кичик бизнеся дювлят дястяйиндя иштирак едян 
селективлик (сечмя) принсипи истянилян базар типли игтисадиййатда ики 
жцр тязащцр етмялидир: биринжиси, игтисадиййатын мцяййян секторунда 
вя йа реэионларда ишляйян, йяни сащя вя йа реэионал приоритетляря 
орийентасийа етмиш кичик бизнес мцяссисяляриня дястяк кими; икинжиси, 
кичик бизнесин игтисадиййатда важиб сосиал, структур вя тяшкилати рол 
йериня йетирян мцяййян групларына дястяк кими. Функсионал яла-
мятя эюря, хцсусиля инновасийа кичик бизнесинин старт дюврцндя се-
лектив дястяк ян жидди мейарлара жаваб верир, она эюря ки, базарын 
мцкяммял олмамасыны дяф етмяйя кюмяк едир, бцтювлцкдя кичик 
бизнес секторунун инкишафы вя юлкя игтисадиййатынын сямярялилийинин 
йцксялдилмяси цчцн шяраит йарадыр. 

 
1.4. Кичик бизнесин инкишаф проблемляри 

 
Кичик бизнесин эяляжяк инкишафы бир нечя проблемин щяллини ня-

зярдя тутур: 
1) кичик бизнесин инкишаф стратеэийасынын вя тактикасынын ишля-

ниб щазырланмасы вя тятбиг едилмяси; 
2) кичик бизнес фяалиййятинин ганунверижиликля ясасландырылмыш 

норматив щцгуги тяминаты; 
3) бцджя малиййя ресурсларына йол; 
4) бцрократийа вя инзибати манея; 
5) кичик бизнеся дястякля мяшьул олан дювлят структурларынын 

сайынын азалдылмасы. 
Биринжи проблем сащибкарлар тяряфиндян реэионал гурултай-

ларда вя конфрансларда сюйлянилмишдир вя беля бир ряйля нятижялян-
мишдир ки, щакимиййят йаратмыр, яксиня гадаьан едир, кюмяк етмир, 
яксиня верэилярля эюстярир, сащибкарлара кюмяк етмир, яксиня чох 
вахт онлары гарят едир – беля щакимиййят сащибкарлара лазым дейил. 

Вязиййятин парадоксу ондан ибарятдир ки, базар игтисадиййа-
тынын сосиал базасы кими кичик бизнеся сюздя бюйцк рол айрылыр, етираф 
едилир ки, цмуми милли мящсулун ящямиййятли щиссясини кичик бизнес 
йарадыр. Ишдя щеч дя беля алынмыр, бу да щакимиййятля сащибкарлар 
арасында гаршылыглы етибарсызлыг йарадыр. 

Беля парадоксун башлыжа сябяби Русийада сащибкарлыьын реал 
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узунмцддятли инкишаф стратеэийасынын йохлуьудур. Кичик бизнеся 
дястяйин мювжуд програмы юлкянин сийаси-игтисади консепсийасы 
дейил. Ян йахшы щалда бу програмлар бир гядяр бцджя ресурслары ал-
маьа, сонра ися ону кимляринся конкрет мараглары цчцн еффектив 
бюлцшдцрмяйя имкан верян бир-ики иллик сметадыр. Йахын он ил цчцн 
цмуми вя узунмцддятли инкишафдан хцсуси вя гысамцддятли инки-
шафа кечмяйя имкан верян ясл милли инкишаф доктринасы лазымдыр. 

Щакимиййят вя кичик бизнес диссонансынын икинжи сябяби са-
щибкарлыьын юзцнцтяшкилинин чох ашаьы сявиййядя олмасы вя га-
нунйаратма просесинин зяиф тясиридир. Щяр шейдян яввял юзцнцтяшкил 
Цмумрусийа сявиййясиня кечмялидир ки, сийаси партийалар, блоклар 
вя иттифаглар васитясиля щюкумятин гярар гябулетмя просесиня тясир 
едиля билсин. 

Цчцнжц сябяб – федерал органларла реэионал сявиййяляр ара-
сында кичик бизнесин инкишафынын координасийасынын олмамасыдыр. 

Дюрдцнжц сябяб – нормал сащибкар образынын, реал кичик 
бизнесин йарадылмасынын вя инкишафынын позитив нцмуняляринин мяг-
сядйюнлц тяблиьатынын олмамасыдыр. 

Яэяр бу сябябляр арадан галдырыларса, щакимиййятля кичик 
бизнес арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярдяки эярэинлик эютцрцля 
биляр. 

Икинжи проблем – кичик бизнес фяалиййятинин норматив-щцгуги 
тяминаты, мяьзи сащибкарлыьа дцшмянчилик мцнасибяти олан верэи 
ганунверижилийидир. 

Бир сыра верэиляр: щцгуги шяхслярин автомобил алмасына гой-
улан верэини, щяваля едилмиш (тапшырылмыш) эялиря верэини – сащибкар 
кюлэя игтисадиййаты технолоэийаларына мцражият едяряк бунлардан 
асанлыгла йан кечир. 

Йерлярдя тяйин олунан верэи тарифляри чох вахт дцзэцн щесаб-
ланмыр вя фактики олараг истянилян сащибкар фяалиййятини ифлиж вязиййя-
тиня эятирир. 

Садяляшдирилмиш верэигойма, учот вя щесабат системи щаг-
гында ганун, лизинг, кредит иттифаглары, франчайзинг щаггында га-
нунверижилик, мцщасибат учоту системиндяки даими дяйишикликляр – 
бцтцн бунлар кичик бизнес цзря натамам ганунларын щеч дя там 
сийащысы дейил. 

Цчцнжц проблем – бцджя малиййя ресурсларына йол. Онун 
мцряккяблийи ондан ибарятдир ки, кичик бизнесин инкишафынын Дювлят 
Думасы тяряфиндян тясдиглянян федерал програмы йохдур. Дювлят 
Думасы беля бир програмы мцзакиря едиб тясдигляйя билмяз. Чцнки, 
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онун реаллашдырылмасы цчцн бцджя тяряфиндян вясаит нязярдя тутул-
майыб, Русийа Малиййя Назирлийи ися ону малиййяляшдирмякдян им-
тина едир. 

Бирбаша бцджядян малиййяляшдирмя практикасы сона чатды. 
Бцджя ресурслары конкрет лайищялярин коррупсийайа сябяб олан дяс-
тяклянмясиня эетмямялидир, информасийа, консалтинг вя диэяр инфра-
структурларын йарадылмасына эетмялидир. 

Щяр шейдян яввял лизинг ямялиййатларында вя инвестисийа гой-
улушу механизминдян истифадя едяряк йени гейри-яняняви малиййя-
ляшдирмя мянбяляри ахтармаг лазымдыр. 

Вясаит алмаьын даща ики мянбяйи – дювлят сифаришляри вя бей-
нялхалг малиййя ресурслары кими мянбяляр дя мювжуддур ки, бунла-
рын 15%-и кичик бизнесин инкишафына истигамятляндирилир. Бу гайда 
практикада ишлямир. 

Йарадылмыш кичик сащибкарлыьа дястяк фонду да щямчинин иш-
лямир, она эюря ки, о, башланьыждан федерал бцджядян дейил, бир 
анда сямяря ялдя етмяйя ясасланан коммерсийа банклары тяряфин-
дян малиййяляшдирилир. 

Дюрдцнжц проблем – йохлайыжы вя нязарятедижи тяшкилатларын 
симасында инзибати манеялярдир ки, онлар юз активлийини йохламала-
рын мигдары кими баша дцшцрляр. Мясялянин радикал щялли йолу – 
йохламаларын низамланмыш нювбялилийидир. 

Бешинжи проблем – реэионларын администрасийасынын структур 
бюлмяляринин сцни шякилдя азалдылмасы вя йа ляьв едилмясидир. Бу 
структур бюлмяляри кичик бизнесин инкишафына кюмяк етмялидир. 

Кичик бизнесин инкишафына наил олмаг цчцн дювлят сийасятинин 
истигамятляндирилмяли олдуьу орийентир гисминдя ашаьыдакылар тюй-
сийя едилир: 

- игтисадиййатын бу секторунда мяшьул оланларын цмуми 
сайыны 45-80 млн няфяря чатдырмагла кичик бизнес мцяссисяляринин 
сайыны 4,0-4,5 млн гядяр артырмаг: 

- кичик бизнес мцяссисяляринин сыхлыьыны юлкя ящалисинин щяр мин 
няфяриня дцшян 6-дан 25-28-я галдырмаг (мцгайися цчцн: АБ юл-
кяляриндя бу нисбят ящалинин щяр мин няфяриня 45 мцяссися тяшкил 
едир). 

Бу орийентирляря наил олан заман критик кцтля йарадылыр ки, бу-
рада кичик бизнес сектору юлкядя базар сосиал-игтисади инкишаф про-
сесиня щисс олунан тясир эюстяря биляр. 
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Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Бизнес нядир? 
2. Бизнесин мягсядляри. 
3. Бизнесин нювляри. 
4. Базар игтисадиййатынын формалашмасында вя инкишафында кичик 
мцяссисялярин ролу. 
5. Кичик мцяссисянин тясяррцфатчылыьын диэяр формаларындан 
цстцнлцйц. 
6. Кичик бизнесин сосиал ящямиййяти. 
7. Кичик бизнесин сащя структуру. 
8. Йерли кичик бизнесин хцсусиййятляри. 
9. Кичик бизнесин инкишаф проблемляри. 
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2. БИЗНЕСИН НЮВЛЯРИ 
 
 
 
Фяалиййятин нювцня эюря бизнес ашаьыдакылара бюлцнцр: 

истещсал, коммерсийа, малиййя вя консултатив. Бцтцн бу нювляр 
щям айрылыгда, щям дя бирликдя ишляйя биляр. 

Шякил 2.1-дя бизнес нювляринин щяр нювцнцн хцсусиййятини якс 
етдирян тяснифаты тягдим олунур.  

 
2.1. Истещсал бизнеси 

 
Истещсал бизнесини бизнесин апарыжы нювц адландырмаг олар. 

Бурада мящсул истещсалы щяйата кечирилир: ямтяяляр, ишляр, хидмятляр. 
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя бу фяалиййят сферасы чох 
бюйцк негатив тясирляря мяруз галмышды. Бунун нятижясиндя тясяррц-
фат ялагяляри даьылмыш, мадди-техники тяминат позулмуш, мящсул 
сатышы ашаьы дцшмцш, мцяссисялярин малиййя вязиййяти кяскин сурятдя 
писляшмишди. Буна эюря дя истещсал бизнесинин инкишафына йахын ил-
лярдя бюйцк диггят йетирмяк гаршыда дурур. 

Шякилдян эюрцндцйц кими, инновасийа вя елми-техники 
фяалиййят, мал вя хидмятлярин истещсалы, онларын истещсалат истещлакы, 
щямчинин бу сащялярдя информасийа фяалиййяти истещсал бизнесиня 
аиддир. Истещсал фяалиййяти иля мяшьул олмаьы планлашдыран 
бизнесмен, щяр шейдян яввял билмялидир ки, конкрет олараг щансы 
ямтяяни йарадажаг, щансы хидмят нювлярини эюстяряжяк, сонра ися 
маркетинг фяалиййятиня башламалыдыр. Мала тялябаты ашкар етмяк 
цчцн о, потенсиал истещлакчыларла, малларын алыжылары иля, топдансатыш 
вя пяракяндя сатыш тижарят тяшкилатлары иля ялагяйя эирир. Бизнесменля 
мал алыжылары арасында баьланмыш мцгавиля данышыгларын рясмян 
баша чатмасына хидмят едя биляр. Беля мцгавиля сащибкар рискини 
минимума ендирмяйя имкан верир.  
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Якс щалда бизнесмен анжаг шифащи разылашмайа ясасян мал 

бцрахылышы цзря истещсал фяалиййятиня башлайыр. Йаранмыш базар 
мцнасибятляри шяраитиндя Гярбдя шифащи сазиш, бир гайда олараг, етибарлы 
зяманят олур, сонралар ися, лазым эялдикдя мцгавиля, сазиш шяклиндя 
рясмиляшдириля биляр. Юлкямиздя бу вязиййят кифайят гядяр мцряккябдир. 
Йенижя формалашан базар мцнасибятляри шяраитиндя шифащи разылашманын 
етибарлыьы чох дейил, риск ися ящямиййятли дяряжядя йцксякдир. 

Истещсал бизнеси даща сабит вя етибарлыдыр. Онун рентабеллийи 
10%-и ашмыр. 

Истещсал Коммерсийа Малиййя Консултатив 

Инновасийа 

Елми-техники 

Мал истещсалы 

Хидмятлярин 
эюстярилмяси 

Малын истещсалат 
истещлакы 

Хидмятлярин 
истещсалат 
истещлакы 

Информасийа 

Тижарят 

Тижарят-тядарцк 

Тижарят-васитячи 

Ямтяя биръасы 

Банк 

Сыьорта 

Аудитор 

Лизинг 

Фонд биръалары 

Цмуми 
идаряетмя 

Инзибатчылыг 

Малиййя идаряси 

Кадрларын идаря 
олунмасы 

Маркетинг 

Информасийа 
технолоэийасы 

Бизнесин 
нювляри 

Шякил 2.1. Бизнес нювляринин тяснифаты 
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2.2. Коммерсийа бизнеси 
 
Бизнесин бу нювц даща чох йайылыб, чцнки бизнесин бу 

нювцня йол щамы цчцн ачыгдыр, о, тез нятижя верир вя чох билик тяляб 
етмир. 

Коммерсийа бизнесинин рентабеллийи йцксякдир – 20% вя 
даща чохдур, лакин о, сабит вя етибарлы дейил. 

Коммерсийа бизнесинин фяалиййят сащяси ямтяя биръалары вя ти-
жарят тяшкилатларыдыр. Ямтяя биръасы – бу, ямтяянин топдансатыш ба-
зарынын бир нювцдцр. Бурада яввялжядян алыжы тяряфиндян ямтяя 
нцмунясиня бахыш кечирилмир вя ямтяянин минимал партийасы тяйин 
олунмур. Коммерсийа васитячиляри вя онларын гуллугчулары мцштя-
ряк щазырланмыш вя риайят олунан гайдалар цзря тижарят ямялиййат-
лары апармаг цчцн кюнцллц олараг бирляширляр. Беля биръанын мягсяди 
– азад рягабяти идаряетмя механизми йаратмаг вя онун кюмяйи 
иля, тяляб вя тяклифи нязяря алмагла, реал базар гиймятлярини ашкар ет-
мякдир. 

Беля биръалар игтисади инкишаф етмиш бцтцн юлкялярдя узун ил-
лярдир ки, фяалиййят эюстярир. Лондон (гиймятли метал), Ливерпул 
(памбыг), Сингапур (каучук) кими биръалар буна классик мисал ола 
биляр. 

Фактики ямтяя тяжщизатчылары иля ади тижарят апармагла йанашы 
ямтяя биръаларында фйучер сазиши адланан разылашма имзаламаг эе-
ниш йайылмышдыр. Беля сазишляр ямтяяйя эюря мцгавилядя тяйин олун-
муш гиймятля пул мябляьини сазиш баьладыгдан мцяййян мцддят 
сонра юдямяйи нязярдя тутур. Ямтяя биръалары ашаьыдакы функсийа-
лары йериня йетирир: 

- тижарят сазиши баьланмасы цзря васитячи хидмятлярин 
эюстярилмяси; 

- ямтяя тижарятинин гайдайа салынмасы, тижарят ямялиййатлары-
нын низамланмасы вя тижарят мцбащисяляринин щялл едилмяси; 

- гиймятляр, истещсалын вязиййяти вя гиймятляря тясир едян 
башга амилляр щаггында мялуматын топланмасы вя чап олунмасы. 

Ямтяя биръаларында дювриййянин бюйцк щиссясини наьд ямтяя 
дейил, эяляжяк ямтяядян вя йа мцгавиля цзря тяжщизатдан ибарят 
олур. Ямтяя биръалары гапалы вя ачыг ола биляр. Гапалы биръаларын щяр-
ражларында алыжы иля сатыжы арасында анжаг биръа васитячиляри – брокер-
ляр иштирак едя билярляр. Ачыг биръа базарларынын щярражларында мцштя-
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риляр дя иштирак едирляр. Биръа ямялиййатларынын характериня эюря ям-
тяя биръалары реал ямтяя вя фйучер биръаларына бюлцнцр. Фйучер биръ-
аларында анжаг фйучер сазишляри щяйата кечирилир. 

Щазырда Русийада 150-йя йахын ямтяя биръасы фяалиййят эюстя-
рир. Москва вя Санкт-Петербургдан ялавя беля биръалар юлкянин бир 
чох ири шящярляриндя дя  мювжуддур. 
 
2.3. Малиййя бизнеси 

 
Малиййя бизнесинин ясас фяалиййят сащяси коммерсийа банк-

лары вя фонд биръаларыдыр. 
Коммерсийа банкы – пуллу ясасларла коммерсийа тяшкилатла-

рына кредитляр верян, депозитлярин гябулуну щяйата кечирян вя 
мцштярилярин тапшырыьы цзря диэяр щесаблашма ямялиййатларыны щяйата 
кечирян сящмдар типли малиййя-кредит мцяссисясидир. Коммерсийа 
банкынын эялир мянбяйи депозитлярин (жялб олунмуш) вя борж вясаит-
ляринин фаиз дяряжяляри арасындакы фяргдян ибарятдир. 

Коммерсийа банкларынын ямялиййатлары цч група бюлцнцр: 
пассив (вясаитлярин жялб олунмасы), актив (вясаитлярин йерляшдирил-
мяси), комисйон-васитячилик (комиссийа щаггы юдянилмякля мцштя-
ринин тапшырыьы иля мцхтялиф ямялиййатларын йериня йетирилмяси). 

Русийада коммерсийа банкларынын фяалиййятинин хцсусиййяти 
ондан ибарятдир ки, онлар мцяссисялярдян вясаитляри кифайят гядяр 
узун мцддятя жялб едир, боржлары ися нисбятян гыса мцддятя верир-
ляр. Бу банклар коммерсийа характерли рискляря, йяни юз кредиторла-
рына пулу яввялжядян мцяййян олунмуш мцддятдя тяйин олунмуш 
фаизлярля юдямялидирляр. Коммерсийа банкынын вердийи кредитлярин 
бу вя йа диэяр сябябдян вахтында гайтарылмайа биляжяйини нязяря 
алараг банк мцяййян ещтийат вясаитляриня малик олмалыдыр. 

Мцасир Русийада коммерсийа банкларынын диэяр хцсусиййяти 
ондан ибарятдир ки, онларын яксяриййятинин ири щяжмдя узунмцддятли 
кредитляр вермяк имканы йохдур, чцнки чох заман онлар лазыми 
васитяляря малик олмурлар. Тясадцфи дейил ки, коммерсийа банклары 
тяряфиндян верилян узунмцддятли кредитлярин пайы бцтцн активлярин 
жями 3%-ни тяшкил едир. Бунунла беля игтисади инкишаф етмиш юлкя-
лярдя коммерсийа банкларынын эялирляринин ясас мянбяйи узун-
мцддятли кредитлярдир. Русийа коммерсийа банкларынын эялирляринин 
гейри-сабитлийи дя, тез-тез мцфлисляшмяси дя бундан иряли эялир. 
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Фонд биръасы дедикдя гиймятли каьызлар базарында мцнтязям 
фяалиййят эюстярян, капиталын сцрятля щярякят етмя габилиййятинин 
йцксялмясиня кюмяк едян вя активлярин реал гиймятини ашкар едян 
гануниляшдирилмиш тяшкилатдыр. Фонд биръасынын иш принсипи тяляб вя 
тяклифин жялд тянзимлянмясиня ясасланыр. Бурада гиймятли каьызларын 
котировкасы апарылыр (гиймятляри тяйин едилир). Онлар бцтцн гиймятли 
каьызлар цзря алыжы курслары вя сатыжы курслары цзря биръанын котировка 
шюбясинин мцтяхяссисляри тяряфиндян мцнтязям олараг гиймятлянди-
рилир. Бу заман жари гиймятляр биръанын ишыг таблосунда даима 
нцмайиш етдирилир вя хцсуси бцллетенлярдя мцнтязям чап олунур. 
Жари курслар эюстярир ки, верилян анда бу биръада мцяййян сящмляри 
щансы гиймятя алмаг вя йа сатмаг олар. Хцсуси дцстурла йенидян 
щесабланмыш бу гиймятляр биръа активлик индексини алмаг цчцн ясас 
тяшкил едир – игтисади конйунктурун бир нюв юзцнямяхсус баромет-
ридир. 

Хариждя фирмаларын вя мцяссисялярин юзляри биръанын цзвц ол-
мурлар. Онларын марагларыны йа банк, йа да щолдинг ширкяти вя йа 
биръанын брокер ширкяти тямсил едир. Беля цзвлярин сайы тянзим олу-
нур, онларын ады ися ейибсиз, тямиз олмалыдыр. Бундан ялавя, беля 
цзвлцк пул тяляб едир. Мясялян, Нйу-Йорк фонд биръасында йерин 
гиймяти 450-дян 6000 мин долларадяк тяряддцд едир, цзвлярин сайы 
ися практики олараг дяйишмяз галараг 1469-дур. 

Бунунла беля, дювлят-инщисарчы капитализм шяраитиндя гиймятли 
каьызлар тижарятиндя биръаларын ролу бир гядяр азалмышдыр. Бунун 
башлыжа сябяби гиймятли каьыз тижарятинин бюйцк бир щиссясини биръа 
васитячилийи олмадан юзцндя жямляшдирян эцжлц малиййя-кредит ин-
ститутларынын йаранмасыдыр. Гиймятли каьыз тижарятиндя биръаларын 
ролунун азалмасына щямчинин гиймятли каьызларын цмуми кцтля-
синдя дювлят истигразларынын щяжминин артмасы да тясир эюстярмишдир. 

 
2.4. Консултасийа бизнеси.  
       Консултасийа алманын (вермянин) методлары вя нювляри 

 
Консултасийа бизнеси мцтяхяссислярин, «консалтинг» адыны ал-

мыш, пуллу консултасийа шяклиндя щяйата кечирилир. Игтисадиййат вя 
идаряетмя цзря Авропа Консултантлар Ассосиасийалары Федерасийа-
сынын вердийи тярифя эюря консалтинг идаряетмя мясяляляри цзря про-
блемлярин вя йа имканларын ашкар едилмяси, онларын реаллашдырылма-
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сына мцвафиг тядбирлярин вя кюмяйин тювсийяси дахил олмагла 
мцстягил мяслящятлярин вя кюмяйин тягдим олунмасындан ибарятдир. 

Идаряетмя цзря консултасийа ширкятляри илк дяфя 100 ил яввял 
мейдана эялмишдир. 

Идаряетмя цзря консултантлар она эюря жялб олунурлар ки, ща-
зырлыг просесинин мцхтялиф мярщяляляриндя, мясулиййятли идаря гярар-
ларынын гябулунда вя реаллашдырылмасында гейри-мцяййянлик арадан 
галдырылсын. Дцнйада сон 10 ил ярзиндя бизнес мцщитиндя мящз 
гейри-мцяййянлийин вя мцряккяблийин артмасы консалтинг хидмя-
тиня тялябатын артмасына сябяб олмушдур. Бцтцн бу иллярдя сатыш 
щяжминин артым темпи бу сащядя бцтювлцкдя бизнесин орта артым 
темпиндян 2 дяфядян чох олмушдур. 

90-жы иллярин яввялляриндя консалтинг хидмятляри юзялляшдирмя, 
корпоратив малиййяляшдирмя вя верэигойманын оптималлашдырылмасы 
сащясиндя даща чох тяляб олунур. 1998-жи ил август бющранындан 
сонра мцяссисяляря консалтинг даща чох маркетинг сащясиндя лазым 
олмушдур. Ейни заманда мцяссисялярин инкишаф стратеэийасы, онларын 
тяшкилати идаря структурунун оптималлашдырылмасы мясяляляри анжаг 
ири мцяссисялярдя вя щолдинглярдя мейдана чыхыр. Сонунжуда кон-
салтинг хидмяти анжаг малиййя идаряетмяси там гайдайа салынды-
гдан сонра лазым олур. Кичик вя орта фирмалар юз мящдуд имканла-
рына эюря консултантларын хидмятляриня надир щалларда, ясас етиба-
риля аудиторларын консултасийаларында вя байаьы верэи игтисадиййа-
тына эюря мцражият едирляр. Лакин консултасийа хидмяти базарында 
консултантлар цчцн ян жялбедижи сащя олан стратеъи идарячилийин 
планлашдырылмасы вя инкишафы сащясиндя тяклифляр тяляб олунмады. 

Сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя ягли капитала консултасийа 
хидмятляри формасында вясаит гойулушу йени аваданлыгла вя йа га-
багжыл технолоэийайа гойулушдан даща аз сямярялидир. Русийада 
мцасир шяраитдя консултанта беля мцнасибят мцшащидя едилмир. 
Бундан ялавя игтисадиййат вя идаряетмя сащясиндяки мювжуд ягли 
потенсиал щеч дя там истифадя олунмур. Парадоксал вязиййят мцша-
щидя олунур: фирмаларын яксяриййяти чох вахт тяшкилати-идаряетмя ха-
рактерли, базар шяраитиня уйьунлашмама сябябляриндян аьыр игтисади 
вязиййятдя йерляшир вя бу щалда мювжуд ягли потенсиалдан истифадя 
етмирляр. 

Консултантларын кюмяйиня вахтында мцражият етмиш рящбярляр 
мцяссисянин саьламлашмасы цчцн малиййя-тясяррцфат тящлилиндян, 
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актив маркетингдян, инвестисийа вя малиййя сийасяти програмларынын 
ишляниб щазырланмасындан алдыьы файданы вя игтисади сямяряни щисс 
етмяйя башладылар. 

Консалтинг хидмятляри бирдяфялик шифащи мяслящят формасында 
да щяйата кечириля биляр. Лакин щяр шейдян яввял онлар ашаьыдакы 
ясас мярщялялярин дахил олдуьу консалтинг лайищяляри шяклиндя тя-
гдим едилирляр: 

- проблемин ашкар олунмасы (диагностика); 
- гярарларын, лайищялярин ишляниб щазырланмасы; 
- гярарларын, лайищялярин щяйата кечирилмяси. 
Лайищянин щяжминдян асылы олараг сон мярщяля бир нечя эц-

ндян бир нечя айа гядяр давам едя биляр. 
Бязян мцштяри иля ялагя узун илляр давам едир. 
Консултасийа методлары мцхтялифдир. Консултасийанын цч 

нювц даща чох мяшщур вя тятбиг олунандыр: експерт, мящкямя иши 
вя тялим. 

Експерт консултасийасы – консалтингин ян пассив формасыдыр. 
Консултант мцстягил олараг диагностиканы щяйата кечирир, онларын 
тятбиг олунмасы цчцн гярар вя тювсийяляри ишляйиб щазырлайыр. 
Мцштяри анжаг консултанты зярури информасийа иля тямин едир. Мящ-
кямя ишинин консултасийасы заманы консалтинг фирмасынын мцтяхяс-
сисляри лайищянин ишляниб щазырланмасынын бцтцн мярщяляляриндя 
мцштярини юз идейаларыны вя тяклифлярини сюйлямяйя вадар едяряк 
онунла актив сурятдя гаршылыглы ялагядя олурлар. Консултантлар 
мцштяри иля бирликдя проблеми тящлил едир вя тяклиф ишляйиб щазырлайыр-
лар. Тялим верижи консултасийа заманы мцтяхяссислярин башлыжа вязи-
фяси идейаларын мейдана эялмяси вя гярарларын щазырланмасы цчцн 
зямин йаратмагдыр. Бу мягсядля онлар мцштяри цчцн мцщазиряляр, 
семинарлар кечирир, онун цчцн дярсликляр ишляйиб щазырлайырлар. Бу-
нунла да онлар мцштярийя лазым олан бцтцн нязяри вя практики ин-
формасийаны чатдырырлар. Садаланан консултасийа методларындан 
щеч бири тямиз щалда практикада тятбиг олунмур; бир гайда олараг 
бцтцн цч методун комбинасийасындан истифадя едилир. 

Русийада щазырда бир нечя йцз хцсуси консалтинг фирмасы вар. 
Хцсуси фирмалардан башга дювлят тядрис, информасийа вя тяд-

гигат тяшкилатлары да коммерсийа ясасларында консултасийа хидмят-
ляри эюстярирляр. Русийада харижи консултасийа фирмалары да мювжуд-
дур. Яэяр Русийа консултантлары юлкянин  мцасир игтисади шяраитин-
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дян йахшы баш чыхарырларса, йцксяк ягли вя маарифляндирижи потенсиала 
маликдирлярся, Гярб типли базар игтисадиййаты щаггында эениш тясяв-
вцря маликдирлярся, яжняби консалтинг фирмаларынын ися цстцн жящяти 
консалтинг методларыны дяриндян юйрянмяляри вя Гярб типли базар 
игтисадиййатыны мцфяссял билмяляридир. 

Щазырда Русийада консултантларын дягиг ифадя олунмуш цч 
групу йараныб. Биринжи груп – хцсуси вякил едилмиш, бир гайда ола-
раг, малиййя-сянайе групларынын (МСГ) структурларына ассимилйа-
сийа етмиш тюрямя консултасийа ширкятляридир. Онлар эениш профилдя, 
лакин мящдуд сайда ширкятляря – верилян МСГ-нин цзвляриня хидмят 
эюстярирляр. 

МСГ-нин тяркибиня дахил олмайан, ири сянайе мцяссисяляриня 
хидмят етмяк цчцн консултантларын сечилмяси анжаг бизнес цзря 
партнйорларын, йахын достларын вя с. тювсийяляри иля, надир щалларда 
ися тендер цзря щяйата кечирилир. Бу заман цстцнлцк рягиблярля яла-
гядя олмайан консултантлара верилир ки, бу да жидди мяхфилийи тямин 
етмяк зярурятиндян иряли эялир. 

Русийа консултантларынын икинжи групу – ири консултасийа вя йа 
аудитор-консултасийа ширкятляридир. Бу ширкятляр щолдинглярин тярки-
биня дахил олмурлар. Бу груп мцштяриляря кифайят гядяр эениш спек-
трдя хидмятляр эюстярир. Онлардан ян сяжиййявиси малиййя ахынлары-
нын вя верэи схемляринин оптималлашдырылмасы, мцщасибат вя йа ида-
ряетмя учотунун тякмилляшдирилмяси иля ялагядар хидмятлярдир. Бу 
бир чох мцяссисялярин тякликдя мянимсямяси чох чятин олан мцща-
сибат учотунда щесабларын йени планынын дахил едилдийи бир вахтда 
хцсусиля актуалдыр. 

Русийа консултантларынын цчцнжц групу – мящдуд хидмятляр 
спектри вя азсайлы штат ващидиня малик олан кичик ширкятлярдир. Бир 
гайда олараг, беля ширкятляр бир вя йа ики ишлянмиш хидмятляря малик 
олурлар (мясялян, маркетинг, бизнес планын тяртиб едилмясиндя кю-
мяк вя йа анжаг малиййя ахынларынын оптималлашдырылмасы). 

Русийа консултантларынын садаланан цч групундан башга 
реэионал сявиййядя ишляйян кичик консултасийа ширкятляри дя мювжуд-
дур. Бу щалда консултантын щаггыны ишин сон нятижяляри иля баьла-
малары онлар цчцн характерикдир. Эцман едилир ки, йахын бир нечя 
илдя реэионал базар консултасийаларын ясас мараьына чевриляжяк. 
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Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Бизнесин нювляри вя онларын характеристикасы. 
2. Истещсал бизнеси вя онун нювляри. 
3. Коммерсийа бизнеси, онун нювляри вя характеристикасы. 
4. Малиййя бизнеси, онун нювляри вя характеристикасы. 
5. Консултасийа бизнеси, онун нювляри вя характеристикасы. 
6. Консултасийа хидмятляринин бизнесдя ролу. 
7. Ямтяя биръасы вя коммерсийа бизнесиндя онун ящямиййяти. 
8. Консалтинг хидмятляри вя онларын характеристикалары. 
9. Гиймятли каьызлар бизнеси. 
10. Консултасийа методлары вя нювляри. 
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3. БИЗНЕСИН ТЯШКИЛАТИ-ЩЦГУГИ  
    ФОРМАСЫНЫН СЕЧИЛМЯСИ 

 
 
 
Бизнесин тяшкилати-щцгуги формасынын сечилмяси – йени 

мцяссися йаратма просесиндя ян важиб гярарлардан биридир. Фирма-
нын фяалиййятинин тящлилинин вя онун нятижяляринин анжаг о заман 
мянасы вар ки, тясисчиляр юз фяалиййятлярини йалныз ганун чярчивясиндя 
щяйата кечирмяк ниййятиндя олурлар вя гаршыларына дяйишян шяраит-
лярдя узун мцддят ишляйян, инкишаф едян мцяссися йаратмаьы мяг-
сяд гойурлар.  

Бундан ялавя, мцяссисянин тясисчилярин юз мящдуд вясаитляри 
щесабына йарадылмасы нязярдя тутулур ки, онлар да бу вясаитин го-
рунмасында вя артырылмасында мараглы олурлар. 

Тяшкилати-щцгуги форманы сечяркян ашаьыдакы амилляри нязяря 
алмаг лазымдыр: 

1) эяляжяк сащибкар фяалиййятинин профилиндян асылы олан 
мцмкцн щцгуг вя ющдяликлярин сявиййясини, партнйорларын 
мцмкцн даирясини, юлкядяки мювжуд ганунверижилийи; 

2) башланьыж капиталын минимал щяжмини вя формалашма 
гайдаларыны; 

3) важиб гярарлар гябулу проседурунун хцсусиййятлярини; 
4) мцяссися сащибляринин максимум сайыны; 
5) мцяссися малиййя ифласына уьрадыгда тясисчилярин ямлак 

мясулиййятинин дяряжясини; 
6) мцяссися эялирляринин бюлцшдцрцлмя гайдасыны; 
7) йухарыда эюстярилян бцтцн параметрляр цзря сащибкар 

щцгугу сечиминин ясасларыны. 
Сащибкар щцгугу – тясяррцфат щцгугунун важиб тяркиб щисся-

сидир. 
О, мцяссисянин фяалиййятиня вя сащибкарлыьын инкишафына га-

нунверижи ясас йарадыр. 
Бу сийащыйа гярар гябул едян шяхсин тяжрцбясини вя нязярдя 

тутдуьу мягсядляри нязяря алмагла ялавяляр едиля биляр вя йа о дяй-
ишдириля биляр. 

Русийа Федерасийасында сащибкарлыьын тяшкилати-щцгуги фор-
масынын тяркиби шякил 3.1-дя верилир. Онлар бир сыра яламятлярля фярг-
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лянир ки, бунларын ясаслары ашаьыдакылардыр: 
1) капитал сащибинин мцяссисянин идаря олунмасында вя истещсал 

фяалиййятиндя шяхсян иштирак етмяси зярурятинин дяряжяси; 
2) сащибкарлыг фяалиййяти щяйата кечирян вятяндашларын ям-

лак мясулиййятинин, коммерсийа тяшкилаты капиталынын мцлкиййятчиля-
ринин кредиторлар гаршысында мясулиййятинин дяряжяси; 

3) тяшкилатын низамнамя капиталына гойулмуш вясаитлярин 
гайтарылма имканлары вя гайдалары. 

 

 
Шякил 3.1. Русийа Федерасийасында сащибкарлыьын  

тяшкилати-щцгуги формаларынын тяркиби 
 
 
 
 
 

Бизнесин тяшкилати-щцгуги формасы 

Щцгуги шяхс йаратмадан 
вятяндашларын сащибкарлыг фяалиййяти 

Коммерсийа тяшкилатлары 

Тясяррцфат 
йолдашлыглары 

Тясяррцфат 
жямиййятляри 

Истещсал 
кооперативляри 

Унитар 
мцяссисяляр 

Там йолдашлыглар 

Инам цзря 
йолдашлыглар 

Мящдуд 
мясулиййятли 
жямиййятляр 

Ялавя 
мясулиййятли 
жямиййятляр 

Сящмдар 
жямиййятляри 

Бялядиййя 
мцяссисяляри 

Дювлят мцяссисяляри 

Тясяррцфат 
апарылмасы 
щцгугуна 

ясаслананлар 

Оператив идаряет-
мя щцгугуна 
ясаслананлар 

(федерал дювлят 
мцяссисяляри) 

Ачыг сящмдар 
жямиййятляри 

Гапалы сящмдар 
жямиййятляри 
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3.1. Щцгуги шяхс йаратмадан вятяндашларын  
        сащибкарлыг фяалиййяти 

 
Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата ке-

чирян вятяндаш юз ющдяликляриня, ганунла жяримя тятбиг олуна бил-
мяйянляр истисна олмагла, она мяхсус бцтцн ямлакы иля жавабдещ-
дир.  

Хцсуси сащибкарлыьы (ХС) йа фярди мцяссися йаратмагла, йа да 
йолдашлыглар вя йа жямиййятляр формасында мцяссися йаратмаг васи-
тясиля щяйата кечирмяк олар. 

Хцсуси фярди мцяссися бир няфярин, щям бизнесин апарылма-
сына, щям дя бу фяалиййятля баьлы нятижяляря жавабдещ олан адамын 
мцлкиййятидир. Беля мцяссисянин тяшкилати-щцгуги формасы вятян-
дашларын мцлкиййяти щагда гануна ясасян гурулур, онун тясисчиси вя 
мцлкиййятчиси бир физики шяхсдир. Бир гайда олараг, беля мцяссисяйя 
рящбярлийи мцстягил шякилдя тясисчинин юзц щяйата кечирир, лакин о, 
мцяссисяйя директор вя йа мцщасиб вязифясиня дявят олунмуш башга 
физики шяхсля гцввядя олан гайдаларла мцгавиля баьлайа биляр. 

Ясаслы шякилдя дцшцнцлмцш тяшкил заманы тясисчи мцяссисянин 
ишиндя тамамиля иштирак етмядян, онун эялириндя пайчы кими гала 
едя биляр. 

Хцсуси мцяссися формасы конторлар, маьазалар, салонлар, 
мяишят вя истещсал тяйинатлы башга хырда мцяссисялярин йарадылмасы 
цчцн ращатдыр. 

Хцсуси мцяссися фярди мцяссисянин низамнамя капиталы 
гцввядя олан ганунла мцяссисянин щесаблашма щесабына вахтында 
кючцрдцйц вясаитин щесабына йараныр. 

Шяхси мцяссисянин ямлакы тясисчинин вя мцяссися иштиракчылары-
нын гойдуглары вясаитляр (яманятляр) щесабына, щямчинин онун эя-
лирляриндя иштирак едян шяхслярин яманятляри щесабына формалашдырылыр. 

Шяхси мцяссисядя ямяк фяалиййяти щям тясисчинин юзц тяряфин-
дян, щям дя ямяк мцгавиляляри ясасында вятяндашлар тяряфиндян 
щяйата кечирилир. Ишчи тутаркян ишчиляр ямякщаггы вя шяраитля, щямчи-
нин ганунверижиикля нязярдя тутулмуш диэяр сосиал-игтисади зяма-
нятлярля тямин олунурлар. 

Хцсуси мцяссися юзцнцн щесаблашма щесабына, мцстягил ба-
лансына малик олур, валйута щесабы ачыр. Мцяссисянин ямлакы балан-
сда гцввядя олан вя мцгавиля гиймятляри иля эюстярилир. 



 28

Яэяр мцлкиййятчи муздла директор тутмаг щаггында гярар 
гябул едирся, йадда сахламаг лазымдыр ки, низамнамядя, йа да 
мцгавилядя директорун сялащиййятляриня ялавя суаллардан гачмаг 
цчцн дягиг сярщяд гойулмалыдыр. 

Принсипжя мцяссисяни идаряетмя структурунун истянилян вари-
анты мцмкцндцр; онларын щамысы сай, истещсалын характери, мцлкий-
йятчинин ихтисасы вя сялащиййяти кими амиллярдян ейни дяряжядя 
асылыдыр. 

Мцяссисянин тяшкилати щцгуги формасына бахыларкян нязяря 
алмаг лазымдыр ки, хцсуси сащибкарлыг фярди вя коллектив ясасларда 
щяйата кечириля биляр. 

Фярди сащибкарлыг юз адындан вя шяхси мясулиййятиндян игти-
сади активлийин мцяййян формасыны тяляб едир ки, бу щалда мясу-
лиййятин там вя гейри-мящдудлуьу нязярдя тутулур. Бу ону эюстярир 
ки, фярди сащибкар йериня йетирилмямиш борж ющдяликляриня вя йа ня-
инки мцяссисянин ямлакына, щятта мящкямя гярары ясасында мцса-
диря олуна биляжяк юз ямлакына вурдуьу зийана эюря мясулиййят 
дашыйыр. Бу тип сащибкарлыьын риск формасы мящз бунунла мейдана 
чыхыр. Анжаг бу мясулиййятя бахмайараг дцнйада шяхси мцяссися-
лярин яксяриййяти мящз фярди мцяссися категорийасында галыр. Ишэцзар 
адамлары бу заман ня щярякятя эятирир? Эюрцнцр щям щиссиййат, 
щям нисбятян там щярякят азадлыьы, щям дя юзц истядийи кими гярар 
гябул етмяк имканы. 

Коллектив сащибкарлыг шяхслярин вя йа капиталларын бирляшмяси 
васитясиля щяйата кечирилир вя мцяссисянин адындан апарылыр, коллектив 
мясулиййяти вя иштиракчылар арасында бюлцнян коллектив эялири нязярдя 
тутур. Коллектив сащибкарлыг шяхслярин вя капиталларын бирляшмяси 
кими баша дцшцлян мцяййян кооперасийа формасы тяляб едир. 

Коллектив сащибкарлыг шифащи вя йа мцгавиля ясасында щяйата 
кечириля биляр. Шифащи форма мясулиййятин ясас щцгуги сяняд кими 
мцяссися низамнамясиндя нязярдя тутулмуш, гцввядя олан ганун-
верижилийя зидд олмайан гайдаларла мясулиййятин мящдудлашдырыл-
масы кими баша дцшцлцр. Капиталларын низамнамя ясасында бирляшди-
рилмяси (ясасян пул вя йа ямлак формасында, бязян дя ягли 
мцлкиййятин) вясаитлярин бир йеря жямлянмяси иля баьлыдыр. Сащибкар-
лыьын беля формасы вясаитляри бирляшдирмяк гярары гябул едян шяхсля-
рин юз фяалиййятлярини бирляшдирмяйи тяляб етмир. 

Мцгавиляйя ясасланмаг, адятян, гейри-мящдуд мясулиййятля 
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ялагяляндирилир вя бир гайда олараг дювлят гейдиййатыны, мцвафиг 
мцяссисянин щцгуги шяхс статусуну алмаьы нязярдя тутмур. 

 
3.2. Тясяррцфат йолдашлыглары 

 
Сащибкарлыг фяалиййятиндя истифадя капиталын артымы, сащиб-

карларын ягли потенсиалынын артмасы там вя инам (етибар) цзря йара-
дылмыш йолдашлыглара бюлцнян тясяррцфат йолдашлыгларынын йарадыл-
масы иля тямин олуна биляр. 

Там йолдашлыгда онун иштиракчылары араларында баьланмыш 
мцгавиляйя ясасян йолдашлыг адындан сащибкарлыг фяалиййяти иля 
мяшьул олурлар вя онлара мяхсус ямлакла онун ющдяликляриня мя-
сулиййят дашыйырлар (РФ ММ, маддя 69). Бу заман кредитор щям 
иштиракчыларын щамысына ейни заманда, щям дя онлардан истянилян 
бириня там щяжмдя ямлак тяляби иряли сцря биляр. Йолдашларын сайы 
минимум ики, максимум ися мящдудиййятсиздир. Яэяр щяр щансы 
сябяб цзцндян бир иштиракчы галырса, онда там йолдашлыг дяйишдириля-
ряк тясяррцфат жямиййятиня чеврилир вя йа ляьв олунур. 

Там йолдашлыьын шярикли (йыьма) капиталы тясис сянядляринин 
гейдиййата верилдийи тарихя минимал ямякщаггынын 100 мислиндян 
аз олмамалыдыр. Там йолдашлыьын иштиракчысы шярикли капиталдан онун 
пайы юдянилмякля вя йа натурал щалда ямлакдан она дцшян щиссяни 
алмагла йолдашлыгдан чыха биляр. 

Там йолдашлыьын ишинин апарылмасынын ашаьыдакы вариантлары 
мцмкцндцр: 

- щяр бир иштиракчы йолдашлыг адындан сярбяст тясяррцфат фяа-
лиййяти эюстярир; 

- иштиракчылар мцштяряк иш апарырлар, йяни йолдашлыг адындан 
сювдяляшмяляр бцтцн иштиракчыларын бирэя гярары ясасында щяйата ке-
чирилир; 

- ишин апарылмасы иштиракчылардан бириня – мцдиря тапшырылыр, 
йолдашлыьын галан иштиракчылары анжаг мцдирля разылашмайа эюря 
щансыса сювдяляшмя апара билярляр. 

Там йолдашлыьын фяалиййятинин идаря едилмяси бцтцн иштиракчы-
ларын цмуми разылыьы иля щяйата кечирилир. Йолдашлыьын тясиседижи 
мцгавилясиндя гярарларын сяс чохлуьу иля гябул олундуьу щаллар да 
нязярдя тутула биляр. Бу заман, яэяр тясиседижи мцгавилядя сяслярин 
мцяййян олунмасынын башга бир гайдасы нязярдя тутулмайыбса, щяр 
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бир иштиракчы бир сяся малик олур. 
Инам цзря йолдашлыгда онун ющдяликляриня юз ямлакы иля (там 

йолдашларла) жавабдещ олан, йолдашлыг адындан сащибкарлыг фяа-
лиййятини щяйата кечирян иштиракчыларла йанашы бир нечя яманятчи-ишти-
ракчы да олур ки, онлар йолдашлыьын фяалиййяти иля баьлы яманят гой-
дуглары мябляь щцдудларында зяряр риски дашыйырлар вя йолдашлыьын 
щяйата кечирдийи сащибкарлыг фяалиййятиндя иштирак етмирляр (РФ 
ММ, мад. 82). 

Инам цзря йолдашлыгда иштирак едян там йолдашларын вязиййяти, 
йолдашлыьын ющдяликляриня эюря онларын мясулиййяти, щямчинин инам 
цзря йолдашлыгларда ишлярин идаря едилмяси вя апарылмасы там йол-
дашлыгдакы кимидир. 

Йолдашлыгларын ясас чатышмазлыьы там йолдашлыьын ямлак мя-
сулиййяти рискидир. Инам цзря йолдашлыгларда беля рискин онлар цчцн 
истисна тяшкил етдийи яманятчиляр дя ортайа чыхыр. Анжаг яманятчиляр-
дян тяшкил олунан коммерсийа тяшкилатлары жямиййят адланыр. Русийа 
Федерасийасында фяалиййят эюстярян мящдуд мясулиййятли жямиййят-
ляр, ялавя мясулиййятли жямиййятляр вя сящмдар жямиййятляри онун 
нювляридир. 

 
3.3. Тясяррцфат жямиййятляри 

 
Мящдуд мясулиййятли жямиййят кими (ММЖ) низамнамя ка-

питалы тясиседижи сянядлярля низамнамя капиталы мцяййян щяжмдя 
пайлара бюлцнмцш бир вя йа бир нечя шяхс тяряфиндян тясис олунмуш 
жямиййят гябул олунур; жямиййятин мящдуд мясулиййятли иштиракчы-
лары онун ющдяликляриня жавабдещ олмуш вя жямиййятин фяалиййяти иля 
ялагядар иткиляря онларын гойдуьу яманятин гиймяти щцдудларында 
риск дашымырлар. (РФ ММ, мад. 87). Жямиййятин низамнамя капи-
талы тясиседижи сянядлярин гейдиййата тягдим едилдийи тарихя минимал 
ямякщаггынын 100 мислиня бярабяр олмалыдыр. 

ММЖ-нин али идаряетмя органы онун иштиракчыларынын цмуми 
йыьынжаьыдыр. Жямиййятдя онун фяалиййятини вя она табе олан жя-
миййят иштиракчыларынын цмуми йыьынжаьыны идаря едилмясини щяйата 
кечирян коллектив вя йа тякбашына ижра органы йарадылыр. 

ММЖ иштиракчысынын жямиййятин низамнамя капиталындакы 
пайыны вя йа онун щиссясини бу жямиййятин бир вя йа бир нечя иштирак-
чысына, щямчинин жямиййятин низамнамясиндя нязярдя тутулмуш 
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шяртляря мцвафиг олараг цчцнжц шяхся сата биляр. Яэяр низамна-
мяйя уйьун олараг иштиракчынын пайыны цчцнжц шяхсин няфиня юзэя-
нинкиляшдирмяк мцмкцн дейился, жямиййятин башга иштиракчылары ону 
алмагдан имтина едирлярся, жямиййят онун щягиги дяйярини иштирак-
чыйа юдямяли, йа да бу дяйяря мцвафиг натурада ямлакла вермяли-
дир. ММЖ иштиракчысы истянилян вахт онун башга иштиракчыларынын ра-
зылыьындан асылы олмайараг жямиййятдян чыха биляр. Бу заман тяси-
седижи сянядлярля нязярдя тутулмуш цсуллар вя мцддятляря уйьун 
олараг онун низамнамя капиталындакы пайына мцвафиг ямлак щис-
сясинин дяйяри она юдянмялидир. 

Мящдуд мясулиййятли жямиййятин иштиракчылары там йолдашлыг 
иштиракчылары кими там ямлак мясулиййяти рискиндян азад олараг 
ММЖ-нин низамнамя капиталы щяжминдя борж вясаитляринин жялб 
олунмасы имканыны мящдудлашдырырлар. Бу мящдудиййятин компен-
сасийасы жямиййят цзвляри тяряфиндян ялавя мясулиййятин гябул олунмасы 
иля мцмкцндцр ки, бу да онун тяшкилати-щцгуги формасынын адында юз 
яксини тапыр вя «Ялавя мясулиййятли жямиййят» адланыр.  

Ялавя мясулиййятли жямиййят (ЯМЖ) бир вя йа бир нечя шяхс тя-
ряфиндян тясис олунур, низамнамя капиталы тясиседижи сянядлярля 
мцяййян юлчцлярдя пайлара бюлцнцр; беля жямиййятин иштиракчылары 
онун ющдяликляриня эюря жямиййятин тясиседижи сянядляри иля мцяййян 
олундуьу кими бу ющдялийин онларын яманятляриня там бюлцндцйц 
щяжмдя юз ямлаклары иля мясулиййят дашыйырлар. Онун иштиракчылары-
нын биринин ифласа уьрамасы заманы жямиййятин ющдяликляри цзря 
онун мясулиййяти, яэяр жямиййятин тясиседижи сянядляри иля башга 
гайда нязярдя тутулмайыбса, иштиракчылар арасында онларын яманят-
ляриня мцтянасиб олараг бюлцшдцрцлцр (РФ ММ, мад. 95). ЯМЖ-
нин идаря едилмяси мящдуд мясулиййятли жямиййятдя олдуьу кими 
жямиййятин фяалиййят эюстярдийи дюврдя онун иштиракчыларынын щцгуг-
ларына дахилдир. 

Мящдуд мясулиййятли жямиййятдян вя йа ялавя мясулиййятли 
жямиййятдян бир вя йа бир нечя иштиракчынын чыхмасы жямиййятя мях-
сус истещсалын мящдудлашдырылмасына йахуд ляьв олунмасына эятириб 
чыхара биляр. Сящмдар жямиййятиня мяхсус мцяссисяляр бундан 
сыьорта олунуб. 

Сящмдар жямиййятиндя жямиййятин низамнамя капиталы 
мцяййян сайда сящмляря бюлцнцр; сящмдар жямиййятинин иштирак-
чылары (сящмдарлар) онун ющдяликляри цзря жавабдещ дейил вя жя-
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миййятин фяалиййяти иля баьлы онлара мяхсус сящмлярин дяйяри 
щцдудларында зийан риски дашымырлар (РФ ММ, мад. 96). 

Сящм – СЖ-нин низамнамя капиталына сящм яманятинин 
гойулушуну тясдиг едян спесифик сяняддир. Сящмлярин сайы низам-
намя капиталыны формалашдыран минимал яманятлярин сайына мцва-
фиг олур. Сящмдя эюстярилмиш дяйяр (гиймят) минимал яманятин 
дяйяриня, сящмдя эюстярилмиш йекун дяйяр ися низамнамя капита-
лына мцвафиг олур. 

Сящмдар жямиййятляри ачыг вя гапалы ола биляр. Иштиракчылары 
онлара мяхсус сящмляри башга сящмдарларын разылыьы олмадан 
юзэянинкиляшдиря билян СЖ-ляр ачыг сящмдар жямиййятидир (АСЖ). 
Беля СЖ-нин онлар тяряфиндян бурахылан сящмляря ачыг йазылма щяй-
ата кечиря биляр вя ганун вя башга щцгуги актларла тяйин олунмуш 
шяртлярдя онлары сярбяст шякилдя сата билярляр. АСЖ щяр ил цмуми 
мялумат цчцн иллик щесабат, мцщасибат балансы, эялирлярин вя зийа-
нын щесабыны няшр етдирмялидир. 

Сящмляри анжаг тясисчиляр арасында вя йа яввялжядян мцяййян 
олунмуш даирясиндя бюлцшдцрцлярся, беля сящмдар жямиййят гапалы 
сящмдар жямиййяти олур (ГСЖ). Беля жямиййят бурахдыьы сящмляря 
ачыг йазылма апара билмяз, йа да башга шякилдя гейри-мящдуд 
шяхсляря алынмасы цчцн тяклиф едя билмяз. 

АСЖ-нин минимал низамнамя капиталы жямиййятин гейдиййат 
тарихиня федерал ганунла мцяййян олунмуш минимум ямякщаггы-
нын мин мисли мябляьиндя, ГСЖ-нин низамнамя капиталы ися жя-
миййятин гейдиййат тарихиня федерал ганунла мцяййян олунмуш 
минимум ямякщаггынын йцз мисли мябляьиндя олмалыдыр. 

Сящмдар жямиййяти садя (ади) вя сащибляриня мцхтялиф щц-
гуглар верян имтийазлы сящмляр бураха биляр. 

Ади сящмляр мясялялярин щялли заманы цмуми йыьынжагда сяс 
щцгугу, дивидендляр вя кредиторларла щесаблашмадан вя йа жя-
миййятин ляьвиндян сонра галан ямлакын мцяййян щиссясини алмаг 
щцгугу, щямчинин жямиййятдян онун фяалиййяти щагда информасийа 
алмаг щцгугу верир. 

Имтийазлы сящм мцлкиййятчиляри «Сящмдар жямиййятляри щаг-
гында» ганунла нязярдя тутулмуш щаллардан башга сящмдарларын 
цмуми йыьынжаьында сяс щцгугуна малик дейил. Лакин онлар диви-
дендляр аларкян, СЖ ляьв олунаркян вя ганунла СЖ-нин низамна-
мясиндя нязярдя тутулмуш диэяр щалларда бир сыра ямлак цстцн-
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лцкляриня маликдирляр. 
Диэяр борж ющдяликляриндян фяргли олараг сящмин важиб хцсу-

сиййяти ондан ибарятдир ки, онун дяйяри сящмдар жямиййяти тяряфин-
дян юдянилмир, гойулмуш пай ися щеч бир щалда юзэянинкиляшдирил-
мир. Сящмдар капиталы бюлцнмяздир. Ющдялик щцгугу ялдя едян 
сящмдар она мяхсус сящм щцдудларында жямиййятин фяалиййяти иля 
баьлы зяряр риски дашыйыр. Сящмдар жямиййятляринин башлыжа хцсу-
сиййяти бундадыр. Мцлкиййятчилярин-сящмдарларын мящдуд мясу-
лиййяти заманы мящз ири капиталын истещсала жялб олунма имканы, 
гойулмуш пайын щансыса шярик тяряфиндян эери эютцрцлмяк имканы-
нын олмамасы сящмдар жямиййятляринин эениш йайылмасыны тямин 
етди. Сящм сящмдар жямиййятинин мювжуд олдуьу мцддятдя мюв-
жуд олур, бахмайараг ки, онун сащиби бу дюврдя дяфялярля дяйишя 
биляр. 

Сящм емиссийа анына гиймятляндирмядя реал капиталын 
мцяййян щиссясиня уйьун эялян номинал (гейд олунмуш) дяйяря 
маликдир. Сонракы дюврлярдя сящмин дяйяри, бир гайда олараг, реал 
капиталын мцвафиг щиссясинин дяйярини якс етдирмир. Бундан ялавя 
сящмин гиймятли каьыз кими ашаьыдакыларла мцяййян едилян базар 
гиймяти вар: а) капиталын тяляб вя тяклифя нисбяти иля; б) эялирлилик кя-
миййяти иля (юдянилян дивиденд); ж) банк фаизинин сявиййяси иля. Ся-
найе капиталынын щярякят просесиндя щеч бир функсийа йериня йети-
рилмядян, истещсал вя эялир йаратма просесиндя иштирак етмядян 
сящм сащибиня сонунжунун мцяййян щиссясини мянимсямяк 
щцгугу верир. Сящм реал капиталын каьыз охшары – тящриф едилмиш якси 
(шякли) олараг юз хцсуси щяйатыны йашайыр, гиймятли каьызлар базары-
нын малиййя активидир – «сахта капиталдыр». 

Сящм игтисадиййатын хцсуси сферасынын – гиймятли каьызлар ба-
зарынын ясас алятидир. 

СЖ-нин али идаряетмя органы сящмдарларын цмуми йыьынжаьы-
дыр. Фяалиййятин цмуми рящбярлийи цчцн СЖ-дя жямиййятин дирек-
торлар шурасы (мцшащидячи шура) йарадылыр. СЖ-нин жари фяалиййятинин 
рящбярлийи жямиййятин (тякбашына) ижра органы олан директор, баш 
директор вя йа жямиййятин ижра органы олан идаря щейяти, мцдириййят 
тяряфиндян щяйата кечирилир. Сящмдарларын цмуми йыьынжаьынын гя-
рары иля жямиййятин ижра органынын сялащиййятляри мцгавиля цзря 
башга коммерсийа тяшкилатына вя йа фярди сащибкара (мцдиря) вериля 
биляр. 
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3.4. Истещсал кооперативи 
 
Вятяндашларын цзвлцк ясасында шярикли истещсал вя йа башга тя-

сяррцфат фяалиййяти (истещсал, емал, сянайе, кянд тясяррцфаты вя башга 
мящсулларын сатышы, ишлярин йериня йетирилмяси, тижарят, мяишят хидмяти, 
башга хидмятлярин эюстярилмяси) цчцн кюнцллц бирляшмяси вя коопе-
ратив цзвляринин (истещлакчылар) ямлак пайларынын бирляшдирилмяси ис-
тещсал кооперативидир (РФ ММ, мад. 107). Истещсал кооперативинин 
цзвляри онун низамнамяси иля нязярдя тутулмуш щяжмдя кооперати-
вин ющдяликляри цзря мясулиййят дашыйырлар. 

Кооператив цзвляринин сайы бешдян аз ола билмяз. 
Кооперативин али идаряетмя органы онун цзвляринин цмуми 

йыьынжаьыдыр. Кооперативин ижра органы ися идаря щейяти вя (вя йа) 
онун сядридир. Анжаг кооперативин цзвляри идаря щейятинин цзвляри вя 
сядр ола билярляр. 

Кооперативин цзвляри юз истякляри иля ондан чыха билярляр. Бу 
щалда она пайын дяйяри юдянмялидир вя йа пайа мцвафиг ямлак ве-
рилмялидир, щямчинин кооперативин низамнамяси иля нязярдя тутул-
муш диэяр юдямяляр щяйата кечирилмялидир. Кооперативин ондан чы-
хан цзвцня пайын дяйяринин юдянилмяси вя йа башга ямлакын верил-
мяси, яэяр кооперативин низамнамяси иля башга жцр нязярдя тутул-
майыбса, малиййя илинин сонунда вя кооперативин балансы тясдиг 
олундугдан сонра ижра едилир.  

Дювлятин вя йа йерли идаряетмя органларынын сащибкарлыг (ис-
тещсал) фяалиййяти щяйата кечирдийи мцяссисяляр унитар мцяссисяляр 
адланыр вя онлара щцгуги шяхс щцгуглары верилир. 
 
3.5. Унитар мцяссисяляр 

 
Унитар мцяссися адында олан ямлака мцлкиййят щцгугу ве-

рилмяйян мцяссисяляря дейилир. Унитар мцяссисянин ямлакы бюлцн-
мяздир вя яманятляр (щиссяляр, пайлар) цзря, о жцмлядян мцяссися 
ишчиляри арасында бюлцшдцрцля билмяз. Унитар мцяссися формасында 
анжаг дювлят вя бялядиййя мцяссисяляри йарадыла биляр. Унитар мцяс-
сисялярин низамнамясиндя фяалиййятин предмети вя мягсядляри щаг-
гында, щямчинин мцяссисянин низамнамя фонду щаггында, онун 
формалашдырылмасы вя мянбяляри щаггында мялумат олмалыдыр (РФ 
ММ, мад. 113). 
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Унитар мцяссисяйя мцлкиййятчи вя йа сялащиййятли мцлкиййятчи 
орган тяряфиндян тяйин олунмуш рящбярлик башчылыг едир. Дювлят вя 
йа бялядиййя унитар мцяссисянин ямлакы дювлят вя йа бялядиййя 
мцлкиййятиндя олур вя тясяррцфат апармаг вя йа оператив идаряетмя 
щцгугу иля беля мцяссисяйя мяхсус олур. 

Тясяррцфат апармаг щцгугу ону эюстярир ки, мцяссися тясяррц-
фат апармаг щцгугу иля она мяхсус олан дашынмаз ямлакы 
мцлкиййятчинин вя йа онун сялащиййятли органынын разылыьы олмадан 
сата, ижаряйя веря билмяз вя йа башга цсулла идаря едя билмяз.  

Мцяссисяйя мяхсус башга ямлакы мцяссися ганунла вя йа 
диэяр щцгуги актларла мцяййян олундуьу щаллар истисна олмагла, 
сярбяст идаря едир (РФ ММ, мад. 295). 

Тясяррцфат апармаг щцгугуна ясасланмыш унитар мцяссися 
ону йаратмаьа сялащиййяти чатан дювлят органынын вя йа йерли 
юзцнц идаряетмя органынын сялащиййятли нцмайяндясинин гярары иля 
йарадылыр. Мцяссисянин низамнамя капиталы гейдиййат тарихиня 
ямякщаггынын федерал ганунла тяйин олунмуш минимум щяжминин 
мин мислиндян аз олмамалыдыр. 

Тясяррцфат апармаг щцгугуна ясасланан унитар мцяссися юз 
ямлакынын бир щиссясини тяйин олунмуш гайдада тясяррцфат апармаг 
цчцн веряряк щцгуги шяхс гисминдя башга унитар мцяссися йарада 
биляр. 

Тясяррцфат апармаг щцгугуна ясасланан мцяссисянин ямла-
кынын мцлкиййятчиси ганунла нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла 
мцяссисянин ющдяликляриня жавабдещлик дашымыр. 

Оператив идаряетмя щцгугуна ясасланан унитар мцяссисяни 
коммерсийа тяшкилатларына сон дяряжя шярти олараг аид етмяк олар. 
Яслиндя, о, коммерсийа мцяссисяси дейил, чцнки онун ясас мягсяди 
эялир ялдя етмяк йох, мцяййян тяркибдя ишляри йериня йетирмякдир. 

Оператив идаряетмя щцгугу мцяссисянин фяалиййятинин мяг-
сядляриня, мцлкиййятчинин тапшырыьына вя ямлакын тяйинатына мцва-
фиг олараг ямлакы идаряетмяни нязярдя тутур. Оператив идаряетмя 
щцгугуна ясасланан унитар мцяссисянин ямлакына тящким едилмиш 
мцлкиййятчи артыг, истифадя олунмайан вя йа тяйинаты цзря истифадя 
олунмайан ямлакы эютцря биляр (РФ ММ, мад. 296). 

Обйектив идаряетмя щцгугуна ясасланан унитар мцяссися фе-
дерал мцлкиййятдя олан ямлак базарында щюкумятин гярары иля йа-
радылыр (федерал дювлят мцяссисяси). 
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Щюкумят ямлак чатышмазлыьы заманы дювлят мцяссисяляринин 
ющдяликляри цзря мясулиййят дашыйыр. 

Беля мцяссисяляря зярурят бирбаша дювлят тянзимлянмяси вя 
малиййяляшдирмяси тяляб олунан фяалиййят сферасынын (Госзнакын 
мцяссисяляри, атом енерэетикасы мцяссисяляри, мцдафия сянайесинин 
бир сыра мцяссисяси) мювжуд олмасындан иряли эялир. 

 
Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Бизнес формасынын тяшкилати-щцгуги формасынын сечилмяси 
амилляри. 
2. Хцсуси сащибкарлыг, йаранма гайдалары вя хцсусиййятляри. 
3. Тясяррцфат йолдашлыьы: там вя инам цзря. Фяргляндирижи хцсу-
сиййятляри. 
4. Тясяррцфат жямиййятляри. Мящдуд мясулиййятли жямиййят. Ряс-
миляшдирмя гайдалары. Характеристика. 
5. Тясяррцфат жямиййятляри. Ялавя мясулиййятли жямиййят. Рясми-
ляшдирмя гайдалары. Характеристика. 
6. Сящмдар жямиййяти: ачыг вя гапалы. Рясмиляшдирмя гайдалары. 
Характеристика. 
7. Истещсал кооперативи: Рясмиляшдирмя гайдалары. Характеристика. 
8. Унитар мцяссися. Рясмиляшдирмя гайдалары. Характеристика. 
9. Унитар мцяссисянин ямлак тясяррцфатыны апарма вя оператив 
идяряетмя. 
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4. МЦЯССИСЯ ЙАРАТМА 
 
 
 
Хцсуси мцяссися йаратмаг мадди рискля ялагядар тясисчи-

лярдян бюйцк щазырлыг вя йцксяк тяшкилати иш сявиййяси тяляб едян 
мцряккяб вя мясулиййятли просесдир. 

Ачылма мярщялясиндян яввял мцяссисянин консепсийасынын 
йарадылмасы мярщяляси эялмялидир. Бу мярщялядя мящсулун вя йа 
хидмятлярин идейасы мцяййянляшдирилмяли, маркетинг тядгигаты апа-
рылмалы, мягсядли груп айрылмалы, тяклиф олунан малларын вя хид-
мятлярин щяжмляри вя рягабят габилиййяти мцяййян олунмалыдыр. 

Консепсийанын ясасында, тяклиф олунан малларын вя йа хид-
мятлярин юзцня базар сегменти тутмаг габилиййяти сцбут олун-
дугдан сонра ясас вязифяси тяклиф олунан мцяссисянин структуруну 
ясасландырмаг вя тясисчилярин вя инвесторларын онун йарадылмасы 
цзря хяржляри малиййяляшдирмяйя гадирдирми суалына жаваб верян 
бизнес-план ишляниб щазырланыр. Алынмыш кредитлярин вахтында юдян-
мясини нязяря алараг йарадылан мцяссисянин рентабеллийи вя пула 
чеврилмя габилиййяти мцяййян олунур. Анжаг яввялжядян эюрцлян 
ишлярин мцсбят нятижяляриня наил олдугдан сонра мцяссися йаратмаг 
риски минимума ендириляжяк. 

 
4.1. Мцяссисянин йарадылмасынын мярщяляляри 

 
Мцяссися тясисетмя проседуру щцгуги жящятдян РФ Мцлки 

Мяжялляси, РФ Президентинин 08.07.94-жц ил тарихли «РФ яразисиндя 
мцяссисялярин дювлят гейдиййатынын вя сащибкарлыьын гайдайа са-
лынмасы щаггында» 1482 №-ли сярянжамы, РФ Дювлят верэи хидмяти-
нин 24.07.94-жц ил ВП-4-12/87н №-ли мяктубу ясасында щяйата кечи-
рилир. 

ДВХ-нин (Дювлят верэи хидмяти) мяктубунда «сащибкарлыьын 
статусу» анлайышы верилир. Дювлят гейдиййаты заманы сащибкарлыг 
просесинин субйекти кими бу статус сащибкара верилир. Дювлят гей-
диййатындан кечмякдя мягсяд дювлятин гябул етдийи «ишэцзар ойун 
гайдалары» ясасында мцяййян щцгуглар алмаг, юз цзяриня 
мцяййян ющдяликляр эютцрмяк вя беля «ишэцзар ойуна» башламагла 
ялагядар мцмкцн олан бцтцн нятижялярин баша дцшцлдцйцнц ачыг 
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шякилдя бяйан етмялидир. Дювлят гейдиййаты фактынын юзц еля стату-
сун алынмАсыдыр, йяни сащибкарын ялавя щцгуглар (цмуми вятяндаш 
гайдалары вя азадлыглары иля мцгайисядя) ялдя етмясидир. 

Мцяссися йаратмаг просесини шярти олараг бир нечя мярщяляйя 
бюлмяк олар: 

1. Илкин мярщяля 
Мцяссисянин фяалиййят консепсийасы йарадылыр, маркетинг тяд-

гигаты кечирилир, эяляжяк мцяссисянин тясисчиляри, тяшкилати-щцгуги 
формасы, мцлкиййят формасы мцяййян олунур. Бизнес-план ишляниб 
щазырланыр, пула чеврилмя габилиййяти, рентабеллик вя мцяссисянин 
эялирлилийи мцяййян олунур. 

Тясис мцгавилясинин вя низамнамянин лайищяси йаРадылыр. 
2. Тясис мярщяляси 
Тясис йыьынжаьынын протоколу тясдиг олунмагла тясисетмя ся-

нядляри мцзакиря едилир, тясдиг олунур вя имзаланыр. «Тясдигетмя 
сянядляри» говлуьу формалашдырылыр. 

3. Тяшкилати мярщяля 
Мцяссися вя штат-вязифя жядвяли цзря ямрляр щазырланыр. 

«Ямрляр», «кадрлар», «Банк сянядляри» говлуглары формалашдырылыр. 
Мцяссисянин гейдиййатына эюря дювлят рцсуму юдянир. «Хя-

зиня», «Мцщасибат» говлуглары йарадылыр. 
4. Гейдиййат мярщяляси 
Гейдиййат Палатасында тягдим олунан сянядляря ясасян 

мцвяггяти гейдиййат щяйата кечирилир, бундан сонра гейдиййат 
щаггында мцвяггяти шящадятнамя верилир. 

Мцяссисянин мющцрц щазырланыр. 
Тясисетмя сянядляринин вя гейдиййат щаггында мцвяггяти шя-

щадятнамянин нотариусда тясдиг олунмуш нцсхяляри тяртиб олунур. 
5. Учот мярщяляси 
Гейдиййат щаггында шящадятнамянин рясмиляшдирилмяси иля 

дювлят органларында вя фондларында гейдиййат вя учота дурма 
щяйата кечирилир. 

Мяжбури гейдиййат тяляб едян ясас органлар вя фондлар 
ашаьыдакылардыр: 

- дювлят статистика идаряси; 
- дювлят верэи идаряси; 
- пенсийа фонду; 
- сосиал сыьорта фонду; 
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- тибби сыьорта фонду; 
- мяшьуллуг фонду; 
- лисензийа палатасы; 
- банк. 
Гейдиййат вя дювлят органларында вя фондларында учота 

дурма щаггында тягдим олунан сянядляр, щямчинин илкин олараг 
тягдим едилмиш тясисетмя сянядляри (онларын експерт йохланмасын-
дан сонра) ясасында Гейдиййат палатасында гейдиййат шящатятна-
мяси верилмякля сон гейдиййат щяйата кечирилир. 

6. Лисензийа мярщяляси 
Мцяссисянин нормал ишинин тяшкили цчцн гаршылыглы ялагя тяляб 

едян бцтцн дювлят вя гейри-дювлят идаряляриндя учота дурма щяйата 
кечирилир. Идаря мцгавиляси тяртиб олунур, айры-айры мящсул вя хид-
мятлярин лисензийалашдырылмасы щяйата кечирилир, нязарят-касса апа-
ратлары верэи мцфяттишлийиндя учота алыныр. 

Цмуми шякилдя мцяссисянин йарадылмасы просеси битмиш щесаб 
олунур вя мцяссися тясисетмя сянядляриня мцвафиг олараг фяалиййятя 
башлайа биляр. 

 
4.2. Тясисетмя сянядляринин тяркиби вя структуру 

 
Тясисетмя сянядляринин тяркиби мцяссисянин тяшкилати-щцгуги 

формасы иля мцяййян едилир. Цмуми щалда ашаьыдакылар тясисетмя 
сянядляридир: 

- жямиййят (АСЖ вя ГСЖ) цчцн тясисетмя мцгавиляси; 
- мцяссисянин низамнамяси; 
- тясисетмя йыьынжаьынын протоколу; 
- мцяссисянин гейдиййатына тясисчилярин яризяси. 
1. Тясисетмя мцгавиляси 
Верилян сяняддя мцяссисянин йарадылмасы вя онун йарадылма-

сынын мягсядляри щагда тясисчилярин гярары айдын шякилдя гысажа вя 
дцрцст ифадя олунмалыдыр. 

Тясисетмя мцгавилясинин мязмунуну ашаьыдакылар тяшкил 
едир: 

- тясисчиляр (щцгуги вя физики шяхсляр) щаггында мялумат; 
- фирманын щцгуги цнваны; 
- мцгавилянин гцввяйя минмя тарихи; 
- фяалиййят нювляри; 
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- низамнамя фондунун мябляьи; 
- низамнамя фондунун йарадылма гайдасы; 
- эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя зийанын юдянмяси гайдалары; 
- фирманы идаряетмянин али органларынын щцгугларынын сийа-

щысы; 
- тясисчилярин сясляринин бюлцшдцрцлмяси; 
- жямиййятдян чыхма гайдалары; 
- йени цзвлярин гябул олунмасы гайдалары; 
- жямиййятин фяалиййятинин дайандырылмасы вя онун ляьв едил-

мяси шяртляри. 
Тясисетмя мцгавиляси бцтцн тясисчиляр тяряфиндян имзаланыр. 
2. Мцяссисянин низамнамяси 
Мцяссисянин низамнамяси онун фяалиййятини низамлайан ясас 

сяняддир. Онда ашаьыдакылар мцяййян олунур: 
- мцяссисянин тяшкилати-щцгуги формасы (щцгуги статус); 
- щцгуги цнван; 
- фяалиййят предмети; 
- низамнамянин вя башга фондларын йарадылма гайдалары; 
- низамнамя капиталынын щяжми (пайлары); 
- тясисчилярин щцгуг вя мясулиййяти; 
- жямиййятдян чыхма гайдалары; 
- йени цзвлярин гябулу гайдалары; 
- эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя зийанын юдянилмяси гайдалары; 
- идаряетмя вя нязарят органларынын тяркиби вя сялащиййят-

ляри; 
- мцяссисянин фяалиййятинин дайандырылмасы вя ляьв едилмяси 

гайдалары. 
3. Тясисетмя йыьынжаьынын протоколу 
Тясисчилярин цмуми йыьынжаьынын протоколу ашаьыдакы суаллары 

юзцндя ещтива етмялидир: 
- фирманын тясис едилмяси щаггында; 
- низамнамянин тясдиги щаггында; 
- низамнамя капиталынын щяжми щаггында; 
- тясисчилярин пайлары щаггында; 
- директорун (президентин) тяйин едилмяси щаггында. 
Цмуми йыьынжаьын протоколу йыьынжаьын сядри вя катиби тяря-

финдян имзаланыр. 
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4. Мцяссисянин гейдиййатына тясисчилярин яризяси 
- мцяссисянин там ады; 
- щцгуги цнван; 
- гейдиййат щаггында хащиш; 
- тясисчиляр щаггында мялумат; 
- мцяссисянин фяалиййят предмети; 
- тясисчилярин пайлары щаггында мялумат. 
 

4.3. Мцяссисянин гейдиййаты, технолоэийа вя сяняд дювриййяси 
 
РФ Мцлки Мяжяллясинин тяряфиндян мцяссисялярин тяснифати-

щцгуги формасындан асылы олмайараг онларын мяжбури дювлят гей-
диййаты мцяййян едилиб. 

Мцяссисянин гейдиййатына эюря РФ ганунверижилийи иля рцсум 
тутулур (ГСЖ цчцн низамнамя капиталынын 2%-и, АСЖ цчцн – ми-
нимум ямякщаггынын 4 мисли). 

Рцсум РФ Яманят Банкынын истянилян шюбясиндя юдянилир. 
Гейдиййат цчцн ашаьыдакылар тягдим олунур: 

- тясисчилярин яризяси; 
- мцяссисянин низамнамяси (нотариал конторда тясдиг олун-

муш); 
- тясисетмя мцгавиляси; 
- тясисетмя йыьынжаьынын протоколу; 
- дювлят рцсумунун юдянмяси щагда гябз. 
Бунлардан ялавя ашаьыдакылар да тяляб олуна биляр: 
- ижаря мцгавиляси; 
- банкда «транзит» щесабынын ачылмасы щагда гябз. 
Гейдиййатдан имтина анжаг мцяссисянин йарадылма гайдасы-

нын позулмасы вя йа тясисетмя сянядляринин РФ ганунверижилийинин 
тялябляриня уйьун эялмядийи щалларда мцмкцндцр. Гейдиййатдан 
имтина щаггында мящкямядя иддиа галдырмаг олар. 

Сянядляр Гейдиййат Палатасына тягдим олундугдан сонра 
онлар щцгуг шюбясиндя вя башга хидмятлярдя йерли гайдалара 
мцвафиг олараг експертизадан кечир вя гейдиййата верилир. 

Тясисетмя сянядляринин гцввядя олан ганунверижилийя мцва-
фиг олдуьу тясдиг едилдикдя гейдиййат щаггында мцвяггяти шяща-
дятнамя верилир вя бу шящадятнамя ясасында мцяссися дювлят ор-
ганларында вя фондларында гейдиййата дцшцр. 
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Тяшкилати ямрлярин верилмяси 
Мцяссися цзря ашаьыдакы тяшкилати ямрляр верилир: 
- баш директорун (диркторун) тяйин олунмасы щаггында; 
- мцяссисянин баш мцщасибинин тяйин олунмасы щаггында; 
- мцяссисянин учот сийасяти щаггында; 
- штат-вязифя (штат) жядвяли вя она ялавя щаггында; 
- тясисчилярин ямлакынын гябулу вя верилмяси цзря комиссийа-

нын йарадылмасы щаггында; 
- ясас вясаитлярин вя мал-мадди дяйярлярин баланса дахил 

едилмяси щаггында; 
- мадди дяйярлярин тякрар бюлцшдцрцлмяси щаггында; 
- штат щейятинин вязифяйя тяйин олунмасы щаггында; 
- мадди-мясул шяхслярин тяйин олунмасы щаггында. 
Мющцрлярин щазырланмасы 
Мцяссисянин фирма мющцрц олмалыдыр, яэяр онун фяалиййяти 

тяляб едярся, щям дя штампы олмалыдыр. 
Мющцр вя штампларын щазырланмасы цчцн ашаьыдакылар лазым-

дыр: 
- РДИШ-я ижазя верилмяси щаггында яризя; 
- мющцр вя штампларын чякилмиш шяклинин баш директор 

тяряфиндян тясдиг олунмуш 2 нцсхяси; 
- мцяссисянин низамнамяси; 
- дювлят гейдиййаты щаггында шящадятнамя. 
Статистика идарясиндя учота гойулма 
Учота гойулмаг вя мцяссися вя идарялярин Цмумрусийа тяс-

нифчисинин (МЪЦК) кодуну алмаг цчцн статистика идарясиня ашаьы-
дакылары тягдим етмяк лазымдыр: 

- тяйин олунмуш форма цзря учота гойулмаг цчцн яризя; 
- низамнамя; 
- тясисетмя мцгавиляси; 
- тясисетмя йыьынжаьынын протоколу; 
- дювлят рцсумунун юдянмяси щаггында гябз. 
Район верэи мцфяттишлийиндя учота гойулма 
Щцгуги шяхс статусу алдыгдан сонра фирма верэи верян гис-

миндя район верэи мцфяттишлийиндя учота дурмалыдыр. Бунун цчцн 
ашаьыдакылар тягдим едилмялидир: 

- тяйин олунмуш форма цзря учота гойулмаг цчцн яризя; 
- гейдиййат щаггында шящадятнамянин тясдиг олунмуш суряти; 
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- низамнамянин тясдиг олунмуш суряти; 
- тясисетмя мцгавилясинин тясдиг олунмуш суряти; 
- МЪЦК кодунун верилмяси щаггында статистика идарясин-

дян арайыш; 
- дювлят рейестриндя кодла учота гойулма картлары; 
- баш директорун вя баш мцщасибин тяйин олунмасы щаг-

гында ямр; 
- ижаря (лазым эялдикдя – субижаря) мцгавиляси (ижаря щаггы-

нын щяжмини эюстярмякля). 
Верэи мцфяттишлийи учота гойулмаг щаггында арайыш верир. 
Пенсийа фондунда учота гойулма 
Пенсийа фондунда учота гойулмаг цчцн ашаьыдакы сянядляр 

тягдим олунур: 
- тяйин олунмуш форма цзря яризя; 
- низамнамянин суряти; 
- тясисетмя мцгавилясинин суряти; 
- мцяссисянин гейдиййаты щаггында шящадятнамя; 
- верэи мцфяттишлийиндя учота гойулмаг щаггында арайыш. 
Учота гойулмаг пенсийа фондундан арайыш алынмасы иля тяс-

бит олунур. 
Банкда щесаблашма щесабынын ачылмасы 
Щесаблашма щесабыны истянилян коммерсийа банкында ачмаг 

олар. Бунун цчцн ашаьыдакылары тягдим етмяк лазымдыр: 
- мцяссисянин гейдиййаты щаггында шящадятнамя; 
- тясисетмя сянядляринин суряти; 
- дювлят верэи мцфяттишлийиндя учота гойулмаг щаггында 

арайыш; 
- пенсийа фондунда учота гойулмаг щаггында арайыш; 
- щесаблашма щесабынын ачылмасына баш директор вя баш 

мцщасиб тяряфиндян имзаланмыш яризя (рубл вя валйута цчцн); 
- баш директорун вя баш мцщасибин имзалары иля 2 нцсхядя 

карточка; 
- баш директорун вя баш мцщасибин тяйин олунмасы щаг-

гында ямрин суряти. 
Илкин олараг гейдиййат щаггында мцвяггяти шящадятнамяйя 

ясасян транзит щесаб ачылыр (бу щесабдан мцяссися истифадя едя бил-
мир), бунун щаггында арайыш верилир. Бу арайыша ясасян Гейдиййат 
Палатасы сон гейдиййаты щяйата кечирир – гейдиййат щаггында шяща-
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дятнамя верир. 
Тягдим олунан сянядляря ясасян ашаьыдакы мцгавиляляр им-

заланыр: 
- банк хидмятляри щаггында мцгавиля; 
- инкассасийа щаггында мцгавиля. 
Банк юз дахили гайдаларына ясасланараг ялавя олараг бир сыра 

сянядляр дя тяляб едя биляр. Банкларын щесаблашма щесабы ачмаг 
шяртляри ящямиййятли дяряжядя фяргляня биляр.  

Сосиал мцдафия фондунда учота гойулма 
Учота гойулмаг цчцн ашаьыдакылар тягдим олунур: 
- тясисетмя сянядляринин тясдиг олунмуш суряти; 
- гейдиййат щаггында мцдириййят гярарынын тясдиг олунмуш 

суряти; 
- МЪЦК кадрларынын тясдиг олунмуш суряти; 
- гейдиййат щаггында фонда яризя. 
Тягдим олунан сянядляр ясасында гейдиййат баш верир вя 

сыьортачыйа бу барядя билдириш верилир. 
Тибби сыьорта фондунда учота гойулма 
Учота гойулмаг цчцн ашаьыдакылар тягдим олунур: 
- тясисетмя сянядляринин тясдиг олунмуш суряти; 
- гейдиййат щаггында мцдириййят гярарынын тясдиг олунмуш 

суряти; 
- МЪЦК кадрларынын тясдиг олунмуш суряти; 
- гейдиййат щаггында фонда яризя. 
Тягдим олунмуш сянядляр ясасында мцяссисянин гейдиййаты 

щяйата кечирилир вя бу барядя гейдиййат шящадятнамяси верилир. 
Тижарят нишанынын (тижарят маркасынын) гейдиййаты 
Тижарят нишаны дедикдя малын вя йа онун габлашдырма мате-

риалынын цзяриндя йерляшдирилмиш вя бир истещсалчынын вя йа истещсалчы-
лар групунун малларыны вя йа хидмятлярини рягиблярин тяклиф етдийи 
маллар вя хидмятлярля ейниляшдирмяк цчцн тясис едилмиш ад, термин, 
ишаря символу, шякил вя йа онларын бирляшмяси баша дцшцлцр.  

Ямтяя нишаны щюкмян гейдиййатдан кечирилмялидир. Ямтяя 
нишанынын гейдиййаты щагда яризя патент идарясиня верилир: 

- яризя веряни вя онун реквизитлярини эюстярмякля тясвирин 
ямтяя нишаны кими гейдиййаты щаггында яризя; 

- мялумат верилян тясвир вя онун шярщи; 
- ямтяя нишанынын гейдиййаты тяляб олунан малларын сийащысы. 
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Патент идарясиндя мялумат верилмиш тясвирин експертизасы ке-
чирилир вя онун нятижяляри ясасында ямтяя нишанынын гейдиййаты вя йа 
сябябини эюстярмякля гейдиййатдан имтина щаггында гярар гябул 
едилир. 

Гейдиййат щаггында шящадятнамядя онда эюстярилян маллара 
эюря сащибкарын ямтяя нишанына приоритети эюстярилир. Ямтяя ниша-
нына тяляб, онун гейдиййаты гайдалары вя щцгуги горунмасы РФ 
гануну иля мцяййян олунуб. 

Лисензийанын алынмасы 
Лисензийа тяйин олунмуш вахт мцддятиндя онда эюстярилмиш 

фяалиййяти щяйата кечирмяйя ижазя верян, щямчинин онун щяйата ке-
чирилмя шяраитини мцяййян едян рясми сяняддир. 

Лисензийа шящяр администрасийасында – тижарят, ижтимаи иашя, 
мяишят хидмяти вя шящярин ярзагла тяминаты цзря комитядя верилир. 

Администрасийанын сярянжамы иля щцгуги вя физики шяхсляря ак-
сиз верэиси гойулан малларла тижарят щцгугу верилир. Айры-айры фяа-
лиййят нювляринин лисензийалашдырылмасы РФ щюкумятинин 24.12.94-жц 
ил 1418 №-ли Гярарына ясасян щяйата кечирилир. 

Лисензийа шящяр администрасийасынын ярази-сащя идаряси ор-
ганлары тяряфиндян верилир. Лисензийалашдырылмалы олан фяалиййят нюв-
ляринин сийащысы Гярарын 1 №-ли ялавясиндя верилир. 

Щяр бир фяалиййят нювцня айрыжа лисензийа верилир. Лисензийанын 
мцддяти фяалиййятин нювцня эюря, цч илдян аз олмамалыдыр.  Лакин 
лисензийа алмаг цчцн мцражият етмиш шяхсин яризясиня эюря о, цч ил-
дян аз мцддятя дя вериля биляр. Лисензийанын мцддятинин узадыл-
масы онун алынмасы цчцн тяйин едилмиш гайдада щяйата кечирилир. 

Лисензийа верилмяси цчцн ашаьыдакы сянядляр тягдим олунур: 
- тяшкилати-щцгуги форманы, щцгуги цнваны, банкы эюстяр-

мякля щесаблашма щесабыны, фяалиййят нювцнц, лисензийанын мцддя-
тини эюстярмякля яризя; 

- тясисетмя сянядляринин тясдиг едилмиш суряти; 
- мцяссисянин дювлят гейдиййаты щаггында шящадятнамянин 

тясдиг олунмуш суряти; 
- лисензийа йыьымынын юдянилмяси щаггында гябз. Йыьымын 

щяжми йерли администрасийа тяряфиндян тяйин олунур; 
- учота гойулмаг щаггында верэи органларындан арайыш. 
Фяалиййятин спесификасындан асылы олараг мцвафиг фяалиййят 

нювцнцн лисензийалашдырылмасы цчцн Ясаснамядя ялавя сянядлярин 
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тягдим олунмасы нязярдя тутула биляр. Ясаснамя иля нязярдя тутул-
майан сянядлярин тяляб олунмасы гадаьандыр. Лисензийанын верил-
мяси вя йа бундан имтина едилмяси щаггында гярар яризя верилдик-
дян сонра бир ай мцддятиндя яризячийя тягдим олунур. 

Имтина щаггында билдириш имтинанын сябяби эюстярилмякля гя-
рар гябул едилдийи тарихдян цч эцн мцддятиндя йазылы шякилдя яризя-
чийя тягдим олунур. 

Имтина щаггында гярардан мящкямядя иддиа галдырмаг 
олар. 

Мцяссисянин йенидян тяшкили, щцгуги шяхсин цнванынын дяйиш-
дийи, физики шяхсин паспорт верилянляри дяйишдийи, лисензийанын итирилдийи 
щалларда лисензийа сащиби 15 эцн мцддятиндя лисензийанын йенидян 
тяртиб едилмяси цчцн яризя вермялидир. Лисензийанын йенидян тяртиб 
едилмяси ону алмаг цчцн тяйин едилмиш гайдада щяйата кечирилир. 

Патентин, бирдяфялик талонун  алынмасы  
Зяруриййят олдугда щяйата кечирилир 
Сертификатын алынмасы 
Зярурят олдугда конкрет мящсуллар вя хидмятляр нювц цчцн 

щяйата кечирилир. 
Эиэийена сертификатынын алынмасы 
Яризянин вя тяляб цзря тягдим олунмуш истифадя олунан бина-

ларын, аваданлыгларын, тятбиг олунан технолоэийаларын, мящсул вя 
хидмятлярин санитар паспортлары ясасында шящярин санитар-епидемио-
лоэийа стансийасында санитар-эиэийена сертификаты верилмякля гей-
диййат щяйата кечирилир. 

Нязарят-касса машынларынын гейдиййаты 
Тижарят фяалиййяти щяйата кечирян вя ящалийя пуллу хидмят эю-

стярян бцтцн мцлкиййят формаларынын мцяссисяляриндя, идаряляриндя 
вя тяшкилатларында наьд пулун гябулу щюкмян нязарят-касса ма-
шынларынын (НКМ) тятбиги иля ижра олунур. НКМ-лярин тятбиги РФ 
нязарят-касса машынлары рейестриня мцвафиг олмалыдыр. Мцяссися 
тяряфиндян верилян щесаблар, гябзляр вя башга сянядляр бу мцясси-
сяляри ящалидян наьд пул гябул едяркян НКМ-лярин истифадясиндян 
азад етмир. 

НКМ-лярин гейдиййаты верэи мцфяттишлийи органларында щяйата 
кечирилир. Бунун цчцн гейдиййатдан кечмяли олан НКМ-лярин пас-
портлары яризяйя ялавя олунмалыдыр. 

Яризянин верилдийи андан сонра беш эцндян эеж олмайараг 
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НКМ-лярин гейдиййаты китабында НКМ гейдиййатдан кечирилир вя 
мцяссисяйя онларын гейдиййаты щаггында карточка верилир. 

Мцяссисянин сон гейдиййаты 
Йухарыда гейд олунан дювлят гейдиййатындан вя фондларында 

учота гойулдугдан сонра тясисетмя сянядляриля бирликдя гейдиййат 
щаггында шящадятнамя, гейдиййат щаггында мцвяггяти шящадят-
намя вя мцвяггяти гейдиййат заманы тягдим олунан бцтцн ся-
нядляр експертизадан кечирилмяк цчцн Гейдиййат палатасына верилир. 

Гейдиййат вя йа гейдиййатдан имтина щаггында гярар ся-
нядлярин верилдийи эцндян бир айдан эеж олмайараг гябул олунма-
лыдыр. 

Мцяссисянин гейдиййаты Гейдиййат Палатасынын гярары яса-
сында щяйата кечирилир вя бу щаггында шящадятнамя верилир. 

Тясисчилярин цзвлцк щагларынын гябулу гайдалары  
Мцяссисянин сащибкары тяряфиндян она гойулан вясаитлярин 

мяжмусуну тяшкил едян низамнамя капиталы мцяссисянин юз хцсуси 
вясаитлярини формалашдырмасынын ясас мянбяйидир. Низамнамя капи-
талынын формалашма гайдасы ганунверижиликля тясисетмя сянядляри иля 
тянзимлянир. 

Гейри-дювлят коммерсийа мцяссисясинин низамнамя капиталы 
тясисчилярин вясаитляри щесабына (пул вя мадди шякилдя цзвлцк щаггы) 
формалашдырылыр вя буна эюря дя бир нечя щцгуги вя физики шяхсин 
коллектив мцлкиййятидир. Низамнамя капиталы вясаитляринин щярякя-
тинин учоту щесаб 85-дя - «Низамнамя капиталы»нда щяйата кечири-
лир. 

Ганунверижилийя мцвафиг олараг мцяссисянин гейдиййатындан 
яввял тясисчиляр «транзит» банк щесабына низамнамя капиталынын 
йарысындан аз олмайараг пул вясаити кючцрцрляр. Тясисчиляр тяряфин-
дян цзвлцк щаггынын юдянмя гайдалары, бу цзвлцк щагларынын 
щяжми вя юдянмя мцддятляри тясисетмя мцгавиляси иля мцяййян олу-
нур, еля бу сяняд дя низамнамя капиталынын формалашдырма про-
сесинин позулмасына эюря санксийалар мцяййян едир. Низамнамя 
капиталынын цмуми щяжми мцяссисянин низамнамяси иля мцяййян 
олунур. 

Мцяссисянин гейдиййаты анына тясисчиляр тяряфиндян верилмиш 
мадди вя пул вясаитляриня ясасян сыфыр балансы формалашдырылыр. 

Мцяссисянин гейдиййатындан сонра гейд олунмуш низам-
намя капиталы мябляьиндя (низамнамя капиталы там дахил едилдийи 
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щаллар истисна олмагла) тясисчилярин мцяссися гаршысында боржу ямяля 
эялир ки, буну да онлар тясисетмя мцгавиляси иля мцяййян олунмуш 
гайдада, лакин ганунверижилийя мцвафиг олараг гейдиййат анындан 
1 илдян эеж олмайараг юдямялидирляр. 

Тясисчилярля щесаблашмаларын учотуну апармаг цчцн щесаб 
75-дян – «Тясисчилярля щесаблашма»дан истифадя едирляр. 

Бу, актив-пассив щесабдыр ки, бир тяряфдян низамнамя капи-
талына гойулан яманятляр цзря тясисчилярля щесаблашманын учоту 
цчцн («Низамнамя капиталына яманят гойулушу цзря щесаблашма» 
субщесабы), диэяр тяряфдян ися тясисчиляря щесабланан эялирляр цзря 
онларла щесаблашманын («Эялирляр цзря щесаблашма» щесабы) учоту 
цчцн хидмят едир. Учотун апарылмасы цчцн ясас тясисетмя сянядляри, 
ясас вясаитлярин вя гейри-мадди активлярин тящвил-тяслим актлары, пул 
кючцрмяляри, эялир (мядахил) касса ордерляри вя башга сянядлярдир. 

 
Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Мцяссися-фирма йаратмаьын мярщяляляри. 
2. Тясисетмя мцгавиляси вя низамнамя капиталы. 
3. Мцяссисянин гейдиййаты. 
4. Мющцрцн тяртибаты вя банкда щесаблашма щесабынын ачылмасы 
проседуру. 
5. Мцяссисянин учота гойулмасы. 
6. Лисензийа алма проседуру. 
7. Низамнамя капиталыны формалашдырма гайдалары. 
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5. ФИРМА ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН ЯСАСЛАРЫ 
 
 
 
Фирманын малиййя вя мадди базасы онун истещсал ресурсларын-

дан ибарятдир: ясас фондлардан; дювриййя фондларындан вя дювриййя 
вясаитляриндян; инсан ресурсларындан (истещсал кадрларындан). 

 
5.1. Ясас фондлар 

 
Ясас фондлар – бу, мадди-реал истещсал дяйярляринин мяжму-

судур ки, онлар узун мцддят ярзиндя ишляйир вя тядрижян юз дяйярини 
итирир. 

Истещсал просесиндяки сащядян асылы олараг ясас истещсал 
фондларына вя гейри-истещсал фондларына айрылыр. 

Ясас истещсал фондлары – бу, тякрарланан истещсал просесиндя 
иштирак едян вя юз дяйярини щиссялярля щазыр мящсулун цзяриня кечи-
рян ямяк васитяляридир.  

Ясас гейри-истещсал фондлары – бу, мцяссисянин балансында 
йерляшян йашайыш евляри, ушаг вя идман идаряляри вя зящмяткешлярин 
башга мядяни-мяишят хидмяти обйектляридир. 

Ясас истещсал фондлары – бу, истещсалын мадди-техники базасы-
дыр. Мцяссисянин истещсал эцжц вя ямяйин техники силащланма ся-
виййяси онларын щяжминдян асылыдыр. 

Ясас истещсал фондлары – бу, юз игтисади щямжинслийиня бах-
майараг мягсядли тяйинаты, хидмят мцддяти иля фярглянян чох бю-
йцк сайда ямяк васитяляридир. Мцвафиг олараг, ясас фондларын мцх-
тялиф нюв фондларда истещсал тяйинатынын спесификасыны нязяря алан 
мцяййян групларда тяснифатлашдырылмасы зяруряти мейдана чыхыр. 
Гцввядя олан нюв тяснифатлашдырылмасы цзря фирманын ясас истещсал 
фондлары ашаьыдакы груплара бюлцнцр: 

1) биналар; 
2) тикилиляр; 
3) ютцрцжц гурьулар; 
4) машын вя аваданлыглар: 
- эцж машынлары вя аваданлыглары; 
- ишчи машынлар вя аваданлыглар; 
- юлчц вя тянзимляйижи жищазлар; 
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- щесаблама техникасы; 
- диэяр машынлар вя аваданлыглар. 
5) няглиййат васитяляри; 
6) гиймятли вя узунмцддят (бир илдян чох) ишляйян алят вя ме-

ханизмляр; 
7) истещсал вя тясяррцфат инвентары; 
8) диэяр ясас фондлар. 
Ямяк предметиня тясирин дяряжясиндян асылы олараг ясас истещ-

сал фондлары актив вя пассивляря бюлцнцр. Актив истещсал фондлары ис-
тещсал просесиндя билаваситя иштирак едир (аваданлыглар, ишчи машын-
лар, щесаблама техникасы, алятляр), пассивляр ися истещсал шяраитини тя-
мин едирляр (биналар, тикилиляр). 

Ясас фондларын узун мцддят ишлямяси иля ялагядар онларын 
юзцндя вя ятраф мцщитдя дяйишикликляр баш верир. Бу да ясас фондла-
рын кямиййятинин мцхтялиф кейфиййят эюстярижиляринин (гиймятляндир-
мясинин) мювжуд олмасына сябяб олур. 

Ясас фондларын учоту вя гиймятляндирилмяси натурал вя дяйяр 
формаларында щяйата кечирилир. Натурал эюстярижилярин гиймятлянди-
рилмясиндя истещсал эцжляринин щесабланмасында, аваданлыг балан-
сынын ишляниб щазырланмасында вя с. истифадя олунур. Дяйярин гий-
мятляндирмяси ясас фондларын илкин (баланс), биръа, галыг, ляьветмя 
вя орта иллик щесабатларында истифадя олунур. 

Илкин дяйяр – бу, ясас фондларын истещсала верилдийи андакы фак-
тики дяйяридир; бура эятирмя, йцклямя, бошалтма, сыьорта, сахлама, 
монтаъ дахилдир. 

Бярпа гиймяти – бу, мцасир шяраитдя ясас фондларын тякрар ис-
тещсалы цчцн лазым олан хяржлярин мябляьидир. Онун фондун явяз 
олунмасы (дяйишилмяси) цчцн тяляб олунан мябляьин мцяййян едил-
мяси цчцн ящямиййяти вар. Практикада бярпа дяйяри физики вя мяняви 
кющнялмя нязяря алынмагла ишляйян ясас фондларын йенидян гиймят-
ляндирилмяси йолу иля щесабланыр. 

Галыг дяйяри – ясас фондларын кющнялмясини чыхмагла илкин 
дяйяридир, мябляьи верилян обйектдя кечдийи бцтцн хидмят 
дюврцндя амортизасийа айырмаларынын мигдары иля мцяййян олунур. 

Ляьветмя дяйяри – кющнялмиш ясас фондларын реаллашдырылдыьы 
дяйярдир. Орта иллик дяйяр истисмара дахил едилмясини, бярпаны вя 
ляьветмяни нязяря алмагла илкин дяйяря эюря мцяййян олунур. 

Ясас истещсал фондлары истисмар просесиндя кющнялир. Кющ-
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нялмя физики вя мадди кющнялмяйя бюлцнцр. 
Физики кющнялмя дедикдя ясас фондларын тядрижян юз илкин ис-

тещлак дяйярини итирмяси баша дцшцлцр. Физики кющнялмя фактики хид-
мят мцддятинин норматив мцддятя (100-я вурулмагла) нисбяти иля 
щесабланыр. Бу физики кющнялмя дяряжясинин ириляшдирилмиш гиймятидир, 
чцнки онда анжаг истисмарын бязи агрегатлашмыш истисмар эюстярижиси 
кими фактики хидмят мцддяти иштирак едир. Яслиндя ися физики кющ-
нялмя интенсивлик, ясас фондларын ишинин нювбялилийиндян, технолоъи 
просеслярин спесификасындан, ишчилярин ихтисасындан, материалларын 
конструксийасы вя кейфиййятиндян асылыдыр. 

Мяняви кющнялмя – бу, машын вя аваданлыгларын тякрар истещ-
салына ижтимаи зярури хяржлярин азалмасынын тясири иля онларын дяйяри-
нин ашаьы салынмасы (мяняви кющнялмянин биринжи нювц); йени, даща 
мцтярягги машын вя аваданлыгларын тятбиг едилмяси нятижясиндя он-
ларын дяйяринин ашаьы салынмасы (мяняви кющнялмянин икинжи фор-
масы). 

Ясас фондларын мяняви кющнялмясинин пулла юдянилмяси 
амортизасийа йолу иля щяйата кечирилир. 

Амортизасийа – ясас фондларын там бярпасы цчцн пул вясаитляри 
йыьмаг цчцн онларын дяйяринин тядрижян истещсал олунан мящсула 
кючцрцлмясидир. Уйьун олараг амортизасийа физики вя мяняви кющ-
нялмянин пулла ифадясидир. Амортизасийа ясас фондлар сырадан чы-
харкян онларын там явяз олунмасы цчцн щяйата кечирилир. Амортиза-
сийа айырмаларынын мябляьи ясас фондларын дяйяриндян, онларын ис-
тисмар вахтындан, мцасирляшдирилмяйя чякилян хяржлярдян асылыдыр. 

Иллик амортизасийа айырмаларынын мябляьи вя амортизасийа 
нормасы ашаьыдакы дцстурла мцяййян едилир: 

n

b
i T

FA  , 

%100.. 




ln

lb
na FT

FFH  

бурада, 
Аи – иллик амортизасийа айырмаларынын мябляьи, рубл; 
Ща.н. – амортизасийа нормасы; 
Фб, Фн – ясас фондларын башланьыж вя ляьв олунма дяйяридир, 

рубл; 
Тн – ясас фондларын норматив хидмят мцддятидир (амортиза-
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сийа дюврц), ил. 
Щазырда ясас фондларын бярабяр (хятти) вя сцрятляндирилмиш 

амортизасийасы методларындан истифадя едирляр. Бярабяр методда 
ясас фондларын бярабяр щиссяляри мящсулун дяйяриня дахил едилир. 
Сцрятляндирилмиш амортизасийада там бярпайа тяйин олунмуш гай-
дада тясдиг олунмуш иллик амортизасийа айырмалары нормасы артыры-
лыр, лакин ики дяфядян чох олмайараг. Мцяссисяляр сцрятляндирилмиш 
амортизасийаны ясас фондлара щесаблама техникасы васитяляринин бу-
рахылышыны, йени мцтярягги материаллар, жищазлар, аваданлыглар 
нювцнцн артырылмасы цчцн тятбиг едя билярляр. Бу метод норматив 
хидмят мцддяти цч иля гядяр олан машын вя аваданлыглара, мящдуд 
даирядя мялумат истещсалы цчцн нязярдя тутулмуш надир техникайа 
шамил едилмир. 

Ясас фондларын сямяряли истифадяси мящсул бурахылышынын арт-
масына, онун майа дяйяринин азалмасына вя фирма йыьымларынын 
артмасына сябяб олур. 

Ясас фондларын истифадясинин сямярялилийини гиймятляндирмяк 
цчцн ашаьыдакылардан истифадя олунур: 

- ясас истещсал фондларынын екстенсив истифадяси эюстярижиляри 
(заман цзря); 

- ясас истещсал фондларынын интенсив истифадяси эюстярижиляри 
(мящсулдарлыг цзря); 

- ясас истещсал фондларынын интеграл истифадяси эюстярижиляри 
(щям екстенсив, щям дя интенсив). 

Ясас фондларын йахшы истифадясинин нятижяси мящсул бурахылышы 
щяжминин артмасыдыр. Буна эюря ясас фондлардан истифадянин цму-
миляшдирижи эюстярижиси ясас фондларын бир рублуна дцшян мящсулун 
дяйярини характеризя едир, йяни ясас фондларын Ф0 фондвермяси: 

orF
QF 0  

бурада, Г – нязярдян кечирилян дюврдя цмуми (мал, реаллаш-
дырылмыш) мящсулун дяйяри, рубл; 

Фор – щямин дювр цзря ясас фондларын орта дяйяри, рубл. 
Фе фонд щяжми фондвериминин яксидир, бир рубл мящсула ня 

гядяр ясас фонд дцшдцйцнц эюстярир, йяни 1 рубл мящсул алмаг 
цчцн ня гядяр ясас фонд сярф етмяк лазымдыр. 
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Нювбяти эюстярижи – Фт – ямяйин фондла тяжщизаты мцяссися иш-
чиляринин ясас фондларла тяминат сявиййясини сяжиййяляндирир. Фондла-
рын бязи щиссяляри истещсал просесиндян чыхыр, башгалары ися дахил еди-
лир. Ясас фондларын орта дяйяр эюстярижиси щям сярбяст, щям дя башга 
эюстярижилярин йарадылмасы заманы истифадя олунур. 

Ясас фондларын орта иллик дяйяри Фор.иллик ашаьыдакы кими тяйин 
олунур: 

1212
2

.

nFF
FF çııxıgiriş

billikor


 , 

бурада Фб – ясас истещсал фондларынын илин яввялиня олан дяй-
яри, рубл; 

Фэириш, Фчыхыш – ил ярзиндя дахил едилян (чыхан) ясас истещсал фонд-
ларынын дяйяри, рубл; 

н1 (н2) – ясас фондларын дахил едилдийи (чыхдыьы) андан там 
айларын сайыдыр. 

Фасилясиз истещсал просесини тямин етмяк цчцн ясас истещсал 
фондлары иля йанашы ямяк предмети, материал ресурслары лазымдыр. 
Ямяк предметляри ямяк васитяляри иля бирликдя ямяк мящсулунун вя 
онун истещлак дяйяринин йарадылмасында иштирак едир. Дювриййя ис-
тещсал фондларынын (ямяк предметляринин) мадди елементляринин 
дювриййяси ямяк просеси вя ясас истещсал фондлары иля цзви шякилдя 
баьлыдыр. 

 
5.2. Дювриййя васитяляри 

 
Дювриййя васитяляри – истещсалын важиб елементи, мящсулун 

майа дяйяринин ясас щиссясидир. Мящсул ващидиня ня гядяр аз хам-
мал, материал, йанажаг вя енеръи сярф олунурса, онларын щасилатына 
вя истещсалына сярф олунан ямяйя бир о гядяр гянаят едилир, бунунла 
да мящсул ужузлашыр. Фирмада кифайят гядяр дювриййя вясаитляринин 
олмасы базар игтисадиййаты шяраитиндя онун нормал фяалиййяти цчцн 
зярури зяминдир. 

Дювриййя вясаитляри дювриййя истещсал фондларындан (истещсал 
сферасы) вя федератив фондлардан (тядавцл сферасы) ибарятдир. 

Дювриййя истещсал фондлары – бу, щяр бир истещсал тсиклиндя сярф 
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едилян, юз натурал формасыны дяйишян вя юз дяйярини бцтювлцкдя ща-
зыр мящсула кечирян ямяк предметидир. 

Дювриййя истещсал фондлары ашаьыдакы щиссялярдян ибарятдир: 
1. Истещсал ещтийатлары (нормалашдырылыр): 
1.1. Хаммал вя ясас материаллар, йарымфабрикатлар; 
1.2. Кюмякчи материаллар; 
1.3. Йанажаг; 
1.4. Тара вя тара (габлашдырма) материаллары; 
1.5. Тямир цчцн ещтийат щиссяляри; 
1.6. Аз гиймятли вя тез кющнялян алятляр вя инвентар. 
2. Битмямиш (натамам) истещсал (нормалашдырылыр; истещсалы 

баша чатмамыш вя сонрадан емал едилмяли олан мящсул). 
Истещсал ещтийатлары (1.1-1.5) материал ресурсларынын алынма-

сына, о жцмлядян кредитлярин алынмасына эюря фаизлярин юдянмяси, 
гиймят актлары вя ялавяляри, тяжщизатчы харижи игтисади тяшкилатлара 
юдянилмиш мцкафатлар, ямтяя биръаларынын хидмятляринин гиймяти, 
эюмрцк рцсумлары, кянар тяшкилатларын эцжц иля щяйата кечирилян 
нягля, сахланмайа вя чатдырмайа эюря хяржляри юзцндя ещтива едир. 

Дювриййя истещсал фондлары юз щярякятиндя тядавцл фондлары иля 
ялагядардыр. Тядавцл фондларына ашаьыдакылар аиддир: 

1) фирманын анбарында реаллашдырылмасыны эюзляйян щазыр 
мящсул (нормалашдырылыр); 

2) эюндярилмиш, лакин алыжы тяряфиндян пулу юдянмямиш мящ-
сул (йолдакы маллар); 

3) мцяссисянин банкда щесаблашма щесабында вя башга ще-
сабларда сахланылан азад пул вясаитляри (мясялян, дебитор боржлары). 

Мцяссисянин дювриййя вясаитляри – мцяссисянин дювриййя 
фондлары вя тядавцл фондларыны йаратмаг цчцн нязярдя тутулмуш пул 
вясаитляринин мяжмуудур. Формалашдырылма мянбяляриня эюря дюв-
риййя вясаитляри хцсуси вя борж вясаитляриня бюлцнцр. 

Мцяссисянин хцсуси дювриййя вясаитляри даим онун юз сярян-
жамында олур вя юз хцсуси ресурслары щесабына (эялир вя с.) форма-
лашдырылыр. Хцсуси дювриййя вясаитляри щярякят просесиндя мащиййя-
тиня эюря хцсуси вясаитлярин бир щиссяси олан, лакин мцвяггяти азад 
олан, ямякщаггынын юдянилмяси цчцн аванс верилян вясаитлярля га-
рыша биляр. Бу вясаитляр хцсуси вясаитляря бярабярляшдирилмиш вясаитляр 
вя йа сабит пассивляр адланыр. 

Борж вясаитляри – банк кредитляри, кредитор боржлары (коммер-
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сийа кредити) вя башга пассивлярдир. 
Мцяссисянин нормал ишинин тяшкили цчцн зярури олан дювриййя 

вясаитляринин игтисади ясасландырылмыш щяжминин ишлярин щазырланмасы 
просеси дювриййя вясаитляринин нормалашдырылмасы адланыр. 

Дювриййя истещсал фондларынын вя тядавцл фондларынын йуха-
рыда верилмиш тяснифатларында нормалашдырылмасы лазым олан, йяни 
онлара ясасян дювриййя вясаитляринин ещтимал олунан минимум 
щяжми щесабланан дювриййя вясаитляринин нювляри эюстярилмишдир. 

Дювриййя вясаитляринин нормативи (лимити) планлашдырылмыш рит-
мдя вя истещсал щяжминдя мцяссисянин фасилясиз ишини тямин едян 
дювриййя вясаитляринин минимал щяжмидир. 

Нормалашдырылан дювриййя вясаитляринин щяр бир елементиня 
эюря хцсуси нормативляр щесабланыр ки, онлар да дювриййя вясаитля-
риня цмуми тялябаты мцяййян етмяк цчцн жямлянир. 

1. Истещсал ещтийатларынын нормалашдырылмасы (материалларын 
тимсалында). Бунун цчцн ещтийат нормасыны (тяминат эцнляриндя) 
вя бир эцнлцк материал сярфини тяйин етмяк лазымдыр. 

Норматив = норма(Н) х бирэцнлцк сярфиййат(м) 
Бу заман истещсалын типи, тяжщизат вя сатыш шяраити, материал ре-

сурсларынын сярфиййатынын дюврцлцйц, истещсал тсиклинин мцддяти ня-
зяря алыныр. 

Ещтийат нормалары ашаьыдакылары нязяря алыр: 
- материалларын йолда олмасыны (няглиййат ещтийаты); 
- гябулу, бошалтманы, чешидлямяни, йерляшдирмяни; 
- истещсала щазырламаны (технолоъи ещтийат – гурутма, 

бичмя); 
- жари анбар ещтийаты; 
- зяманят (сыьорта) ещтийаты (адятян жари ещтийатын 50%-и). 
2. Натамам (битмямиш) истещсалын нормалашдырылмасы. О, 

бирэцнлцк истещсал хяржлярини, истещсал тсиклинин мцддятини вя ната-
мам истещсал цзря хяржлярин артма ямсалыны нязяря алмагла щяйата 
кечирилир. 

3. Щазыр мящсулун нормалашдырылмасы. Норматив орта сут-
калыг мящсул эюндяришляри мигдарынын истещсал майа дяйяринин мящ-
сулун щазырланмасына вя эюндярилмясиня зярури вахта вурулмасы иля 
мцяййян едилир. 

Дювриййя фондларынын щяртяряфли йахшылашдырылмасы – сянайе 
мцяссисяляринин гаршысында дуран ясас вязифялярдян биридир. Хам-
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мал, йанажаг кюмякчи материаллар ня гядяр йахшы истифадя олунурса, 
онлар мцяййян кейфиййятли мящсулун щазырланмасына бир о гядяр аз 
сярф олунар, нятижядя бу мящсулун истещсал щяжминин артырылмасы 
имканы йараныр. 

Дювриййя вясаитляринин истифадясини сяжиййяляндирян важиб эю-
стярижилярдян бири мящсулун материал тутумудур 

Q
MM tm ..  

бурада, Г – истещсал олунан мящсулун (чох заман реаллашды-
рылан мящсулун), щяжмидир рубл; 

М – мящсул истещсалына сярф олунан материаллар, рубл; 
Мм.т.-ни айры-айры мящсул нювляри цчцн айры-айры материаллар 

цзря дя щесабламаг олар. 
Материал тутумунун якс эюстярижиси – материал вермядир. 

M
QM vm ..  

Материаллардан истифадя ямсалы бу вя йа диэяр мящсулун тя-
миз чякисинин бу мящсула сярф олунмуш материалын фактики чякисиня 
нисбятиня бярабярдир. 

Сянайенин яксяр сащяляриндя хаммалын, материалларын, йана-
жаьын истифадя олунмасы сярфиййатын хцсуси чяки эюстярижиси иля харак-
теризя олунур – бу, мцяййян ямяк предметинин орта фактики сяр-
фиййатынын щазырланмыш мящсул ващидиня нисбятидир. 

Дювриййя васитяляринин дювретмя габилиййятинин ямсалы 

orta

real
dövr Q

QK .  

бурада Горта – мцвафиг дювря эюря дювриййя вясаитляринин 
орта галыьы, Р (галыг – мцщасибат терминидир, верилян ана щяжмини 
билдирир); 

Греал – реаллашдырылмыш мящсулун щяжмидир, рубл. 
Бу эюстярижи дювриййя васитяляринин етдийи дюврлярин сайыны вя 

йа бир рубл дювриййя вясаитиня нечя рубл реаллашдырылмыш мящсул 
дцшдцйцнц эюстярир. 

Бир дюврцн мцддяти 

dövr
dövr K

Dt  -дир, 



 57

бурада,Д – Кдювр-цн щесабландыьы дюврцн узунлуьудур, ай – 
30 эцн, рцб – 90 эцн, ил – 360 эцн гябул едилир. 

Щяр бир фирманын истифадя етдийи ян важиб ресурс ямяк ресурс-
ларыдыр. Мящз жанлы ямяк истещсал просесиндя ясас фондлары дювриййя 
вясаитляри иля бирляшдирир. 

 
5.3. Ямякщаггынын тяшкили вя планлашдырылмасы 

 
Ямяк ресурсларынын тякрар истещсалы цчцн сярф олунмуш ре-

сурсларын тязялянмясини тямин едян мцяййян механизм лазымдыр. 
Истещсала сярф олан эцжцнцн йерини долдурмаг цчцн инсана, реал-
лашдырылан хяржляри компенсасийа едя биляжяйи, бязи вясаитляр олмалы-
дыр. Ямяк ресурсларынын тякрар истещсалы просеси ямякщаггынын кю-
мяйи иля щяйата кечирилир. 

Ишчилярин ямяйинин юдянилмяси – бу, истещсал просесиндя ишя 
салынмыш ямяк ресурсларынын гиймятидир. О, ящямиййятли дяряжядя 
сярф олунмуш ямяйин мигдары вя кейфиййяти иля мцяййян олунур, 
лакин она тямиз базар амилляри тясир едир. Бир тяряфдян, щаггын 
юдянмяси ишчинин сярф олунмуш физики вя ягли эцжцнцн компенсасийа 
етмялидир, диэяр тяряфдян, ишчи юз ямяйинин щаггынын юдянмясини 
охшар мцяссисялярдяки анолоъи ямяйин щаггынын юдянилмяси иля 
мцгайися едяряк юзцнц зяряр чякмиш щисс етмямялидир. 

Ямякщаггынын юдянилмяси харижи характерли амиллярля 
мцяййян олунур: 

- ямякщаггынын дювлят тяряфиндян тяйин олунмуш минимал 
сявиййяси иля; 

- сащибкарла ишчи коллективинин арасындакы мцгавиля иля; 
- щямкарлар иттифагы комитяляринин тяляби иля. 
Ямякщаггынын юдянилмясинин тяшкили заманы ашаьыдакылар ла-

зымдыр: 
- ямякщаггынын юдянилмясинин форма вя системини мцяййян 

етмяк; 
- гуллугчулар, мцтяхяссисляр, идаря персоналы цчцн вязифя 

маашлары системини ишляйиб щазырламаг; 
- щям ишчиляр, щям дя идаря персоналы цчцн ялавя юдямялярин 

мейарларыны йаратмаг вя юдямялярин щяжмини мцяййян етмяк. 
Щазырда сащибкарларын ямякщаггынын юдянилмяси системини 

сечмякдя эениш имканлары вар. Ашаьыдакы системляр сечилир: тарифля, 
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тарифсиз, мцгавиля иля. 
Ишчиляр цчцн ямякщаггы ясасян тариф системинин кюмяйи иля 

тяшкил олунур. Тариф системи тариф-ихтисас сораг китабчасы (ТИСК), та-
риф тору, тариф дяряжяси, штат жядвяли вя вязифя маашлары схеми кими 
елементляри юзцндя ещтива едир. 

ТИСК бцтцн тип ишлярин мцряккяблийи цзря мцфяссял характери-
стикалары верилмякля сащядя йериня йетирилян ишлярин сийащысыны, щям-
чинин истещсал вярдишляриня, биликляря вя ишчинин бажарыьына тяляблярин 
сийащысыны юзцндя ещтива едир. Бу заман бцтцн ишляр груплара 
бюлцнцр. ТИСК-ин кюмяйи иля ики мясяля щялл олунур: верилян истещсал 
иши мцяййян дяряжяйя аид едилир (ишлярин тарификасийасы) вя ишчиляря их-
тисас дяряжяси верилир. Сораг китабчаларынын ики нювц мювжуддур: 
ващид (щяртяряфли пешяйя сащиб олан ишчиляр цчцн) вя сащяви. 

Тариф тору вя тариф дяряжяси мцхтялиф ихтисаслы ишчилярин ямяк-
щаггынын юдянмясиндяки нисбяти эюстярир. 

Тариф тору дяряжяляри тяйин олунмуш мигдарындан вя онлара 
уйьун тариф ямсалларындан ибарятдир. 

Штат жядвяли вя вязифя маашлары схеми рящбяр ишчилярин, мцтя-
хяссислярин вя гуллугчуларын ямякщаггынын юдянилмяси заманы исти-
фадя олунур. РФ ЯГК-нын 81-жи маддясиня мцвафиг олараг вязифя 
маашлары ишчилярн вязифяляриня вя ихтисасларына ясасян идаря, мцяссися 
вя йа тяшкилатын мцдириййяти тяряфиндян тяйин олунур. Верилян мад-
дядя бу синиф ишчиляр цчцн ямякщаггынын башга жцр юдянилмяси (мя-
сялян, мцяссисянин мядахилиндян фаизля вя йа эялирдян пайларла) им-
канлары да эюстярилиб. Бу барядя гярар игтисади мягсядяуйьунлу-
гдан чыхыш едяряк сярбяст шякилдя мцяссися мцдириййяти тяряфиндян 
гябул едилир. 

Ишчиляря верилмиш дяряжяляр, щямчинин рящбярляря, мцтяхяссис-
ляря вя гуллугчулара тяйин олунмуш вязифя маашлары контрактларда, 
мцгавилялярдя вя йа тяшкилат цзря ямрлярдя эюстярилир. Бу сянядляр 
щаггында мцщасибата мялумат верилмялидир, беля ки, онлар иш щаси-
латы сянядляри вя йа табелля бирликдя ямякщаггынын щесабланмасына 
ясас верир. 

Ямякщаггы мцяййян едиляркян онун юдянилмясинин важиб 
елементляриндян бири ямяйин нормалашдырылмасыдыр. 

Ямяк нормасы – бу, мцяссися мцдириййятинин щасилатын, вах-
тын, хидмят щяжминин, ишчилярин сайынын мящз бу мцяссисядя техно-
лоэийанын, техники тяжщиз олунмасынын вя истещлакын тяшкилинин 



 59

мцяййян сявиййясиня мцвафиг олараг тяйин етдийи комплекс нор-
малардыр. 

Ямяк нормаларынын тяркибиня ашаьыдакы эюстярижиляр дахилдир: 
1) щасилат нормасы. Бу, натурал ващидлярдя тяйин олунмуш иш 

щяжмидир ки, верилян тяшкилати-техники шяраитдя ишчи вя йа мцяййян 
ихтисаслы ишчиляр групу тяряфиндян ващид иш вахтында йериня йетирилмя-
лидир. Бу нормалар мящсул бурахылышы цчцндцр ки, мящсулун учоту 
мигдар эюстярижиляри иля апарылыр, беля ки, ишляр бцтцн нювбя ярзиндя 
ижрачыларын дяйишмяз тяркиби иля йериня йетирилир; 

2) хидмят нормасы. Бу, верилян тяшкилати-техники шяраитдя иш 
вахты ващиди мцддятиндя (нювбя, ай) ишчинин вя йа ишчиляр групунун 
мцяййян мигдарда обйектя (аваданлыг, истещсал мейданчасы, иш 
йерляри ващиди вя с.) хидмяти цзря тяйин едилмиш иш щяжмидир. Бу нор-
малар аваданлыьын, истещсал сащяляринин, апарат вя там автоматлаш-
дырылмыш просеслярин хидмяти иля мяшьул олан ишчилярин ямяйини нор-
малашдырмаг цчцн; 

3) вахт нормасы. Бу, верилян тяшкилати-техники шяраитдя 
мцяййян ихтисаслы ишчи вя йа ишчиляр групу тяряфиндян иш ващидинин 
йериня йетирилмяси цчцн тяйин олунмуш иш вахты сярфинин мигдарыдыр. 
Вахт нормасы щасилат нормасынын якс кямиййятидир. Бязи иш норма-
лары мювжуд олдугда, онлардан щасилатын комплекс нормасынын 
щесабланмасы цчцн истифадя етмяк олар (бригадайа вя йа истещсал 
тсиклиня). 

4) ишчилярин сай нормасы. Бу, конкрет идаряетмя функсийала-
рыны вя ишляр щяжмини йериня йетирмяк цчцн мцвафиг пешя-ихтисас тяр-
кибли ишчилярин тяйин олунмуш сайыдыр. Бу нормалар цзря аваданлыг-
лара, иш йерляриня, истещсал мейданчаларына хидмят цчцн, щямчинин 
пешяляр, ихтисаслар, груплар вя йа иш нювляри цзря ямяк шяртиня ишчиля-
рин сайы мцяййян едилир. 

Щазырда ямякщаггынын юдянилмясинин яняняви формалары 
олан, практикада эениш истифадя олунан, вахта эюря вя ишямузд 
юдямядир. Бунунла беля яввялляр ишя музд форма цзря ямяйин юдя-
нилмяси цстцн идися, инди хцсуси (кичик) мцяссисялярдя ямяйин вахта 
эюря юдянмяси (мааш системи) даща чох истифадя олунур. 

Ямякщаггынын юдянмясинин еля формасы вахта эюря юдянмя 
адланыр ки, ишчинин ясас ямякщаггы тяйин олунмуш тариф дяряжясиня 
вя йа фактики сярф олунмуш вахта эюря мааша ясасян щесабланыр, 
йяни ясас ямякщаггы ишчинин ихтисас сявиййясиндян вя ишлядийи вах-
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тдан асылы олур. Ямякщаггынын вахта эюря юдянилмяси юзцнц о вахт 
доьрулдур ки, истещсал просесляринин жидди низамландыьына эюря ишчи 
мящсул бурахылышынын артырылмасына тясир едя билмир вя онун фун-
ксийасы просеси мцшащидя етмякдян ибарят олур, щасилатын мигдар 
эюстярижиси олмур, вахтын жидди учоту тяшкил олунур вя учоту апары-
лыр, ишчилярин ямяйи дцзэцн тарифляшдирилир, щямчинин хидмят вя сай 
нормаларындан истифадя олунур. 

Ямяйин вахта эюря юдянмяси садя вя мцкафатлы ола биляр. 
Ямяйин вахта эюря садя юдянмя формасында ямякщаггынын 

щяжми тариф дяряжясиндян вя йа маашдан вя ишлянмиш вахтдан асылы 
олур. 

Вахта эюря – мцкафатлы юдямя формасында ямякщаггынын 
юдянмяси ямякщаггындан (тариф, мааш) ялавя ишчи фактики ишлянмиш 
вахта эюря мцкафат алыр. Мцкафат бу вя йа диэяр бюлмянин вя йа 
бцтювлцкдя мцяссисянин гянаятчиллийиндян, щямчинин ишчинин ямяйин 
цмуми нятижяляриндяки иштиракындан асылыдыр. 

Ямякщаггынын щесабланмасына эюря бу форма цч нювя 
бюлцнцр: саат щесабы иля, эцн щесабы иля, ай щесабы иля. 

Саат щесабы иля юдямя цзря ямякщаггынын щесабланмасы бир 
саатлыг тариф дяряжясиня вя ишчи тяряфиндян фактики ишлянмиш саатлара 
ясасян ижра олунур. 

Эцн щесабы иля юдямя заманы ямякщаггынын щесабланмасы 
айлыг мааша (дяряжя), ишчи тяряфиндян ай ярзиндя фактики ишлядийи иш 
эцнляриня, щямчинин верилян айа графикля нязярдя тутулмуш иш эцнля-
ринин сайына ясасян щяйата кечирилир. 

Ай щесабы иля юдямя заманы ишчиляря ямякщаггы мцяссисяси-
нин ямри иля штат жядвялиндя тясдиг олунмуш мааша вя ишлядийи фак-
тики эцнляря мцвафиг олараг щесабланыр. 

Ямякщаггынын ишямузд юдянмяси формасында ишчилярин ясас 
ямякщаггы йериня йетирилян ядядля, килограмла, кубметрля вя с. 
ифадя олунмуш иш ващидиня вя мящсул ващидиня тяйин олунмуш тариф-
дян (гиймятдян) асылыдыр. 

Тариф – бурахылмыш мящсул ващидиня эюря юдянишдир вя ашаьы-
дакы дцстурла щесабланыр: 

hasilat

dяr

N

T
P   вя йа vaxtdяr NTP   

бурада, П – тариф, Тдяр – тариф дяряжяси, Нщасилат – щасилат нор-
масы, Нвахт – вахт нормасыдыр. 
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Ямякщаггынын ишямузд юдянмяси ямякщаггынын щесаблан-
масы методуна эюря бирбаша, долайы, мцгавиля иля (аккорд) мцтя-
рягги ола биляр. Щесабланма обйектиня эюря о фярди вя коллектив ола 
биляр. 

Бирбаша ишя музд формасында ишчинин ямякщаггы мцяййян 
заман кясийиндя онун щазырладыьы мящсула вя йа йериня йетирдийи 
ямялиййатларын мигдарына эюря мцяййян едилир. Ишчинин бцтцн щаси-
латы бу системля даими бир ишя музд тарифля юдянилир. Буна эюря дя 
ишчинин газанжы онун щасилатына дцз мцтянасиб олараг артыр. 

Долайы-ишя музд юдямя формасында ишчинин ямякщаггы юз 
шяхси щасилатындан дейил, онун хидмят етдийи ишчилярин ямяйинин няти-
жяляриндян асылы олур. Долайы-ишя музд юдямя заманы ишчинин ямяк-
щаггы онун хидмят етдийи ишчилярин щазырладыглары мямулатын долайы 
гиймятляндирилмяси вя мигдарына ясасян ижра олуна биляр. Долайы 
тарифи алмаг цчцн ишчийя юдянилян эцндялик тариф дяряжяси она тяйин 
олунмуш хидмят нормасына вя хидмят етдийи ишчилярин эцндялик ща-
силат нормасына бюлцнцр. 

Мцгавиля (аккорд) иля юдямя формасында ямякщаггы айры-
айры ямялиййатлара эюря дейил, мцяййян мцддятдя йериня йетир-
мякля яввялжядян тяйин олунмуш бцтцн комплекс ишляря эюря 
мцяййян едилир. Бу комплекс ишляря эюря ямяйин щаггынын юдянмя 
мябляьи вя онун йериня йетирилмя мцддяти яввялжядян елан едилир. 

Яэяр аккорд тапшырыьынын йериня йетирилмяси цчцн узун 
мцддят тяляб олунурса, верилян щесабат дюврцндя щесабатында 
практики олараг йериня йетирилмиш ишляря эюря аралыг юдямя йериня 
йетирилир, там щесабат ися иш баша чатдыгдан сонра вя нарйад цзря 
бцтцн иш гябул олундугдан сонра щяйата кечирилир. 

Мцгавиля иля юдямянин важиб шярти ишин йериня йетирилмяси 
нормаларынын мювжуд олмасыдыр. 

Ишя музд-мцтярягги форма бирбаша ишя музд формадан фярги 
онунла характеризя олунур ки, ишчилярин ямяйинин юдянилмяси анжаг 
тяйин олунмуш норма (база) щцдудларында дяйишмяз тарифля юдянир, 
бу базадан артыг йериня йетирилмиш бцтцн щасилатын юдянмяси щасила-
тын артыгламасиля йериня йетирилмя дяряжясиндян асылы олараг артан 
тарифля щяйата кечирилир. 

Нормадан артыг истещсал олунмуш мящсул ващидиня эюря тари-
фин артмасы, ясас тарифя фаизля ифадя олунмуш ялавя кими, бир нечя 
пиллядян ибарят олан мцяййян шкала цзря тяйин олунур. 
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Ишчи тяряфиндян нормадан артыг щазырланмыш мящсула эюря та-
рифин мцтярягги артмасы еля щесабла гурулмалыдыр ки, бцтювлцкдя 
ишин майа дяйяри артмасын, яксиня мящсул ващидиня дцшян башга 
хяржлярин азалдылмасы щесабына, системли шякилдя ашаьы дцшсцн. 
Ямяйин коллектив-ишя музд формада юдянмясиндя щяр бир ишчинин 
ямякщаггы бцтцн бригаданын, сащянин ишинин сон нятижясиндян асылы 
олур. Бу форма иш вахтындан мящсулдарлыгла истифадя етмяйя, мцштя-
ряк пешяляри эениш тятбиг етмяйя, аваданлыгдан истифадяни йахшылаш-
дырмаьа имкан верир, ишчилярдя коллективляшмя щиссинин, гаршылыглы 
кюмяйин инкишафына, ямяк низам-интизамынын мющкямляндирилмя-
синя кюмяк едир. Бундан ялавя мящсулун кейфиййятинин йахшылашды-
рылмасына эюря коллектив мясулиййят йараныр. 

Сон онилликдя ямяйин юдянмясинин тариф дяряжяляринин тятби-
гиня ясасланан системляри иля йанашы тарифсиз систем йайылмаьа баш-
лайыр. 

Ямякщаггынын юдянилмяси системинин бу нювц ишчинин ямяк-
щаггыны бцтцн коллективин ишинин сон нятижяляриндян там асылы гойар. 
Беля системи там мянасиля анжаг ишин сон нятижясини нязяря алмаьа 
реал имкан вя цмуми мараг вя коллективин щяр бир цзвцнцн ишя мя-
сул мцнасибяти цчцн шяраит олдугда тятбиг етмяк олар. Якс щалда 
йахшы ишляйянляр мясулиййятсиз ишчилярин ишя сящлянкар мцнасибятин-
дян язиййят чякяжякляр. 

Бундан ялавя, ямяк коллективинин цзвляри бир-бирини йахшы та-
нымалы вя юз рящбярляриня етибар етмялидирляр, беля ки, чох шей кол-
лектив цсулла щялл едилир вя ващид мяняви ящвал лазым эялир. Буна 
эюря дя ямякщаггынын юдянилмясинин бу системиндян ишчи щейятинин 
сабит олдуьу кичик коллективлярдя истифадя олунур. 

Ямякщаггынын тарифсиз юдянилмяси системинин принсипи ашаьы-
дакындан ибарятдир: ишчийя мцяййян ихтисас сявиййяси верилир, амма 
мааш вя йа тариф дяряжяси тяйин олунмур (системин ады да еля бура-
дан тязащцр едир). 

Ямякщаггынын тарифсиз юдянилмяси системиндя мцяссисянин 
бцтцн ишчиляринин – директордан фящлялярядяк – ямякщаггы фондун-
дакы вя йа бцтцн мцяссисянин вя йа айры-айры бюлмялярин фонддакы 
пайыдыр.  

Бу шяраитдя щяр бир ишчинин ямякщаггынын фактики мигдары бир 
сыра амиллярдян асылыдыр: 

- ишчинин ихтисас сявиййясиндян; 
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- ямяк иштиракы ямсалындан (ЯИЯ); 
- фактики сярф олунмуш вахтдан. 
Ихтисас сявиййяси ямяк коллективинин бцтцн цзвляри тяряфиндян 

тяйин олунур вя яввялки дюврдяки фактики ямякщаггынын щямин дюв-
рдяки мцяссисядя йаранмыш минимал ямякщаггына бюлцнмясиндян 
алынан гисмят кими мцяййян олунур. 

Мцяссисянин бцтцн ишчиляри онларын ихтисас сявиййясиня вя 
мцхтялиф пешя ишчиляриня олан ихтисас тялябляриня ясасян ихтисас груп-
лары цзря бюлцшдцрцлцр. 

Ихтисаслар сявиййяси системи йцксяк ихтисаслашдырылмыш ямяйин 
мадди стимуллашдырылмасы цчцн тариф дяряжяляри системиня нисбятян 
даща бюйцк имканлар йарадыр. Ихтисас сявиййяси ишчинин бцтцн ямяк 
фяалиййяти бойунжа арта биляр. Мцтяхяссисин вя йа ишчинин мцвафиг 
ихтисас групуна дахил едилмяси щагда мясяляни ишчинин фярди харак-
теристикаларыны нязяря алмагла ямяк коллективи шурасы щялл едир. 

Ямякщаггынын тарифсиз юдянилмяси системиндя ямякщаггынын 
юдянмяси ашаьыдакы ардыжыллыгла йериня йетирилир: 

- ишчи тяряфиндян газанылмыш балларын мигдары мцяййян 
олунур 

Ми=К·Н·ЯИЯ, 
бурада, К – ихтисас сявиййяси, Н – сярф олунмуш адам-саатла-

рын мигдарыдыр; 
- бюлмянин бцтцн ишчиляри тяряфиндян газанылмыш балларын 

цмуми мябляьи мцяййян олунур 

 iMM  

- ямякщаггы фондунун бир бала дцшян пайы мцяййян олу-
нур (рубл) 

М

ЯОФ
P  ; 

- ишчинин ямякщаггы мцяййян олунур 
Яи=Ми·П 

Тарифсиз юдямя системи ейни ихтисас сявиййясиндя, дяряжясиндя 
ямякщаггы фондунун бюлцшдцрцлмяси нисбятини дяйишдирир. Бязи иш-
чилярин газанжы арта, башгаларынынкы ися азала биляр. 

Нятижядя ямякщаггынын ишчиляр арасында бюлцшдцрцлмясиндя 
сосиал ядалят тямин олунур. 

Контракт систем заманы ишяэютцрянля ижрачы арасында мцга-
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виля (контракт) имзаланыр. Мцгавилядя ямяк шяраити, тяряфлярин 
щцгуг вя вязифяляри, иш реъими вя ямякщаггынын юдянмя сявиййяси, 
щямчинин контрактын гцввядя олдуьу мцддят шяртляндирилир; тяряф-
лярдян биринин мцгавилянин вахтындан яввял позажаьы щалда тяряфляр 
цчцн баш веря биляжяк нятижяляр шярщ олунур. 

Контракт системинин ясас цстцнлцйц щям ишчинин, щям дя 
мцяссися рящбярлийинин щцгуг вя вязифяляринин дягиг бюлцшдцрцлмя-
сидир. 

 
5.4. Мящсулларын вя хидмятлярин майа дяйяри 

 
Мящсулларын, ишлярин вя йа хидмятлярин майа дяйяри верилян 

мящсулларын, даща дягиг десяк мящсул ващидинин истещсалына вя са-
тышына лазым олан хяржлярин пулла ифадя олунмуш мябляьидир. Хяржляр 
дедикдя бцтцн ресурс нювляри – мадди, ямяк вя билаваситя мящсу-
лун щазырланмасы вя ишлярин йериня йетирилмяси просесиндя, щямчинин 
истещсал шяраитинин сахланмасы вя йахшылашдырылмасы вя онун тякмил-
ляшдирилмяси цчцн истифадя олунан малиййя ресурслары баша дцшцлцр. 
Мящсулун майа дяйяриня дахил едилмиш хяржлярин тяркиби, онларын 
маддяляр цзря тяснифаты дювлят стандарты иля, калкулйасийа методлары 
ися мцяссисялярин юзц тяряфиндян мцяййян едилир. 

Мящсулун майа дяйяри мцяссисянин истещсала вя тядавцля 
чякдийи хяржлярдир, хяржлярин вя эялирлярин, йяни базар тясяррцфат ще-
сабынын ясас яламяти олан юзцнц юдямянин юлчцлмясиня хидмят 
едир. Майа дяйяри ресурсларын истещлакынын важиб сямярялилик эюстяри-
жиляриндян биридир. 

Майа дяйяри бу вя йа диэяр мящсулун истещсалынын тяшкилиндя 
мцяссисянин бцтцн уьурларыны вя уьурсузлугларыны якс етдирир. Яэяр 
ейни бир мящсулун вя йа онун аналогунун майа дяйяри рягиблярдя 
ашаьыдырса, бу о демякдир ки, бизим мцяссисядя истещсал вя сатыш 
сямяряли тяшкил олунмайыб. Мцвафиг олараг дяйишикликляр етмяк ла-
зымдыр. Щансы дяйишикликлярин зярури олдуьуну йеня дя майа дяйяри 
щялл едир, йяни о ассортименти (чешиди) формалашдыран амиллярдян би-
ридир. 

Мцяссисянин хяржляринин тяркиби мцхтялифдир. Бу анжаг хам-
мала вя материала, ямякщаггына, амортизасийайа чякилян хяржляр 
дейил, щям дя верэилярин, жяримялярин юдянмяси, мцяссисялярин ба-
лансында олан йашайыш сащяляринин сахланмасы, ишчиляр цчцн путйов-
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каларын юдянмяси, ясас фондларын йени обйектляринин тикилмяси вя с. 
иля баьлы хяржлярдир. Буна эюря дя мящсулун майа дяйяриня дахил 
едилян хяржлярин сийащысыны низамламаг мягсядиля ганунверижиликля 
щамы цчцн мяжбури олан «Мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) майа 
дяйяриня дахил едилян истещсалы вя реализя цзря хяржлярин тяркиби щаг-
гында вя эялирдян верэи тутулан заман нязяря алынан малиййя няти-
жяляринин формалашдырылмасы гайдалары щаггында Ясаснамя» ишляниб 
щазырланыб. 

Истещсала чякилян хяржлярин тяснифаты. Истещсал хяржляринин учо-
тунун дцзэцн тяшкили цчцн онларын елми ясасландырылмыш тяснифаты 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Майа дяйяринин структурунун юйря-
нилмясиня зярурят ондан иряли эялир ки, мцяссисянин (фирманын) мящ-
сулун истещсалына чякдийи хяржляр юз игтисади тябиятиня вя кямиййя-
тиня эюря мцхтялифдир, мцвафиг олараг ися там майа дяйяриндяки 
хцсуси чякиси цзря мцхтялифдир. Истещсал хяржляринин мцхтялифлийи иля 
ялагядар олараг онлары охшар топлулар гисминдя мцхтялиф яламятляря 
эюря груплашдырмаг гябул олунуб. 

Хяржлярин игтисади елементляр цзря груплашдырылмасы. Бу груп-
лашдырманын ясасына бу вя йа диэяр хяржин игтисади тяркиб яламяти 
гойулур. Хаммала, йанажаьа, ямякщаггынын юдянилмясиня чякилян 
хяржляр вя башга мясряфляр бу щалда садяжя олараг майа дяйяринин 
топлананлары кими дейил, маддиляшмиш вя жанлы ямяйин явязи кими – 
истифадя олунмуш ямяк предметляринин, вясаитляринин вя ямяйин 
юзцнцн явязи кими нязярдян кечирилир. 

Истещсал хяржляри ашаьыдакылардан ибарятдир: материал хяржляри 
(гайтарылан туллантыларын дяйяри чыхылмагла), ямякщаггы хяржляри, 
ващид сосиал верэи, ясас фондларын амортизасийасы вя с. Бу елемент-
ляря эюря мцяссисядя планлашдырылан истещсал щяжминин бцтцн хяржля-
ринин цмуми мябляьини мцяййян едян «Истещсал хяржляри сметасы» 
тяртиб олунур. 

Майа дяйяринин елементляря эюря тящлили мящсулун мейдана 
чыхма йериндян асылы олмайараг онун истещсалына чякиляжяк конкрет 
хяржляри эюстярир вя мящсулун истещсал мярщяляляри цзря майа дяйя-
ринин формалашма просесини якс етдирмир. Хяржляри мейдана чыхма 
йериня вя истигамятиня эюря нязяря алан калкулйасийа маддяляри цзря 
хяржлярин груплашдырылмасы бу мягсядляря жаваб верир. Буна эюря дя 
бу груплашдырма айры-айры мящсул нювляри цзря майа дяйяринин ся-
виййясини мцяййян етмяйя имкан верир. 
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Сянайедя хяржлярин калкулйасийа маддяляриня эюря ашаьыдакы 
стандарт тяснифаты гябул олунуб: 

1) хаммал вя ясас материаллар, 
2) кюмякчи материаллар (сатын алынмыш мямулатлар, 

йарымфабрикатлар вя истещсал характерли хидмятляр), 
3) гайыдан туллантылар (майа дяйяриндян чыхылыр), 
4) технолоъи мягсядляря йанажаг вя енеръи, 
жями: 1) – 4) – хаммал вя материаллар; 
5) фящлялярин ямякщаггы, 
6) ващид сосиал верэи, 
7) аваданлыьын сахланмасы вя истисмары хяржляри, 
8) сех хяржляри 
жями: 1) – 8) – сех майа дяйяри; 
9) цмуми истещсал хяржляри, 
10) цмуми тясяррцфат хяржляри, 
жями: 1) – 10) – фабрик-завод майа дяйяри; 
11) коммерсийа хяржляри, 
жями: 1) – 11) – там майа дяйяри. 
Садаланан маддяляр истещсалын характерини вя структуруну 

нязяря алмагла дяйишдириля биляр. Бу маддяляр цзря мящсулун майа 
дяйяри щесабланыр вя калкулйасийа тяртиб олунур. Хяржлярин цмуми 
структурунда онлардан щансынын цстцнлцк тяшкил етмясиндян асылы 
олараг чох зящмят тяляб едян (кюмцр, даь-мядян сянайеси, йейинти 
сянайеси), чох мящсул сярф едилян (йцнэцл вя йейинти сянайеляринин 
бир чох сащяляри), чох енеръи сярф едилян (ялван металлурэийа) сащяля-
рини, щямчинин амортизасийа хяржляринин хцсуси чякисинин бюйцк ол-
дуьу сащяляри (нефт щасилаты вя газ сянайеси) сечирляр. Беля тяснифат, 
щяр шейдян яввял, майа дяйярини азалтмаг йолларыны мцяййян етмяк 
цчцн важиб ящямиййятя маликдир. 

Технолоъи просесля (истещсал щяжми иля) баьлылыг характериня 
эюря хяржляр ясас вя ялавя хяржляря бюлцнцр. 

Ясас хяржляр билаваситя технолоъи просесля баьлыдыр: хаммал вя 
ясас материаллар, кюмякчи материаллар вя цмуми истещсал вя цмуми 
тясяррцфат хяржляриндян савайы диэяр хяржляр. Ясас хяржляр, бир гайда 
олараг, дяйишяндир: онларын цмуми мигдары тяхминян мящсул истещ-
салы щяжминин дяйишикликляриня мцтянасиб олараг дяйишир. 

Ялавя хяржляр истещсалын тяшкили, идаря олунмасы вя хидмят 
просесляри иля баьлыдыр. Бу хяржляр истещсал щяжми иля зяиф баьлыдыр, 
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она гейри-мцтянасиб олараг дяйишир, буна эюря дя онлар шярти-даими 
адланырлар. Бура мцтляг мигдары сех вя йа бцтюв мцяссися цзря ли-
митлянян хяржляр аиддир вя бирбаша истещсал програмынын йериня йети-
рилмя щяжминдян асылыдыр (биналарын гыздырылмасы вя ишыгландырылмасы, 
идаря щейятинин ямякщаггы). 

Мясряфлярин бцтцн нювляри конкрет мящсула аид едилмир, он-
лардан чоху яввялжядян бцтювлцкля мцяййян олунмалы вя анжаг 
бундан сонра мцхтялиф мямулатлар арасында бюлцшдцрцлмялидир. 
Буна эюря дя калкулйасийа маддяляри цзря сечилмяси мцмкцн олан 
бирбаша вя долайы хяржляри майа дяйяриня аид етмя цсулу цзря фярг-
ляндирилир. 

Бирбаша хяржляр мящсул бурахылышынын щяжминдян вя йа онун 
щазырланмасына сярф олунан вахтдан бирбаша асылыдыр вя онун майа 
дяйяриня бирбаша вя билаваситя аид едиля биляр. Бунлар хаммал вя 
ясас материаллар, кейфиййятсизлик иткиляри вя бязи башга хяржляр аиддир. 

Долайы хяржляр айры-айры мящсулларын майа дяйяриня бирбаша 
аид едиля билмяз вя шярти щесабламаларын кюмяйи иля долайы 
бюлцшдцрцлцр, мясялян, истещсалат фящляляринин ямякщаггынын про-
порсионал юдянмясиндя: цмуми истещсал, цмуми тясяррцфат, гейри-
истещсал хяржляри вя с. 

Долайы хяржляри бирляшдирян маддяляри комплекс маддяляр 
адландырырлар. Бцтцн бирбаша хяржлярин жями мямулатын истещсал 
майа дяйярини тяшкил едир. Бцтцн бирбаша вя долайы хяржлярин жями 
реаллашдырылмыш мящсулун майа дяйярини верир. 

Хяржлярин бирбаша вя долайы хяржляря бюлцнмяси сащя хцсу-
сиййятиндян, истещсалын тяшкилиндян, мящсулун майа дяйяринин гябул 
олунмуш щесаблама методундан асылыдыр (мясялян, анжаг бир нюв 
мящсул щасил олунан кюмцр сянайесиндя бцтцн хяржляр бирбаша 
хяржлярдир). 

Мейдана чыхма дюврцлцйцня эюря хяржляр жари вя бирдяфялик 
хяржляря бюлцнцр. Жари хяржляр сых дюврцлцйя маликдир (хаммал вя 
материал хяржляри). Бирдяфялик хяржляр ися йени мящсул нювцнцн бу-
рахылышына щазырлыьа вя мянимсянилмясиня чякилян хяржлярдир. 

Мящсулун майа дяйяринин эюстярижиляри: систематик олараг 
мцяссися хяржлярин азалдылмасынын истещсалдахили ещтийатларыны ашкар 
етмяк цчцн, щямчинин мящсулун дяйяринин дяйишмясинин сявиййяси-
нин вя динамикасынын тящлили цчцн хяржлярин тящлилини апармалыдыр. 
Бунун цчцн бир сыра эюстярижилярдян истифадя олунур. Истещсал вя ям-
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тяя мящсулунун бцтцн щяжминин реаллашдырылма хяржляри, бир рубллуг 
ямтяя мящсулуна чякилян хяржляр вя конкрет мящсул нювцнцн 
майа дяйяри ясас эюстярижилярдир. 

Истещсала вя ямтяя мящсулунун бцтцн щяжминин реаллашдырылма-
сына чякилян хяржляр (там майа дяйяри) хяржляр сметасы иля мцяййян 
олунур, йяни ясас игтисади елементляр цзря хяржлярин жямлянмяси 
йолу иля щесабланыр. Бу эюстярижи мящсулун реаллашдырылмасындан 
эялян эялири мцяййян етмяк цчцн, мцвафиг олараг ися верэигойма 
цчцн эялири мцяййянляшдирмяк цчцн зяруридир. 

Ямтяя мящсулунун майа дяйяриня ашаьыдакы амилляр тясир 
едя биляр: 

- бурахылан мящсулун щяжминин дяйишмяси, 
- бурахылан мящсулун ассортиментиндян кянара чыхмалар,  
- материал ресурсларынын гиймятляри. 
Бир рубллуг ямтяя мящсулуна чякилян хяржляр мящсулун там 

майа дяйяринин реаллашдырылмыш ямтяя мящсулунун бцтцн щяжминя 
(вя йа верилян ямтяя мящсулунун щяжминин гиймятиня) нисбяти кими 
щесабланыр: 

real

tam
rub V

MX   

Бу эюстярижи практикада чох мяшщур цмумиляшдирилмиш эюстя-
рижидир ки, о, конкрет мящсул нювцня сярщяд гоймадан дяйяр ифадя-
синдя мящсул ващидинин майа дяйярини якс етдирир. О, щяр рубл га-
занжын мцяссисяйя нечяйя баша эялдийини эюстярир. Эюстярижи майа 
дяйяринин азалдылмасыны тящлил едяркян эениш истифадя олунур вя 
хцсусиля, бцтювлцкдя сянайе цзря мящсул истещсалына чякилян хяржля-
рин сявиййясини вя динамикасыны характеризя етмяйя имкан верир. 

Бир рубла чякилян хярж эюстярижиси ямтяя мящсулунун ассорти-
ментинин, бязи мящсул нювляринин майа дяйяринин, мящсулун гий-
мятинин дяйишмяси иля ялагядар олараг дяйишир. 

Конкрет мящсул нювцнцн майа дяйяри мящсулун истещсалына 
мцяссисянин чякдийи хяржляри якс етдирир. Бу эюстярижи мцяссисяйя 
верилян мящсул нювцнцн базарда гярарлашмыш гиймятиндя вя мцяс-
сисядя йаранмыш хяржляр (майа дяйяри) сявиййясиндя бу вя йа диэяр 
мящсул нювцнцн истещсалынын ня гядяр сямяряли олдуьуну мцяййян 
етмяк цчцн лазымдыр. Яэяр верилян мящсулун майа дяйяри базар 
гиймятляринин сявиййясиндян йухарыдырса, мцяссися бу мящсул 
нювцнц йа истещсалдан чыхармалы, йа да юз хяржлярини азалтмалыдыр. 



 69

Бунунла ялагядар олараг мцяссися ганунверижиликля низамлан-
майан принсипля зийансыз истещсалын тяшкили цчцн бу эюстярижини 
даима щесабламаьа мяжбурдур. 

 
5.5. Эялир вя рентабеллик 

 
Эялир – бу, сащибкар фяалиййятинин сон малиййя нятижясидир. 

Эялирин учоту тясяррцфат фяалиййятинин ня гядяр сямяряли апарылма-
сыны тяйин етмяйя имкан верир. 

Мцяссисянин фяалиййятини гиймятляндирмяйин ян важиб ком-
плекс эюстярижиси ишин бцтцн тяряфлярини якс етдирир: щяжм, ассорти-
мент, кейфиййят, майа дяйяри. Эялир истещсалын мянфяятлилийинин, сяр-
фялилийинин мцтляг эюстярижисидир. 

Эялир формалашдырыларкян сянайе мцяссисясинин тясяррцфат 
фяалиййятинин бцтцн тяряфляри нязяря алыныр: ясас капиталын, машынла-
рын, аваданлыгларын, технолоэийаларын истифадясинин, истещсалын вя 
ямяйин тяшкилинин сявиййяси. Эялирин мцтляг кямиййяти майа дяйяри-
нин азалмасыны вя реаллашдырылмыш мящсул щяжминин артымыны якс ет-
дирир. 

Эялир мящсулун реаллашдырылмасы нятижясиндя йараныр. Бу истя-
нилян тяшкилатын ясас мягсядидир. О, мящсулун реаллашдырылмасындан 
алынан мянфяятля онун истещсалына вя реаллашдырылмасына чякилян 
хяржляр арасындакы фярг кими мцяййян олунур. 

Бцтцн фирмалар цчцн важиб сярт эялирин максимумлашдырылма-
сыдыр: эялирин сон щядди мясряфлярин сон щяддиня бярабяр олдуьу 
вахт эялир максимумдур (мясряфлярин сон щядди – бу щяр бир ялавя 
мящсул ващидинин бурахылышы вя реаллашдырылмасы иля ялагядар дяйишян 
мясряфлярдир). 

Алынан эялирин цмуми кцтляси, бир тяряфдян, сатыш щяжмлярин-
дян вя мящсула тяйин олунмуш гиймятлярдян, диэяр тяряфдян ися ис-
тещсал мясряфляринин сявиййясинин ижтимаи зярури хяржляря ня гядяр 
уйьун эялмясиндян асылыдыр. 

Щяр бир мцяссисядя эялирин дюрд эюстярижиси формалашдырылыр. 
Бу эюстярижиляр кямиййятиня, игтисади мязмунуна вя тяйинатына 
эюря фярглянир. Бцтцн щесабатларын ясасыны мцяссисянин истещсал-тя-
сяррцфат фяалиййятинин башлыжа малиййя эюстярижиси олан баланс эялири 
тяшкил едир. Верэигойма цчцн хцсуси эюстярижи – цмуми эялир ще-
сабланыр, онун ясасында ися верэи гойулан вя верэи гойулмайан эя-
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лирляр щесабланыр. Бцджяйя бцтцн зярури юдямяляр юдяндикдян сонра 
баланс эялиринин мцяссисянин сярянжамында галан щиссяси тямиз эялир 
адланыр. О, мцяссисянин фяалиййятинин сон малиййя нятижясини харак-
теризя едир. 

Баланс эялири ашаьыдакылары юзцндя ещтива едир: мящсулун ре-
аллашдырылмасындан алынан эялири (зийаны), ишлярин йериня йетирилмясини, 
хидмятлярин эюстярилмясини; ясас вясаитлярин реаллашдырылмасындан, 
онларын диэяр сырадан чыхмасындан, мцяссисянин башга ямлакынын 
реаллашдырылмасындан алынан эялири (зийаны); реаллашдырылмамыш ямя-
лиййатларын малиййя нятижялярини. 

Мящсулун реаллашдырылмасы сянайе мцяссисясинин тясяррцфат 
фяалиййятинин планлашдырылма, гиймятляндирилмя эюстярижиляриндян 
биридир вя мянфяятин вя бцджянин ясас мянбяйидир. 

Мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) реаллашдырылмасындан алынан 
эялир – бу мцяссисянин ясас фяалиййятиндян алынан малиййя нятижяси-
дир. Мцяссися ганунла гадаьан олунмайан истянилян нюв фяалиййяти 
щяйата кечиря биляр. Мящсулун реаллашдырылмасындан алынан эялир алы-
нан газанжла (майа дяйяриня верэисиз) вя истещсала вя реаллашдыр-
майа чякилян хяржляр арасындакы фярг кими щесабланыр. Мящсулун 
реаллашдырылмасындан мцяссисянин щесаблашма щесабына дахил олан 
пул вясаитляри реаллашдырмадан алынан газанж адланыр. 

Цмуми эялир верэи юдяниляня гядяр мянфяятля хяржляр арасын-
дакы фяргдир. Цмуми эялир сянайе мцяссисясинин ясас капиталынын вя 
башга ямлакынын реаллашдырылмасындан алынан газанжы щесаба алыр. 

Цмуми эялир ики истигамятдя бюлцшдцрцлцр: ясас щисся 
бцджяйя чыхылыр, галан щисся мцяссися тяряфиндян малиййя планы иля 
нязярдя тутулмуш юз тялябатыны юдямяк цчцн истифадя олунур. 

Базар игтисадиййатлы бцтцн юлкялярдя эялиря верэи гойулур. 
Буна эюря дя практикада ещтийат фондларына кючцрмяляри чыхмагла 
цмуми эялир олан верэи гойулан эялири фяалиййят нювляри цзря верэи-
гоймадан азад едилмиш мянфяятляря, капитал гойулушуна айырма-
лара бюлцрляр. 

Тямиз эялир – бу, эялирин верэиляр вя башга мяжбури юдямяляр 
юдяндикдян сонра мцяссисядя галан щиссясидир. О, ашаьыдакы 
дцстурла щесабланыр: 

ТЭ=ЦЭ-(Вэялир+ЯДВ+Ваксиз+Вямлак)-Кп 
бурада ЦЭ – цмуми эялир; 
Вэялир – эялиря верэи; 
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Ваксиз – аксизляр; 
Вямлак – ямлак верэиси; 
Кп – банк кредитляриня эюря фаизлярдир. 
Цмуми вя тямиз эялир арасында ящямиййятли фярг мювжуддур. 

О, ондан ибарятдир ки, капитал гиймятдян дцшяндя цмуми эялир ня-
зяря алынмыр. Тямиз эялир сярф олунмуш вясаитляри, о жцмлядян ня-
зярдян кечирилян заман дюврцндя истещлак олунмуш капиталын бяр-
пасына (аваданлыьын кющнялмяси) айырмалары чыхмагла цмуми эя-
лирдир. 

Тямиз эялир мцяссися тяряфиндян сярбяст олараг юз тясяррцфат 
мягсядляри цчцн истифадя олунур, лакин тясиседижи сянядлярдя гейд 
олунмуш гайдалара мцвафиг олараг вя тясисчилярин цмуми йыьын-
жаьынын гярарына ясасян формалашдырылыр. 

Тямиз эялиря эялирин анжаг жидди сурятдя ашаьыдакы мягсяд-
ляря истифадя олунан щиссясини аид етмяк олар: 

- истещсал вя гейри-истещсал тяйинатлы обйектляря капитал 
гойулушунун артырылмасына; 

- ютян иллярдяки зийанын юдянмясиня; 
- ещтийат фондунун йарадылмасына; 
- сящмдарлара вя тясисчиляря дивидендлярин юдянмясиня. 
Мцяссисянин эялир верэиси бцджяйя юдяндикдян сонра галан 

эялир мцяссисянин сярянжамында олан эялир адланыр . О, сосиал сферасы 
вя коммунал тясяррцфаты обйектляринин сахланмасына, верэи гойу-
лан эялирин 2%-и щцдудларында хейриййячилик мягсядляриня истифадя 
олунур. 

Тямиз эялирин щесабына щяжми мцяссися тяряфиндян сярбяст 
тяйин олунан истещлак фонду йарадылыр. Онун вясаитляри сметайа 
уйьун олараг мцяссисянин сосиал инкишафы цзря тядбирлярин, гидалан-
майа дотасийа шяклиндя ишчилярин мадди мцкафатландырылмасыны, эе-
диш билетляринин алынмасыны вя мцяссися ямлакынын артмасына апар-
майан башга тядбирлярин малиййяляшдирилмясиня истифадя олунур. 

Щямчинин тямиз эялирин щесабына йыьым фондлары ямяля эялир 
(тясисчилярин мцяссися тяряфиндян тяйин олунмуш нормалар цзря 
юдямяляри щесабына). Фондун вясаитляри истещсалын инкишафына истифадя 
олуна биляр: йяни аваданлыьын алынмасы, елми-тядгигат тядбирляринин 
кечирилмяси, тябияти мцщафизя тядбирляринин малиййяляшдирилмяси вя с. 

Тямиз эялирдян айырмаларын щесабына дивидендляр юдянир (эя-
лирин бир щиссяси сящмдарлар вя тясисчиляр арасында сящмлярин сайын-
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дан вя низамнамясиндяки пайындан асылы олараг мцтянасиб бюлц-
нцр), мцхтялиф сосиал верэиляр юдянир вя фондлар йарадылыр. Нятижядя 
истифадя олунмуш эялир вя йа пулла юдянмямиш зяряр (зийан) галыр. 

Щяр бир мцяссисядя эялирлярин артырылмасы цзря ашаьыдакы кими 
планлы тядбирляр нязярдя тутулур: 

- мящсул бурахылышынын артырылмасы; 
- мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы; 
- артыг аваданлыьын вя башга ямлакын сатылмасы вя йа онла-

рын ижаряйя верилмяси; 
- мадди ресурслардан, истещсал эцжляриндян вя сащяляриндян, 

ишчи гцввясиндян вя иш вахтындан сямяряли истифадя етмяк щесабына 
мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы; 

- истещсалын диверсификасийа олунмасы; 
- сатыш базарынын эенишляндирилмяси. 
Эялир мцяссисянин фяалиййятинин важиб игтисади эюстярижиси ол-

масына бахмайараг, о, мцяссисянин сямяряли ишини характеризя ет-
мир. Мцяссисянин сямяряли ишлямясини мцяййян етмяк цчцн нятижя-
ляри, бу нятижяни тямин етмиш хяржлярля вя йа ресурсларла тутушдур-
маг лазымдыр.  

Мцяссисянин ишинин сямярялилийинин ясас эюстярижиляриндян бири 
рентабелликдир (алман дилиндян Рентабел – мянфяятли, эялирли). Ком-
плекс олараг о, материал (мадди), ямяк вя пул ресурсларыны якс етди-
рир. Бу мцяссисянин эялирлилийи, мянфяятлилийидир; тясяррцфат фяалиййяти-
нин сон нятижялярини якс етдирян эюстярижидир. 

Бир чох идаряетмя гярарларынын гябулу вя мцяссисянин тясяр-
рцфат фяалиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн йалныз эялирин мцтляг 
мябляьини дейил, щям дя мянфяятлилик дяряжясини вя йа сямярялилик 
щядлярини билмяк лазымдыр. Бунун цчцн рентабеллик эюстярижиси ще-
сабланыр ки, бу эюстярижидя эялирин мцтляг кямиййяти онун йаранма-
сына сябяб олан амиллярля юлчцлцр. Беля ки, беля амилляр чохдур, она 
эюря дя практикада рентабеллийин бир нечя эюстярижиси щесабланыр. 

Онлардан бири – мцяссисянин цмуми рентабеллийидир 
 

%
йекуну иллик орта балансын

gяliri balans
Rüm 100  

 
Бурада баланс эялири щансы мянбядян жялб едилмясиндян асылы 

олмайараг мцяссисянин бцтцн капиталы иля тутушдурулараг юлчцлцр. 
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Рентабеллик ики ясас нювя айрылыр: баланс эялиря ясасян щесаб-
ланмыш рентабеллик вя тямиз эялиря ясасян щесабланмыш рентабеллик. 

Сянайе мящсулуна гиймятляр формалашдырыларкян айры-айры 
мямулатларын эялирин мящсулун майа дяйяриня нисбяти кими щесаб-
ланан рентабеллийиндян истифадя олуна биляр. 

Рентабеллик эюстярижисини истещсалын сямярялилийинин бцтцн эю-
стярижиляри иля, о жцмлядян мящсулун майа дяйяри иля, мящсулун 
фонд тутуму иля вя дювриййя вясаитляринин дювриййя сцряти иля гаршы-
лыглы баьлыдыр. Баланс эялириня эюря щесабланмыш рентабеллик кя-
миййятиня цч ясас амил тясир едир: 

1) эялирин артмасы, 
2) ясас капиталын истифадя сявиййяси, 
3) нормалашдырылан дювриййя вясаитляринин истифадя сявиййяси. 

 
5.6. Игтисади сямярялилик вя онун тяйин олунма методлары 

 
Игтисади сямярялилик истещсал фяалиййятинин сямярялилийини эюстя-

рир, нятижя вя истещсал гцввяляринин наил олунмуш инкишаф сявиййясини 
вя онлардан истифадя дяряжясини ифадя едян жанлы вя ижтимаи ямяк 
хяржляри арасындакы нисбятдир. Уйьун олараг сямярялилийин сявиййяси 
игтисади сямярянин вя истещсал хяржляринин вя ресурсларын тутушду-
рулмасы иля мцяййян олунур. 

Игтисади сямярялилик эюстярижиляри игтисади сямяряйя щансы хярж-
ляр вя ресурслар балансына наил олундуьу щагда тясяввцр верир. 

Игтисади сямяря щяжм вя сон нятижяляри характеризя едян эю-
стярижиляр системи иля ифадя олуна биляр. 

Щяжм (мигдар) эюстярижиляри мящсул бурахылышынын щяжмини, ис-
тещсал ишлярини якс етдирир. Бу цмуми, ямтяя мящсулудур, норматив 
тямиз мящсулдур, норматив емал дяйяридир, тикинти-монтаъ, тямир 
ишляринин щяжмидир. 

Сон (кейфиййят) эюстярижиляри – бу, эялирдир, майа дяйяринин 
азалдылмасындан алынан гянаятдир, мящсулун кейфиййятидир, иткилярин 
азалдылмасыдыр. 

Истещсалын игтисади сямярялилийини мцяййян едяркян игтисади 
нятижяляр мадди ямяйя чякилян хяржлярля, материал хяржляри иля, истещ-
сал фондлары иля (ясас вя дювриййя), дювриййя фондлары иля, капитал 
гойулушу иля, тябии ресурсларла тутушдурулур. Сямярялилик гимятлянди-
риляркян заман амили бюйцк ящямиййят кясб едир. 
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Хяржляр вя ресурслар юз игтисади тябиятиня вя юлчцляриня эюря 
фярглянирляр. Беля ки, сямярялилик мцяййян едиляркян нязяря алынан 
хяржляр жари вя бирдяфялик хяржляря бюлцнцр. Жари хяржляр ил ярзиндя 
даима тюряйир, истещсал хяржлярини характеризя едир. Бирдяфялик хяржляр 
ясас фондларын сахланмасына вя дювриййя фондларынын артымына 
аванс олараг чякилян хяржлярдир. 

Мцяссисянин игтисади сямярялилийи, биринжиси, айры-айры хярж вя 
ресурс нювляринин истифадясинин гиймятляндирилмяси вя сявиййясинин, 
мцхтялиф идаряетмя сявиййяляриндя бцтюв истещсалын сямярялилийини 
гиймятляндирилмяси вя ашкар едилмяси цчцн, икинжиси – йени техника-
нын тятбиги, технолоэийаларын тякмилляшдирилмяси вя ясас фондларын 
тяшкили, тякрар истещсалы, йени мцяссисялярин йерляшдирилмяси цзря мя-
сялялярин щяллинин даща сямяряли, оптимал вариантларынын ясасланды-
рылмасы вя сечилмяси цчцн мцяййян олунур. 

Сямярялилийин тящлили заманы фяргли вя цмумиляшдирилмиш ясас 
эюстярижиляр мцяййян олунур. Фяргли эюстярижиляр ясас хярж вя ресурс 
нювляринин айрылыгда сямяряли истифадясини характеризя едир: жанлы 
ямяк хяржляринин, материал хяржляринин, истещсал фондларынын вя капи-
тал гойулушларынын. Онлардан бир чоху бу фяслин яввялки параграфла-
рында нязярдян кечирилиб. Онлара ямяк тутуму, материал тутуму, 
фонд тутуму аиддир. 

Цмумиляшдирижи эюстярижиляр гисминдя ашаьыдакылардан исти-
фадя едилир: бир рубллуг ямтяя мящсулунун хяржляри, истещсалын рен-
табеллийи, мящсулун рентабеллийи. 

Мцяссисядя йени техника вя технолоэийаларын тятбиги, мцясси-
сянин эенишляндирилмясинин сямярялилийини гиймятляндирмяк цчцн 
садя вя интеграл методлардан истифадя олунур. 

 
Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Ясас истещсал фондлары. Тяснифат. 
2. Ясас истещсал фондларынын истифадя олунма эюстярижиляри. 
3. Ясас истещсал фондларынын дяйяржя гиймятляндирилмяси. 
4. Ясас истещсал фондларынын истифадясинин сямярялилийинин 
йцксялдилмяси йоллары. 
5. Амортизасийа. Сцрятляндирилмиш амортизасийа вя онун игтисади 
мянасы. Мяняви вя физики кющнялмя. 
6. Фонд верими вя фонд тутуму. 
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7. Дювриййя вясаитляри. Структур. 
8. Дювриййя вясаитляринин истифадя эюстярижиляри. 
9. Дювриййя вясаитляринин истифадясинин сямярялилийинин йцксял-
дилмяси йоллары. 
10. Ямякщаггынын вахта музд вя ишя музд юдянилмяси. 
11. Мцтяхяссислярин вя гуллугчуларын ямяйинин юдянилмяси. 
12. Русийада ямякщаггынын юдянмясинин мцасир вязиййяти. 
13. Тариф системи. 
14. Мадди вя мяняви мцкафатландырма. 
15. Мящсулун майа дяйяри. 
16. Майа дяйяринин структуру. 
17. Мящсулун калкулйасийасы вя истещсал хяржляринин сметасы. 
18. Эялир вя рентабеллик. 
19. Эялирин вя рентабеллийин йцксялдилмяси йоллары. 
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6. ХЦСУСИ ИШИН ТЯШКИЛИ ВЯ  
     БИЗНЕС-ПЛАНЛАШДЫРМАНЫН ЯСАСЛАРЫ 

 
 
 
Хцсуси ишини тяшкил едяркян йени башлайан бизнесменин гаршы-

сында бир сыра вязифяляр дурур. 
1. Фяалиййят нювцнцн, юз мцяссисясинин тяшкили вахты вя йери-

нин сечилмяси. 
Юзцнцн рискли фяалиййятиня башламаздан яввял сащибкарлыьын 

ятраф мцщити вя йа «цмуми иглим» щаггында кифайят гядяр тясяв-
вцря малик олмасы лазымдыр: бунун цчцн яввялжядян базарын вя-
зиййятини юйряняряк мцхтялиф сащя вя йа реэионларда пул гойулушу 
шяртляри вя имканларыны, башга сюзля бизи жялб едян сащялярдя вя бизи 
марагландыран реэионлардан щяр бириндя, сащибкарлыг тяшяббцсц-
нцн инкишаф дяряжясини мцяййян едяряк, тяклиф вя тяляби арашдырмаг 
лазымдыр. 

Ейни заманда, бир тяряфдян сизя эцзяшт вя имтийазларын верил-
мясинин мцмкцнлцйц, мясялян, фяалиййятин башланьыж дюврцндя 
верэилярин кичик ставкасы вя йа верэилярдян там азад едилмя, эцзяштли 
шяртлярля (узун мцддятя кичик фаизля) борж алынмасы, бина, торпаг вя 
йа електрик енеръиси цчцн азалдылмыш щагг, диэяр тяряфдян – бизи эюз-
ляйян хаммал чатышмазлыьы вя йа йохлуьу, етибарсыз сатыш вя йа ре-
эионун сосиал-сийаси дайаныгсызлыьы кими манея вя мящдудиййятляр 
арашдырылмалыдыр. 

Башга сюзля, пул сярмайясинин, йяни пул вясаитляринин верилмиш 
заманда вя верилмиш йердя сащибкарлыг фяалиййятиня гойулмасынын 
цмуми шяртлярини тясяввцр етмяк зяруридир. 

Бизнесин шяртляри щаггында мялумат бир гайда олараг ачы-
гдыр: о, рясми статистика няшрляриндя, сащибкарлыг фяалиййяти вя инве-
стисийалашдырма шяртляри щаггында ганунверижилик актларында, банк-
ларын, сыьорта жямиййятляринин, диэяр кредит институтларынын щесабат-
ларында, хцсуси игтисади ядябиййатда вя дюврц мятбуатда вардыр. 
Ялбяття ки, ян мцщцм мялуматы пешякарлардан – мцтяхяссислярдян, 
експертлярдян алмаг олур. 

2. Базар тахчасынын, бизнес ихтисаслашмасынын сечилмяси 
Мювжуд олан вя йа тясяввцр едилян бцтцн мал вя хидмятляр-

дян, чохсайлы мцмкцн базарлардан бизнеся мцвяффягиййят тямин 
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едянини сечмяк лазымдыр. Сечим едяркян шяхси тяжрцбяйя ясаслан-
маг, башгаларынын тяжрцбясини юйрянмяк обйектив шяраитля таныш 
олмаг лазымдыр. Фящмя архаланмаг, йа да жидди, щяртяряфли тящлил 
апармаг олар. 

Бу жцр тящлил апармаг асан дейил. Нюгсанлар вя сящвляр, 
тяхмини гиймятляр ола биляр. Потенсиал рягиблярин вя йа мцяссисянин 
бурахдыьы мящсулларын истещлакчыларынын давранышыны габагжадан 
эюрмяк мцмкцн дейил. Ихтисаслы мцтяхяссислярин тювсийяляри сизин 
бизнеси бир чох дцшцнцлмямиш щярякят вя сящвлярдян горуйар, 
хцсусиля дя яэяр сиз бу ишдя йенисинизся. 

Шяхси тящлилинизи эяляжяк истещлакчыларынызын гиймятляндирилмя-
синдян башламаг йахшы оларды. Илк нювбядя мцяййян един ки, сизин 
бизнесин мящсулу кимин цчцн зяруридир. Истещлакчыларынызын зюв-
гцнц вя цстцнлцк вердикляри мящсуллары айдынлашдырмаьа жящд един. 
Эюзлямяйин ки, истещлакчылар юзляри йаныныза эялсинляр, амма бу да 
мцмкцндцр, чалышын ки, истещлакчылары юзцнцз тапасыныз. Потенсиал 
истещлакчыны мцяййян етмядян малиййя ямялиййатларына башламайын 
– риск чох бюйцкдцр. 

Унутмайын ки, рягибляриниз сизин истещлакчыларынызда мараглы-
дырлар. Онлар щаггында мцмкцн гядяр чох мялумат топламаьа 
чалышын, бундан сонра юз шансларынызы гиймятляндирин. 

Бу щяля щамысы дейил. Явязляйижи вя аналоъи малларын мювжуд 
олдуьуну да нязяря алмаг лазымдыр, мящз бу маллар сизин эяляжяк 
бизнесиниз цчцн тящлцкялидир. 

Мцяййян един ки, щансы технолоэийадан истифадя едяжяксиниз, 
бу технолоэийа иля истещсал едяжяйиниз мящсул рягабятя давамлы ола 
биляжякми, алтернатив технолоэийалар вармы. 

Мянимсяйя вя сахлайа биляжяйиниз базарын пайыны гиймятлян-
дирмяйя жящд един. Бу пай хяржляри юдямяйя вя мянфяят ялдя ет-
мяйя кифайят едяжякми? 

Юз мящсулунуза тялябатын щяддини, щяйат дюврцнцн щяддини, 
технолоэийанын щяддини мцяййян един. Йадда сахламаг лазымдыр 
ки, мцяййян анда тялябат мцтляг азалажаг, мящсул ися кющняляжяк, 
ан йетишяжяк ки, ялавя хяржляр юдянмядийиндян технолоэийаны тяк-
милляшдирмяк артыг сярфяли олмайажагдыр, ямяк мящсулдарлыьынын 
сярщядляри вардыр, мящсул вя хидмятлярин кейфиййяти сонсузлуьа гя-
дяр йахшылаша билмяз. 
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3. Сащибкарлыг формасынын сечилмяси: фярди вя йа коллектив 
Фярди сащибкарлыьын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бизнес-

мен юз горхусу вя риски алтында щярякят едир, шяхсян мясулиййят 
дашыйыр. Уьурсузлуг щалында фярдиййятчи шяхси ямлакы иля щесаблашыр. 
Ян садяси олмаса да, ян сярбястидир. Удузмаг шансы вар, лакин ири 
ишя чыхмаг шансы да вар. Перспективли идейалар вя йцксяк пешякарлыг 
фярди сащибкара коммерсийа уьуру тямин едяр. 

Яэяр сиз риски азалтмаг, мясулиййяти пайлашмаг, ялавя ещтий-
атлар жялб етмяк истяйирсинизся, коллектив сащибкарлыьы сечмяк лазым-
дыр. Мцяййян етмяйя чалышын ки, мцяссися цзря партнйорларынызла 
рискли няйиниз олажаг – пул вясаитляри, аваданлыг вя йа бцтювлцкдя 
ишлярин апарылмасы. Биринжи щалда йолдашлыг мягсядяуйьундур, икинжи 
щалда – бирэя истещсал щаггында мцгавиля, цчцнжц щалда – мящдуд 
мясулиййятли жямиййят. Нязяря алын ки, коллектив бизнес шяхси мясу-
лиййяти вя риски азалдыр, гярар гябул едяркян, марагларын горунма-
сында вя конкрет вязифяляр сечяркян чятинликляр йарадыр. Бцтцн щал-
ларда сивил бизнес мцмкцндцр, партнйор ися чох вахт эюзлянилмя-
дян йолдашдан дцшмяня чеврилир. 

Тяшкилетмя формаларындан щяр бири цчцн бцтцн «лещиня» вя 
«ялейщиня»ляри юлчцб-бичмяк лазымдыр – фяалиййят сферасынын хцсу-
сиййятлярини, истещсалын спесификасыны, пул вя диэяр вясаитлярин олуб-
олмамасыны, мящсулун сатылма имканларыны нязяря алмаг лазымдыр. 
Чох важибдир ки, ещтимал едилян бизнесин щцгуги, верэи вя диэяр 
шяртляри диггятя алынсын. Нящайят, юзцнцзцн шяхси марагларынызы, 
мейлинизи, хасиййятинизи гиймятляндирин. 

Ян садя сечим – фярди сащибкарлыгдыр. Даща мцряккяби – 
мящдуд мясулиййятли жямиййятдир. Щяр бир форманын юз мцсбят вя 
мянфи жящятляри вар. Цчцнжц форма да мювжуддур – сящмдар жя-
миййяти. Бир чох щалларда о гачылмаздыр, мясялян, дяйишкян тяркибли 
иштиракчылары олан ири иш тяшкил едяркян. Сящмдар жямиййяти конкрет, 
бир-бирини йахшы таныйан пайчыларын дейил, гиймятли каьызлар база-
рында сярбяст дювр едян сящмлярин адсызлашдырылмыш сащибляринин бир-
лийидир. Бурадан да сящмдар мцяссисясинин жари щяйаты мцлкиййятчи-
дян зяиф асылы олур. Беля мцяссисяляр мцлкиййятчиляр тяряфиндян дейил, 
менежерляр тяряфиндян идаря олунурлар. Менежерлярин функсионал 
сярбястлийи бязян сящмдарларла мцнагишяйя эятирир, ири мцяссисялярин 
идаряетмя структурлары ися чох вахт бюйцйцр, бцрократизмя мейил-
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лянирляр. 
Мцяссися формасынын сечилмяси чох мясулиййятли ишдир. Йалныз 

юзцнцзя вя фящминизя архаланмайын. Щцгугшцнас вя игтисадчыларын 
кюмяйиня етинасызлыг эюстярмяйин. Мцяссисяниз йалныз сизин истякля-
ринизя дейил, щцгуги вя тясяррцфатчылыг мцщитиня, ижтимаи гайдалара 
мцвафиг олмалыдыр. 

4. Бизнесин апарылмасы стратеэийасы вя тактикасынын – щцжум вя 
мцдафиянин – мцяййян едилмяси 

Щцжуму – базарын яля кечирилмясини «мейданын тутулмасы» 
иля башлайын, йяни илк истещлакчыларынызы жялб етмякдян башлайын. 
Щцжумун вахтыны ясла узатмайын: гаршы тяряф сизин маневринизи юй-
ряня, юз фяалиййятляриня мцяййян дяйишикликляр едя биляр. Вурнух-
майын, анжаг гаршы тяряфи вахтындан яввял якс-зярбя ендирмяйя дя 
тящрик етмяйин.  

Сонра базарын яля кечирилмясиня башлайын: яввялжя онун кичик 
бир щиссясини, ардынжа ися даща бюйцк бир щиссясини. Даща сонра 
бцтцн жябщя бойу щцжум етмяк олар. Бу заман базары ялдя нежя 
сахлайажаьынызы мцяййянляшдирин, ардынжа мцдафияйя кечмяк ла-
зымдыр. 

Мцдафия олунан бизнесменин мцвяффягиййятинин рящни юз 
малынын рягабят цстцнлцклярини горумасындадыр. Рягибин мящсулун 
техники характеристикаларыны, кейфиййятини тякрарламасына, гиймяти вя 
мясряфляри чох азалтмасына йол вермяк олмаз. Бу андан етибарян 
истещсал просесинин техники тякмилляшдирилмяси, мящсулун кейфиййяти-
нин йцксялдилмяси, дцшцнцлмцш сатыш сийасяти, фяал базар мювгейи, 
хяржляря гянаят даими гайьыйа чеврилир. 

Фяал бизнесмен анламалыдыр ки, йалныз мящсулун тязялянмя-
сини тямин етмякля, алыжыларда йени тялябат формалашдырмагла, мящ-
сулун йени тятбиг сащялярини дяриндян дуймагла базары ялдя сахлайа 
биляр. Юз базарынын юлчцлярини рягиблярин щесабына да, онларла бир-
ликдя дя эенишляндирмяк олар. Мядяни рягабятин цстцнлцйц ондадыр 
ки, о, щамыны гамчыламагла йалныз базарда галмаьа дейил, щям дя 
ону щамы цчцн бюйцтмяйя имкан верир. Рягабят, галибляр дя дахил 
олмагла, щамы цчцн амансыз вя мцфлиседижи ола биляр, анжаг тямиз 
вя дюзцля билян дя ола биляр. Щяр шей игтисадиййатын вязиййятиндян, 
тясяррцфат мядяниййятинин цмуми сявиййясиндян асылыдыр. 

Тясяррцфат елми мцхтялиф давраныш стратеэийалары тяклиф едир. 
Базарын тутулмасы, онда пайын эенишляндирилмяси стратеэийасындан 
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башга, базарын щялялик мцяййян едилмядийи заман, эюзлямя стра-
теэийасы да мцмкцндцр. Диггят мяркязиндя принсипиал йени мящсул 
дейил, йалныз онун модификасийасы (варианты) олдугда тязялянмя 
стратеэийасы чярчивясиндя мящсулун диференсасийасы (мцхтялифлийи) 
стратеэийасына цстцнлцк вермяк олар. Диэяр стратеэийалар да 
мцмкцндцр. 

5. Малиййя ещтийатларынын ахтарышы 
Истянилян истещсалын щяйата кечирилмяси цчцн хаммал, мате-

риал, дязэащ вя алятляр, истещсалат вя анбар биналары, електрик енеръиси, 
ишчи гцввяси вя с. зяруридир. Башга жцр щеч бир истещсал бизнесиндян 
сющбят эедя билмяз. Истещсалы тяшкил етмяк цчцн пул лазымдыр. 

Тутаг ки, сизин вя шярикляринизин пулу йохдур. Пулу, мисал 
цчцн, сящмляшдирмя йолу иля ялдя етмяк олар. Башга жцр дя етмяк 
мцмкцндцр: кредит цчцн банка мцражият етмяк, щяр щансы фон-
ддан пул алмаьа жящд эюстярмяк, дювлят субсидийасына наил олмаг. 
Пул ахтарышынын мцхтялиф цсуллары вардыр. Башлыжасы – мягсяди айдын 
тясяввцр етмяк, щяр шейи йахшыжа щесабламаг, жялб едилян вясаитин 
сярянжамчыларына мцяссисянин планларыны дцзэцн чатдырмаьы ба-
жармаг, йахшы, етибарлы ада малик олмагдыр. 

Кифайят гядяр малиййя вясаитляриня малик олмагла сиз истещсал 
васитяляри вя ямяк базарларына чыхырсыныз. 

Аваданлыьы нежя ялдя етмяли? Сиз ону ала билярсиниз, ижаряйя дя 
эютцря билярсиниз. Истещсал васитялярини алмаг цчцн сиз йа тижарят-ва-
ситячи фирмайа, йа да билаваситя мцвафиг материал вя аваданлыг ис-
тещсалчыларына мцражият етмялисиниз. Яэяр сизин гейри-стандарт ава-
данлыьа ещтийажыныз варса, бирбаша истещсалчыйа мцражият етмяк 
хцсусиля мягсядяуйьундур. 

Ишчиляря олан тялябаты юдямяк цчцн сиз шяхси ялагяляриниздян 
вя ишэцзар тювсийялярдян истифадя едя билярсиниз, бундан башга мят-
буатда елан йерляшдиря вя йа ямяк биръасына сорьу иля мцражият едя 
билярсиниз. Сиз щятта билаваситя мцяссисядя кадрларын щазырлыьыны вя 
тякрар щазырлыьыны тяшкил едя билярсиниз. Ямяк коллективини, хцсусиля 
идаря вя мцщяндис щейятини ясаслы сурятдя сечмяк лазымдыр. 

Истещсал васитяляринин вя пешякар ишчилярин сечими истещсал тех-
нолоэийасындан асылыдыр. 

Яэяр базарда верилмиш истещсал просеси цчцн йеэаня бир тех-
нолоэийа мювжуддурса, технолоэийа мясяляси чох садя щялл олунур. 
Лакин унутмаг олмаз ки, уникал технолоэийанын алынмасы чох вахт 
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ондан истифадя щцгугунун – патентин алынмасы иля баьлыдыр. Патент 
– йарадылмыш технолоэийанын (ихтиранын) мцяййян заман мцддя-
тиндя монопол истифадяси щцгугу щаггында шящадятнамядир. Бу о 
демякдир ки, патент сащиби бир мцддят ярзиндя патентляшдирилмиш 
технолоэийа цзря мящсул истещсал етмяк вя сатмаг щцгугуна ма-
ликдир. Патенти бцтцнлцкля алмаг олар, технолоэийадан йалныз исти-
фадя щцгугуну, йяни лисензийаны да алмаг олар. Лакин лисензийа 
йалныз щцгуг дейил, ющдячилик дя демякдир: лисензийа мцгавилясиндя 
мцхтялиф нюв мящдудиййятляр, мясялян, мящсулун сатышы вя йа гий-
мяти цзря мящдудиййятляр эюстяриля биляр. 

Яэяр сиз йени перспективли, хцсусиля дя юзцнцзцн йаратдыьыныз, 
технолоэийалара малик олараг бизнеся дахил олурсунузса, онлары па-
тентляшдиряряк щцгуги жящятдян горуйун. Йени технолоъи щялл – ба-
зарын мянимсянилмяси цчцн радикал йоллардан биридир, лакин юзцнцз 
цчцн мцяййян един щансы йахшыдыр – шяхси технолоэийа иля мящсул 
истещсал едяркян ямтяя базарыны зябт етмяк, йохса лисензийа сата-
раг, башгаларына ямтяя базарыны долдурмаг имканы веряряк, тех-
нолоъи базарда юз пайына нязарят етмяк. 

Технолоэийаны сечяркян йалныз онун алынмасына дейил, щям 
дя онун тятбигиня чякилян хяржляри нязяря алмаг лазымдыр, мясялян, 
електрик енеръисинин истещлакы иля ялагядар хяржляри. Яввялжядян 
мцяййян един ки, технолоэийанын алынмасы вя истисмары нечяйя баша 
эяляжякдир. Диэяр шяртляр ейни олдугда ян аз ялавя хяржляр сечимини 
мцяййян едир. 

Бир чох истещсал просесляри мювжуддур ки, онлар цчцн мцхтя-
лиф, щям дя чох вахт принсипиал олараг фярглянян технолоэийалардан 
истифадя олунур. Бурада артыг сечим щеч дя асан дейил. Автомобил 
йыьаркян, компйутер истещсал едяркян, трикотаъ вя йа картон гуту-
лар щазырлайаркян ейни мцвяффягиййятля дцнянки, буэцнкц вя са-
бащкы технолоэийаны тятбиг етмяк олар. Ян мцасир технолоэийанын 
хейриня сечим етмяйя тялясмяйин: о, бир гайда олараг, ян бащалысы-
дыр, щям дя мигйаслы йенидянгурма тяляб едир. Сакитжя ишэцзарлыгла, 
бцтцн «лещиня» вя «ялейщиня»ляри арашдырараг сечим един. Тяклиф 
олунан мящсулун мцмкцн кейфиййятини вя онун гябул олунмуш 
стандартлара мцвафиглийини, истещсал просесинин эюзлянилян техники 
характеристикаларыны, онун сямярялилик вя мящсулдарлыьыны, авадан-
лыьын мцмкцн йенидян сазланмасыны, истещсалын ихтисары вя эенишлян-
дирилмясини, аваданлыьын ишчилярин пешякар вярдишляриня мцвафиглийини 
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вя саиряни гиймятляндирин. Мцтяхяссислярин – мцщяндис, игтисадчы, 
менежер, бязян дя психологларын фикирляриня етина етмяйин. 

6. Гиймятгойма сийасятинин сечими 
Гиймятгойма – щеч дя садя иш дейилдир, щям дя яэяр сизин 

мящсулун базарда аналогу йохдурса. Гиймят еля олмалыдыр ки, би-
ринжиси, мящсулу сатмаг олсун, икинжиси, хяржляр юдянилсин, цчцн-
жцсц, эялир ялдя едилсин. Гиймятин мцяййян едилмяси цчцн мцхтялиф 
йанашмалар тяклиф етмяк олар. 

Яэяр мящсул базарда кифайят гядяр тягдим олунубса, онун 
гиймяти артыг мялумдур: гиймят хцсуси прейскурантларда вя мя-
лумат китабчаларында дярж олунур, маьазаларда малын цстцня гой-
улур. Яэяр сиз мящсулун щяр щансы тякмилляшдирилмиш вариантыны вя йа 
модификасийасыны истещсал едирсинизся, ясас, база малынын гиймятини 
ясас эютцрмяк йахшы оларды, щям дя бу заман модификасийа вя 
тякмилляшдирмя цчцн мцхтялиф ялавяляри дя нязяря алмаг лазымдыр. 

Яэяр сиз тамамиля йени мящсул щазырламысынызса, онун ана-
логу вя мцвафиг олараг гиймятинин мцяййян едилмяси цчцн орийен-
тирляр йохдурса, сиз хяржляри нязяря алараг, базарын тящлили вя малын 
базара чыхышынын мцмкцнлцйц бахымындан гиймятин сявиййясини 
тяйин едирсиниз. Бу ян чятин щалдыр, о, аналитик сяйляр, чох вахт ися 
мцтяхяссислярин жялб едилмясини тяляб едир. Гиймят стратеэийасыны 
фикирляшяркян сиз йцксялдилмиш гиймятин («гаймагларын йыьылмасы 
гиймятляри») мцяййян едилмяси принсипляриня ямял едя билярсиниз, 
ялбяття ки, яэяр бу гиймятя реаксийа вермяйя щазыр олан алыжылар та-
пыларса. Сиз башга бир йанашма да сечя билярсиниз: яввялжя ашаьы са-
лынмыш гиймят мцяййян едирсиниз, бу сизя истещлакчылары жялб етмяйя 
вя базарын бир щиссясини тутмаьа кюмяк едяр, сонра ися мювгеляри-
низ мющкямляндикжя, даща йцксяк гиймятляр тяйин едя билярсиниз. 
Яндазяни кечмямяк важибдир. 

Сиз инщисарчысынызса, йяни щяр-щансы малын йеэаня истещсалчысы 
вя сатыжысынызса, жидди мящдудиййят йалныз юдямя габилиййятли ис-
тещлакчы тялябаты олажагдыр. 

Гиймятгойма методлары арасында щал-щазырда мягсядли вя 
йа эюзлянилян эялир методу хцсуси йер тутур. Сющбят эялирин ян 
йцксяк дейил, ишэцзар фяаллыьын артмасы вя азалмасы дюврлярини ня-
зяря алан щяр щансы оптимал нормасындан эедир. Башлыжасы одур ки, 
бурада гиймят щесабланмыш, эюзлянилян эялиря йахынлашдырылыр. 
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7. Сатыш давранышы стратеэийасы вя тактикасынын мцяййян едил-
мяси 

Яввялжя мцяййян етмяк лазымдыр ки, сатышла юзцнцз, йохса 
хцсуси хидмят мяшьул олажагдыр, сатыш шябякясини сиз йарадажагсы-
ныз, йохса диэяр мцяссисялярин, хцсусиля дя тижарят мцяссисяляринин 
сатыш системиндян истифадя едяжяксиниз, базарда мцяссисяни ким вя 
нежя тямсил едяжяк (тижарят мянтягяси, сатыш аэентлийи шяклиндя, 
коммувойаъерляр, тижарят нцмайяндяляри вя с.). Базарын вязиййятини 
пешякаржасына гиймятляндирмяк, мювсцми тяряддцдляри, конйунк-
туру, сатышын реэионал хцсусиййятлярини нязяря алмаг лазым эяляжяк-
дир. Истещсалчылара, хцсусиля техники тяминат, тямир вя с. цзря ялавя 
хидмят эюстярилмяси системини ишлямяк лазымдыр. 

Яэяр сиз шяхси сатыш шябякянизи йаратмаьы гярара алырсынызса, 
сифариш вя йа мцгавиля цзря ишляйирсинизся, мящсула тялябаты, мцвафиг 
олараг сахланма вя нягл, йцклямя вя бошалтма, габлашдырма, щям-
чинин сыьорталама хяржлярини щесаблайын. 

Рекламы унутмайын: о, мящсулунуза тялябатын формалашмасы 
цчцн важибдир. Бажарыг вя фярасятинизи эюстярин, мцтяхяссислярдян 
истифадя един. Реклам – инжясянятдир, онунла пешякарлар мяшьул 
олурлар. Реклам цчцн зярури вясаит нязярдя тутун. Бир мцщцм щя-
гигяти унутмайын: мящсулунузун кейфиййяти рекламдакы вядляря 
максимум мцвафиг олмалыдыр. 

8. Истещсалын тяшкили вя онун малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин 
тящлили 

Истещсалын тяшкилинин мцяййян ганунлары мювжуддур. Онлары 
мянимсямякля сиз юзцнцз бцтцн механизми гурурсунуз вя йа 
муздла тутулмуш мцтяхяссислярин кюмяйиндян истифадя едирсиниз. 

Сизя мцяссисядя ишляйян машынларын гурулушуну, технолоъи 
просесин бцтцн инжяликлярини билмяк важиб дейил. Лакин унутмайын 
ки, бу мцяссися сизиндир вя сиз онун тяшкилатчысысыныз. 

Технолоъи, ямяк вя игтисади тяшкилетмяни, мцщасибат учотуну 
сазлайын, бцтцн тясяррцфат фяалиййятинин систематик вя комплекс 
тящлилини апарын, йениликляри нязяря алын вя истещсалата тятбиг един, 
ону тякмилляшдирин. Сизин мцяссися дяйишян тясяррцфат мцщитиндядир. 
Базар чох шылтагдыр, онун тялябатыны тутмаг лазымдыр, якс щалда ясил 
уьур олмайажагдыр. Ямр етмяйи вя юз планларынызын йериня йетирил-
мясиня наил олмаьы бажарын. Хяржляринизя нязарят един, малиййя, 
материал вя ямяк ещтийатларынын артыг сярфиня йол вермяйин. 
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Тутаг ки, истещсал мцвяффягиййятля битмишдир. Сонра мящсу-
лун реализяси дя уьурлу кечмишдир. Сиз чохдан эюзлядийиниз газанжы 
эютцрцрсцнцз. Мящсулун истещсалына вя реализясиня, мцяссисянин 
тяшкилиня мясряфляринизи, йяни хяржляринизи чыхмагла, сиз цмуми эялир 
адландырылан галыг ялдя едирсиниз. Цмуми эялирдян сиз бир сыра юдя-
нишляр етмялисиниз: кредит мцяссисяляри вя банкларла юдянишляр, 
бцджяйя верэи юдянишляри, сыьорта, сосиал, пенсийа вя диэяр фондлара 
юдянишляр. 

Мяжбури юдянишлярдян сонра галмыш эялир халис эялирдир вя ар-
тыг бцтювлцкдя мцяссисяйя мяхсусдур. Эялирин бир щиссяси мцтляг 
йыьым фондуна, йяни мцяссисянин эенишляндирилмясиня, мцасирляшди-
рилмясиня кечириляжякдир вя йалныз галаныны юз мцлащизянизя эюря 
пайлашдыра билярсиниз. 

Унутмайын ки, эялир – мцяссися фяалиййятинин ян йахшы цму-
миляшдирижи эюстярижисидир. Эялирин мябляьини диггятля тящлил един, 
онун йцксяк вя йа аз олдуьуну гиймятляндирин. Мцтляг ону яв-
вялки дюврцн эялири иля, илкин эюстярижиляр иля мцгайися един. Уьур вя 
йа уьурсузлуьун сябяблярини мцяййян един. Бу сизя бизнесинизин 
алгоритмини анламаьа, зярури дцзялишляр етмяйя йардым эюстяряр. 

Мцяссисянин «сящщятинин вязиййятини» тящлил един, хястялик ща-
лында да симптомлары дейил, хястялийин юзцнц, онун сябяблярини ара-
дан галдырмаьа чалышын. Анламаьы юйрянин: мянфи эюстярижилярин 
архасында ня эизлянир – пис базар, сащибкарлыг гярарларындакы сящв-
ляр вя йа башга бир шей. 

 
6.1. Бизнес-планлашдырманын нязяри мцддяалары 

 
Щяр бир фирма юз фяалиййятиня башлайаркян перспективдя юзц-

нцзцн малиййя, материал, ямяк вя ягли ещтийатлара тялябатыны, онла-
рын мянбялярини айдын тясяввцр етмялидир, щямчинин фирманын фяа-
лиййяти просесиндя ещтийатлардан истифадянин сямярялилийини дягиг ще-
сабламаьы бажармалыдыр. 

Сащибкарлыг формаларынын мцхтялифлийиня бахмайараг, прак-
тики олараг коммерсийа фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя вя мцхтялиф 
фирмалар цчцн тятбиг олунан ясас мцддяалар мювжуддур. Бу 
мцддяалар потенсиал чятинликляря вя тящлцкяляря вахтында щазырлаш-
маг вя онлардан йан кечмяк вя бунунла да гаршыйа гойулмуш 
мягсядляря чатмаг рискини азалтмаг цчцн зяруридир. 
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Планлашдырма истянилян сащибкарлыг фяалиййятинин нормасыдыр. 
Русийада базар инкишаф етдикжя бизнес-планларын зярурилийи айдын 
олду, артыг 1994-1995-жи иллярдян онлары мцтляг тятбиг етмяйя баш-
ладылар. 

Базар игтисадиййатында бизнес-план сащибкарлыьын бцтцн сфе-
раларында истифадя олунан ишчи аляти кими чыхыш едир. Бизнес-план фир-
манын фяалиййят просесини тясвир едир, рящбярлярин юз мягсяд вя вязи-
фяляриня, илк нювбядя дя ишин эялирини артырмаьа нежя наил олмаг истя-
диклярини эюстярир. Йахшы ишлянмиш бизнес-план фирмайа артмаьа, ба-
зарда йени мювгеляр ялдя етмяйя, мцяссисянин перспективли планыны 
тяртиб етмяйя кюмяк едир. 

Бизнес-план даими сяняддир: о, систематик олараг йениляшир, 
она щям фирма дахилиндя, щям дя базарда баш верян дяйишикликлярля 
баьлы дцзялишляр едилир. 

Бизнес-план – мягсяди мцяййян базарда вя бяргярар олмуш 
тяшкилати-игтисади шяраитдя фирма фяалиййятинин конкрет истигамятинин 
(мящсул вя йа хидмят истещсалы) юйрянилмяси олан тядгигатларын вя 
тяшкилати ишин нятижясидир. О, ашаьыдакылара ясасланыр: 

- мцяййян ямтяя (хидмят) истещсалынын конкрет лайищяси; 
- тяшкилатын истещсал-тясяррцфат вя коммерсийа фяалиййяти-

нин щяртяряфли тящлили. Мягсяд фирманын эцжлц вя зяиф тяряфляринин, 
спесификасынын вя диэяр аналоъи фирмалардан фяргляринин ашкар едил-
мясидир; 

- конкрет вязифялярин реализяси цчцн игтисадиййатда истифадя 
олунан конкрет малиййя, техники-игтисади вя тяшкилати механизмля-
рин юйрянилмяси. 

Бизнес-план – фирманын инкишаф стратеэийасыны мцяййян едян 
сянядлярдян биридир. Ейни заманда о, фирманын цмуми инкишаф кон-
сепсийасына ясасланыр, стратеэийанын игтисади вя малиййя аспектлярини 
ятрафлы ишляйир, конкрет тядбирляри техники-игтисади жящятдян ясаслан-
дырыр. Бизнес-планын реализя мцддяти адятян бир вя йа бир нечя илля 
(чох вахт орта- вя узунмцддятли кредитлярин мцддятляри иля уйьун 
эялян) мящдудлашан инвестисийа програмынын бир щиссясини ящатя 
едир. 

Бизнес-план бир сыра мясяляляри щялл етмяйя имкан верир, бун-
лардан ясаслары ашаьыдакылардыр: 

- фирманын инкишаф истигамятляринин игтисади мягсядяуйьун-
луьунун ясасландырылмасы; 
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- фяалиййятин эюзлянилян малиййя нятижяляринин, илк нювбядя 
сатыш вя эялир щяжмляринин щесабланмасы; 

- малиййяляшдирмя мянбяйинин мцяййян едилмяси; 
- ишчилярин сечилмяси. 
Бизнес-планын щазырланмасы просеси башламыш иши бцтцн детал-

лары иля жидди тящлил етмяйя имкан верир. О, фирманын сащибкарлыг 
фяалиййятинин обйектив гиймяти кими базарын тялябатына уйьун ола-
раг лайищя – инвестисийа щялляринин важиб аляти кими чыхыш едир. Бизнес-
планда коммерсийа мцяссисясинин ясас аспектляри характеризя олу-
нур, гаршылашдыьы проблемляр тящлил едилир, проблемлярин щялли цсуллары 
мцяййян едилир. Демяли, бизнес-план – бир нюв ахтарыш, елми-тядги-
гат вя лайищя ишидир. 

Бизнес-план йалныз коммерсийа лайищясинин дейил, щям дя 
мцяссисянин юзцнцн идаря едилмясинин ясасыдыр десяк йанылмарыг. 
Бизнес-план сайясиндя рящбярлик юз мцяссисясиня санки кянардан 
баха билир. Игтисади вя тяшкилати мясялялярин мцфяссял тящлилинин дахил 
олдуьу бизнес-планын ишлянмяси просесинин юзц сяфярбяр олмаьа 
мяжбур едир. 

Кредитин алынмасы вя йа инвестисийаларын жялб едилмяси, фирма-
нын стратеъи вя фактики орийентирляринин мцяййян едилмяси вя с. биз-
нес-планын мягсяди ола биляр. 

Бизнес-план инвестисийаларын ясасландырылмасынын илк цмуми-
ляшдирилмиш сянядляриндян биридир вя планлашдырылан номенклатура вя 
мящсул бурахылышынын щяжми щаггында истещсалын торпаг, енеръи вя 
ямяк ещтийатларына тялябаты щаггында бирляшдирилмиш верилянлярдян, 
сатыш базарынын вя хаммал базасынын характеристикаларындан ибарят-
дир. Она щямчинин нязярдян кечирилян лайищянин коммерсийа, бцджя 
вя игтисади сямярялилийини ачыглайан, илк нювбядя лайищя иштиракчы-ин-
весторлары цчцн мараглы олан бир сыра эюстярижиляр дахилдир. Эюстя-
рижилярин щесабланмасы мцасир йерли вя харижи инвестисийалашдырманын 
тяляб вя шяртляриня уйьунлашдырылмышдыр. 

Бизнес-план истещсалын инкишаф имканлары, малын базара иряли-
ляйиши цсуллары, мцмкцн газанжлар, мцяссисянин фяалиййятинин ясас 
малиййя-игтисади нятижяляри щаггында обйектив тясяввцр йарадыр, риск 
зоналарыны вя онун азалдылмасы йолларыны мцяййян едир. Бизнес-план 
фяалиййятин сферасындан, мигйасындан, мцлкиййятиндян вя тяшкилати-
щцгуги формасындан асылы олмайараг истифадя едилир. Онда щям 
мцяссисянин идаря едилмяси иля баьлы дахили мясяляляр, щям дя диэяр 
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фирма вя тяшкилатларла контракт вя гаршылыглы мцнасибятлярин йара-
дылмасы иля шяртлянян харижи мясяляляр щялл олунур. 

Бизнес-планын сифаришчиляри шяраит вя нятижяляри тящлил едилян вя 
прогнозлашдырылан сащибкарлыг вя инвестисийа фяалиййятини щяйата ке-
чирян щцгуги вя физики шяхсляр олурлар. Бизнес-планы маркетинг фяа-
лиййяти, лайищяляндирмя сащясиндя ихтисаслашан фирмалар, мцяллиф кол-
лективляри, айры-айры мцяллифляр ишляйиб щазырлайырлар, зярурят олдугда 
консалтинг фирмалары вя експертляр жялб едилирляр. 

Бизнес-план ишляняркян бцтцн иштиракчы тяряфлярин мараглары 
гаршылыглы нязяря алынмалыдыр: 

- мцстягил инвестор олан вя сящмляшдирмя, борж, истиграз 
бурахылышы вя с. васитясиля жялб едилмиш капиталдан истифадя едян биз-
нес-план сифаришчинин (мцштяринин); 

- цмуми инкишаф консепсийасына мцвафиг олараг обйектля-
рин тикинтисиндя тялябат вя приоритетляри мцяййян едян, лайищя тапшы-
рыьыны формалашдыран, сифаришляри нязярдян кечирян вя мцвафиг ся-
нядляри рясмиляшдирян, бцджяйя верэи юдянишлярини планлашдыран, реа-
лизяйя нязарятдя иштирак едян бялядиййя органларынын; 

- бизнес-планын консепсийасыны тяфяррцаты иля ишляйян, тех-
ники тядгигатлары, лайищяляндирмяни, смета сянядляринин тяртиб едил-
мясини, аваданлыьын гурулмасы вя монтаъына, технолоъи просесин 
бурахылышына мцяллиф нязарятини щяйата кечирян, реализяйя нязарятдя 
иштирак едян подрат фирмаларын; 

- мящсул вя йа хидмятдян истифадя едян истещлакчынын. 
Эяляжяк партнйорларла данышыглар заманы бизнес-план бизнес-

тяклифлярин ясасыны тяшкил едир, о, фирма щейятини ишя дявят едяркян 
мцщцм рол ойнайыр. 

Бизнес-план ягли мцлкиййят обйектидир, коммерсийа сирридир 
вя мцвафиг олараг мцщафизя едилмялидир. 

 
6.1.1. Бизнес-планын мягсяд вя вязифяляри 

 
Бизнес-план фирманын бизнес-ямялиййатларынын, фяалиййятинин 

планыдыр, фирма, мал, истещсал, сатыш базарлары, маркетинг, ямялиййат-
ларын тяшкили вя онларын сямярялилийи щаггында мялуматлардан иба-
рятдир [55, с. 35]. 

Бизнес-планын ишлянмясиндя мягсяд – базарын тялябатларына вя 
зярури ресурсларын ялдя едилмяси имканларына мцвафиг олараг фирма-
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нын гысамцддятли вя узунмцддятли дюврляр цчцн тясяррцфат фяалиййя-
тини планлашдырмагдыр. 

Бизнес-планын вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
- фирманын узунмцддятли вя гысамцддятли мягсядлярини, 

онлара наил олмаг стратеэийа вя тактикасыны ятрафлы ифадя етмяк; 
- фирманын фяалиййятиндя конкрет истигамятляри, мягсядли 

базарлары вя бу базарларда фирманын йерини мцяййянляшдирмяк; 
- фирманын истещлакчылара тяклиф етдийи мал вя хидмятлярин че-

шидлярини сечмяк вя эюстярижилярини мцяййян етмяк; 
- истещсал вя гейри-истещсал мясряфлярини гиймятляндирмяк; 
- базарын юйрянилмяси, сатышларын стимуллашдырылмасы, гиймят-

гойма вя с. цзря маркетинг тядбирляринин тяркибини мцяййян етмяк; 
- фирманын малиййя вязиййятини вя мювжуд малиййя вя 

мадди ещтийатларын гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олмаг цчцн 
кифайят едяжяйини гиймятляндирмяк. 

Бизнес-план ашаьыдакы ясас функсийалары йериня йетирир [68, с. 
10]: 

- сащибкарын онун кюмяйи иля мцяййян мцддят ярзиндя фяа-
лиййятин фактики нятижялярини гиймятляндиря билдийи алятдир; 

- перспективдя бизнесин апарылмасы консепсийасынын ишлян-
мяси цчцн истифадя едиля биляр; 

- малиййя ещтийатларынын ялдя едилмяси алятидир; 
- фирманын стратеэийасынын реализя алятидир. 
Беляликля, бизнес-план имкан верир ки, фирманын фяалиййятинин 

имканлары тящлил едилсин вя приоритет мягсядлярин сечими ясасландырыл-
сын, йяни фирманын фяалиййят стратеэийасы мцяййян едилсин. 

Базарын вязифяляриндян вя тяртиб едилмя мягсядляриндян асылы 
олараг бизнес-планлар фяргли ола билярляр. 

Тяйинатындан асылы олараг бизнес-планлар мцхтялиф модифика-
сийаларда ишлянир: бизнес-хятти цзря (мящсул, иш, хидмят, техники щял-
ляр), бцтювлцкдя фирма цзря (йени вя йа артыг фяалиййятдя олан). Биз-
нес-план щям фирманын инкишафына, щям дя малиййя жящятдян 
саьламлашдырылмасына йюнялдиля биляр. 

 
6.1.2. Бизнес-планын структуру вя тяркиби 

 
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцхтялиф игтисадчылар бизнес-планын 

фяргли структурларыны сечирляр, лакин онларын щамысы тяхминян ейни 
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гурулуша маликдир. 
Бизнесин консепсийасы (резцме) – бу, нязярдя тутулмуш биз-

нес щаггында вя фирма юз ишини башлайаркян вя йа мювжуд ишини ин-
кишаф етдиряркян гаршысына гойдуьу мягсядляри щаггында йыьжам, 
сцрятля охунан информасийа хцласясидир. 

Мащиййятжя, консепсийа бизнес-планын гысалдылмыш версийасы-
дыр. 

Резцмедя ашаьыдакы ясас мягамлар якс олунмалыдыр: 
- бизнес цчцн имканлар, 
- бизнесин жялбедижилийи, 
- фирма вя реэион цчцн важиблийи, 
- зярури малиййя ещтийатлары (шяхси вя йа борж), 
- лайищянин юдянмя мцддяти, 
- борж вясаитляринин мцмкцн гайтарылма мцддяти, 
- инвестисийалашдырма шяртляри, 
- эюзлянилян газанж вя онун пайлашдырылмасы. 
Консепсийанын тяртиб олунма гайдасы кифайят гядяр сярбяст 

олса да, ону тяклиф олунан бизнесин баш мягсядиндян (адятян, га-
занж ялдя етмяк) вя ишлянян бизнес-планын тяйинатындан башлама-
гдыр. 

Индики заманда вязиййяти тясвир едян вя фирма щаггында гыса 
мялумат верян бюлмядя ашаьыдакы мягамлар якс олунур: 

- бизнес-план цзря идейаларын йаранмасына тясир едян ясас 
щадисяляр; 

- менежерляр гаршысында дуран ясас шяртляр вя проблемляр; 
- базарын вязиййяти вя наил олунмасы зярури олан мювге; 
- диэярляри. 
Сонра йыьжам формада фирма щаггында ясас мялумат верилир: 

тясис тарихи, тяшкилати-щцгуги формасы, тясисчиляр, щцгуги цнван вя с. 
Бизнесин обйектини характеризя едян бюлмядя бизнес-планын 

истигамятини (мящсул, иш, хидмятляр, йени мцяссисянин йарадылмасы, 
ишляйян мцяссисянин инкишаф етдирилмяси, малиййяжя саьламлашдырыл-
масы), малын истещлакчылар цчцн мцщцмлцйцнц, уникаллыьыны, фун-
ксионал имканларыны вя хцсусиййятлярини гейд етмяк лазымдыр. 

Бюлмя нязярдя тутулан бизнесин уьуруну мцяййян едян ясас 
амиллярин тясвири иля битмялидир. 

«Базарын тядгиги вя тящлили» бюлмяси мящсул вя хидмятлярин 
буэцнкц вя потенсиал истещлакчыларын арашдырылмасына йюнялмишдир. 
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Бу бюлмядя йахшы оларды ки, истещлакчынын мящсулу аларкян ясас-
ландыьы приоритетляр мцяййян едилсин: кейфиййят, гиймят, чатдырылма 
мцддяти вя дягиглийи, сервис хидмяти вя с. 

Базары сегментляшдирмяк, фирманын мящсулу цзря базарларын 
юлчц вя щяжмини мцяййянляшдирмяк лазымдыр. 

Мящсул вя хидмятлярин базарда щансы мцддятя бяргярар ола-
жаьыны тящлил етмяк вя базарын сонракы эенишлянмясини, буна тясир 
едян ясас амилляри ясасландырмаг лазымдыр. 

Рягиблярин излянмяси вя гиймятляндирилмяси, онларын эцжлц вя 
зяиф тяряфляринин ашкар едилмяси вя тящлили чох важибдир. 

Мцмкцн сатыш щяжмини натурал вя пул ифадясиндя мцяййян 
етмяк лазымдыр. 

«Тяшкилати план» бюлмяси – йалныз йени фирма йарадыларкян иш-
лянир. 

Бурада фирманын тяшкилати структуруну эюстярмяк важибдир: 
апарыжы менежерлярин вязифя тялиматлары, онларын идаряетмя просе-
синдя ролу, хидмят вя бюлмялярин гаршылыглы фяалиййяти дягиг мцяй-
йян едилмялидир. 

Бундан башга, ишчи гцввясиня, ямяк шяраитиня, ямяйин юдя-
нилмясинин тяшкили шяртляриня тялябляр кими амилляри эюстярмяк йахшы 
оларды. 

Фирма фяалиййятинин щцгуги тяминаты тяшкилати планын алтбюл-
мясидир, бурада фяалиййятин щцгуги аспектляри щаггында бцтцн мялу-
мат верилир, (гейдиййат щаггында мялумат, тясис сянядляри, мцлкиййят 
формасы, ганунверижи мящдудиййятляр, патент мцдафияси вя с.) 

«Щейят вя идаряетмя» бюлмясиндя менежерляр щаггында мя-
лумат вермяк вя онларын идаряетмя имканларыны характеризя етмяк, 
фирманын штат жядвялинин лайищясини тягдим етмяк лазымдыр. 

«Истещсал планы» бюлмяси истещсал просесини вя мящсулун но-
менклатуруну якс етдирир. Яэяр бязи ямялиййатлар субподратчыйа 
тапшырылырса, бу, планда эюстярилмялидир. 

Истещсал просесини тягдим едяркян ямяк тутумуна эюря онун 
структуруну эюстярмяк мягсядяуйьун оларды. 

Истещсал бинасына тялябаты вя онун сащясини, фирманын истещсал 
эцжцнц, ялавя аваданлыьа вя материал ещтийатларына тялябаты эю-
стярмяк зяруридир. 

Бурада мцмкцн гядяр ятраф мцщитин мцщафизяси, туллантыларын 
утилляшдирилмяси, щяйат фяалиййятинин тящлцкясизлийи системи тясвир едилир. 
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Бюлмя истещсал мясряфляринин вя истещсал олунан мящсулун 
майа дяйяринин щесабланмасы иля битир. 

Хцсуси бюлмя кими инвестисийа планы эюстяриля биляр, бурада 
инвестисийалара тялябат якс олунур, щямчинин лайищянин щансы вяса-
итляр щесабына малиййяляшдириляжяйи (шяхси вя йа борж вясаитляри) вя с. 
билдирилир. 

«Маркетинг планы» бюлмяси нязярдя тутулан сатыш щяжминя 
наил олмаг вя базар тялябатларынын юдянилмяси йолу иля максимум 
газанж ялдя етмяк цчцн зярури тядбирляр планындан ибарятдир. 

Фирманын инкишафынын маркетинг стратеэийасыны якс етдирмяк 
зяруридир. Стратеэийаны ишляйяркян ямтяя, гиймят, сатыш сийасяти вя 
хидмят сервисинин дахил олдуьу маркетинг планынын ишлянмяси йолу 
иля фирманын дяйишян базар шяраитиня уйьунлашмасы мягсяди иля харижи 
мцщитин тясирини (технолоэийаларын, истещсалчы сорьу вя ясасларынын 
дяйишмяси мейилляри) нязяря алмаг мягсядяуйьундур. 

Ашаьыдакы методлара ясасланан гиймятгойма стратеэийасына 
хцсуси йер айрылыр: 1) там хяржляр, орта вя сон щядд хяржляри; 2) стан-
дарт истещсал хяржляри вя бирбаша хяржляр (мягсядли эялир нормасы). 

Потенсиал рискляри якс етдирян бюлмя хцсусиля мцщцмдцр, беля 
ки, риск амили фирманын малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня бюйцк тясир 
эюстярир. Ян азы ашаьыдакы риск нювлярини нязяря алмаг лазымдыр: 

- истещсал рискляри, истещсал просесиндя вя йа хаммал, мате-
риал вя комплектляйижилярля тяжщизат просесиндя мцхтялиф позунту-
ларла баьлы олан; 

- коммерсийа рискляри, базарда там олмайан щяжмдя мящ-
сул реализяси иля баьлы олан; 

- малиййя рискляри, инфлйасийа просесляринин, юдямямялярин, 
валйута мязянняси тяряддцдляринин вя с. йаратдыьы; 

- форс-маъор, нязярдя тутулмайан вязиййятлярля (сийаси кур-
сун дяйишмясиндян тябии фялакятляря гядяр) баьлы олан. 

Риск тясирляринин азалдылмасы методлары мцхтялифдир, лакин 
коммерсийа сыьортасы, ещтийат малиййя фондунун йарадылмасы даща 
тясирлидир. 

Истянилян бизнес-планын мцщцм щиссяси «Малиййя планыдыр». 
Малиййя планынын мягсяди – тяклиф олунан бизнесин сямярялилийини 
мцяййян етмякдир. Бу бюлмядя ашаьыдакылары якс етдирмяк лазым-
дыр: 

- инвестисийалара цмуми тялябат, 



 92

- малиййяляшдирмя мянбяляри, 
- эялир вя хяржляр планы, 
- пул хяржляри вя дахил олмалары балансы, 
- дювриййя капиталына тялябат, 
- лайищянин юдянилмя мцддяти, 
- малиййя эюстярижиляри. 
Малиййя планында зийансызлыг вя малиййя давамлылыьы ещтийа-

тынын щесабланмасына хцсуси йер айырмаг лазымдыр. 
Зийансызлыг нюгтяси беля щесабланыр 

 
        Пдаим 

Т = --------- 
         Кхцс. 

 
 Т – зийансызлыг нюгтяси, 
Пдаим – шярти-даими хяржляр, 
Кхцс - сатыш щяжминдя шярти-даими хяржлярин хцсуси чякиси. 
Малиййя давамлылыьы ещтийаты тящлил едилян илин сатыш щяжми иля 

зийансызлыг нюгтяси щяжминин фяргидир. 
Яэяр малиййя саьламлашдырылмасы планы щазырланырса, бюлмядя 

фирманын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин эюстярижилярини щесабла-
маг лазымдыр.1  

Планлашдырма, шцбщясиз ки, фирманын базарда сямяряли фяа-
лиййятинин зярури елементидир. Бизнес-планын ишлянмясиня бир нечя 
йанашма мювжуддур. Онларын цмуми жящятляри чохдур, анжаг 
фяргляри дя мювжуддур. Хцсусиля, шякил 6.1-дя эюстярилмиш вариант 
мцмкцндцр. 

Бу щалда бизнесменин шяхси мягсядляринин мцяййян едилмяси 
илк нювбяйя гойулур. Фирманын харижиндя вя дахилиндя вязиййяти 
гиймятляндирилдикдян сонра онун ясас мягсяди ифадя олунур. 

 
 
 
 

                                                
1 Коновалов В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор 
инвестиций. Анализ отчетности. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1997, С. 
475. 
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Бундан сонра ясас мягсядин конкретляшдирилмяси просе-

синдян ибарят стратеэийанын ишлянмясиня, онун вязифя вя алтвязифяляря 
бюлцнмясиня кечмяк олар. Сечилмиш стратеэийанын реализясинин щяр 
бир мярщялясиндя планда щадисялярин реал эедишинин диктя етдийи 
мцяййян дцзялишляр етмяк мягсядяуйьундур. Беляликля, ямялиййат 
планы щазырланыр. Узун иллярин статистикасы вя ямялиййат планы яса-
сында узунмцддятли план ишляниб щазырланыр. 

Планын ниййяти щямишя жидди ясасландырылмалы вя щяйата кечи-
риля биляжяйи йохланылмалыдыр. Бу мягсядля ону хцсуси стратеэийалар 
системиня чевирирляр: ямтяя-базар, ЕТТКИ, потенсиалын инкишаф етди-
рилмяси системи вя планлашдырманын икинжи мярщялясиндя реализя олу-
нан малиййя системи. 

ЕТТКИ стратеэийасы апарыжыдыр. О, истещлакчы цчцн даща ак-
туал олан вя фирманын елми-техники потенсиалына мцвафиг олан ишля-
мяляр комплексини формалашдырыр. 

Мцхтялиф стратеэийа вариантларынын ишлянмясинин йекунларына 
эюря щям эялирин эюзлянилян юлчцляри, щям дя капитал гойулушларына 
тялябат дягигляшдирилир. Бу мялумат малиййя тялябатынын гяти ба-
ланслашдырылмасы вя жялб олунан борж вясаитляринин юлчц вя формасы-
нын мцяййян едилмяси цчцн нязярдя тутулмуш малиййя стратеэийасы 
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Зярури малиййя-игтисади ещтийатлар: 
- ямяк ещтийатлары, 
- малиййя, 
- хаммал вя материаллар 

Шякил 6.1. Бизнес-планын ишлянмя схеми 
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цчцн актуалдыр. 
Стратеъи планын формалашмасынын цчцнжц мярщялясиндя йекун 

верилянляри дцзялиш едилмяк мягсядиля планын ниййяти иля мцгайися 
едилир. Планын йекун варианты харижи мцщитин, щямчинин фирмаларын 
имканларынын тящлилинин нятижяляри иля бирликдя глобал инкишаф стратеэ-
ийасы шяклиндя рясмиляшдирилир. 

Бцтювлцкдя нятижя чыхармаг олар ки, садаланмыш планлаш-
дырма методикалары охшардыр вя бцтювлцкдя, бир-бирлярини давам 
етдирирляр; онлар бизнес-планлашдырманы мцхтялиф тяряфлярдян нязяр-
дян кечирирляр вя планлашдырманын мцхтялиф ясас мярщялялярини се-
чирляр. 

Бизнес-планын формалашмасында маркетинг планы хцсуси рол 
ойнайыр, беля ки, онда билаваситя сющбят нязярдя тутулан бизнесин 
характериндян вя лайищянин реализя цсулларындан эедир. Бу цсуллар 
сайясиндя фирманын уьур газанажаьына цмид етмяк олар. Башга 
сюзля, бу бюлмянин мягсяди – нязярдя тутулан бизнесин мал вя йа 
хидмятлярин сатышыны тямин етмяк цчцн базара нежя тясир едяжяйини 
вя орада бяргярар олмуш вязиййятя нежя реаксийа эюстяряжяйини изащ 
едир. Бизнесмен юз бизнесини инвестисийалар цчцн жялбедижи имкан 
кими, перспективли кредит риски кими тягдим етмялидир. Маркетинг 
планы бизнесин нювцндян вя базарын мцряккяблийиндян асылы олараг 
мцхтялиф жцр формалаша биляр. 

Маркетинг планларында мцтляг маркетингин цмуми стратеэ-
ийасы, гиймятгойма сийасяти, мящсулун реклам тактикасы, онун реа-
лизяси вя сатышдан сонракы хидмяти, щямчинин сатыш щяжмляринин про-
гнозлары тясвир олунмалыдыр. 

Мящсулун реализяси тактикасынын шярщиндя фирманын йахын за-
манда вя узунмцддятли перспективдя истифадя едя биляжяйи реализя 
методларыны (шяхси тижарят шябякяси, тижарят нцмайяндяляри, васитячи-
ляр), щямчинин мящсулун реализяси цчцн истянилян хцсуси тялябляри 
эюстярмяк мягсядяуйьундур. Бизнес-планда методлар, дашынма, 
сыьорта, кредитляшмя, эюмрцк йыьымлары вя с. дахил олмагла реализя-
нин нежя апарылажаьы эюстярилмялидир. 

«Реклам» бюлмясиндя бизнес-планын тяртибчиси ширкятин алыжыла-
рынын диггятини бурахылан мящсула вя фирмайа нежя жялб етмяк истя-
дийини эюстярмялидир. 

Бизнес-планда истещсалын планлашдырылмасына хцсуси йер айры-
лыр. Щяр шейдян яввял, бу бизнес цчцн характерик олан мящсул вя йа 
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хидмятлярин тящлилиня диггят йетирмяк лазымдыр, беля ки, стратеъи нюг-
тейи-нязярдян асылы олмайараг, мящсул вя хидмятляр базары цчцн 
жялбедижилик тямин едилмяся бизнес уьурлу олмайажагдыр. Планын бу 
щиссясинин вязифяляриндян бири – фирманын тяклиф етдийи мал вя хид-
мятлярин ясас параметрляринин йыьжам формада характеристикасыны 
вермякдир. Важибдир ки, онларын жялбедижи хцсусиййятляри садя вя ай-
дын формада тясвир едилсин. Бязян бу мал вя хидмятлярля таныш олан 
вя онлар щаггында йахшы ряй веря билян експерт вя йа истещлакчыларын 
сийащысыны тягдим етмяк файдалы олур. Бу жцр мялуматлар мяктуб 
вя йа щесабат формасында тяртиб олуна, бизнес-плана ялавя шяклиндя 
дахил едиля биляр. 

«Малиййя планы» бюлмясиндя фирманын фяалиййятинин малиййя 
тяминаты мясяляляри вя жари малиййя информасийасынын тящлили вя со-
нракы дюврлярдя базарларда мящсулун реализя щяжмляринин про-
гнозу ясасында мювжуд пул вясаитляринин даща сямяряли истифадяси 
мягсядляри нязярдян кечирилир. Малиййя планынын мягсяди – фирманын 
фяалиййятинин малиййя нятижялярини якс етдирмякдир. Бу бюлмя инве-
стор цчцн чох важибдир, беля ки, о, мящз бурадан щансы эялиря малик 
ола биляжяйини юйрянир. 

Малиййя планына мцтляг ямялиййат планы, эялирляр щаггында 
щесабат, пул ахынлары щаггында щесабат вя баланс щесабаты дахил 
едилир. 

Онлары гыса характеризя едяк. Ямялиййат планы (щесабат) фир-
манын вя мцяййян дювр ярзиндя щяр бир мал цзря мягсядли базарла-
рынын вя бцтювлцкдя базарын гаршылыглы фяалиййятинин нятижялярини якс 
етдирир. Фирмада бу сяняди маркетинг хидмяти ишляйиб щазырлайыр. 
Ямялиййат планында тясвир олунан эюстярижиляр топлусу имкан верир 
ки, ширкят рящбярлийиня щяр бир мал цзря базарын щансы щиссясинин ту-
тулдуьу вя перспективдя щансыны тутмаг лазым олдуьу эюстярилсин. 
Эюстярижиляр щяр бир мал вя хидмят нювц цзря мцяййян едилир, бу да 
онлары игтисади сямярялилик цзря мцгайися етмяйя имкан верир. Беля 
прогноз адятян цч ил яввяля тяртиб едилир, щям дя биринжи вя икинжи 
илляр цчцн верилянляри рцбляря айырмаг лазымдыр, беля ки, илкин дювр 
цчцн мящсулун эяляжяк алыжылары дягиг мялумдур. Нязярдян кечи-
рилян эюстярижиляр топлусу щяр бир щесабат дюврц цчцн хцсуси базар 
тядгигатлары ясасында щесабланыр. Бу, аваданлыг тяжщизатынын, рек-
лам хяржляринин вя ишчилярин муздла тутулмасынын сонракы планлашды-
рылмасы цчцн чох важибдир. 
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Беляликля, планлашдырманын мягсяд вя мащиййятини, щямчинин 
бизнес-планын тяртиб едилмяси тяжрцбясинин мцхтялиф аспектлярини ня-
зярдян кечирмякля нятижя чыхармаг олар ки, бизнес-план фирмада 
ишляниб щазырланан мцщцм сянядлярдян бири олмагла фирмадахили 
планлашдырманын айрылмаз щиссясидир.  

 
6.1.3. Фирманын малиййя-игтисади фяалиййятинин  
           бизнес-планлашдырылмасы 

 
Фирма фяалиййятинин бизнес-планлашдырмасы анлайышынын ики 

мянасы вар. 
Биринжиси – фирманын цмуми нязяриййясини якс етдирян цму-

мигтисади. 
Икинжиси – нязарят-идаряетмя. Бурада бизнес-планлашдырма 

менежментин функсийаларындан биридир, фирманын эяляжяйини эюря 
билмяк вя бу, юнжядян эюрмядян истифадя етмяк бажарыьыдыр. 

Бизнес-планлашдырманын щяр ики тяряфи юз араларында сых баьлы-
дырлар. Бизнес-планлашдырманын конкрет фяалиййят нювц кими 
мцмкцнлцйц фирманын тябиятиндян иряли эялир, бирбаша цмуми тясяр-
рцфатчылыг шяртляри иля мцяййян едилир. 

Тяжрцбянин эюстярдийи кими, бизнес-планлашдырманын тятбиги 
мцщцм цстцнлцкляря маликдир: 

- эяляжяк ялверишли шяртлярин истифадясиня щазырлыьы мцмкцн 
едир; 

- мейдана чыхан проблемляри айдынлашдырыр; 
- менежерляри юз идейаларыны эяляжяк ишляриндя реаллашдыр-

маьа стимуллашдырыр; 
- тяшкилатда ишлярин координасийасыны йахшылашдырыр; 
- менежерлярин тящсил щазырлыьынын йцксялдилмяси цчцн шяраит 

йарадыр; 
- фирманын зярури информасийа иля тяминаты имканыны артырыр; 
- ещтийатларын даща расионал пайлашдырылмасына йардым едир; 
- тяшкилатда нязаряти йахшылашдырыр. 
Эцман етмяк олар ки, бизнес-планлашдырма фирманы дювриййя 

вясаитляринин йцксяк дювриййяси иля, эялирин, рентабеллийин вя диэяр 
малиййя эюстярижиляринин артымы иля ифадя олунан уьура апарыр. План-
лашдырма цзря бязи мцтяхяссисляр беля асылылыьы тясдиг едя биляжяк 
конкрет нцмуняляр тапмаьа жящд едирляр. Лакин иш адятян айры-айры 
ещтималлардан узаьа эетмир. Яксиня, тяжрцбянин эюстярдийи кими, 
фирманын сцрятли инкишафы вя уьуру чох вахт рясми планлашдырма иля 
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баьлы дейил, даща чох сащибкарлыг истедадынын, фирмайа фяал вя гя-
тиййятли рящбярлийин нятижясидир. Бир чох фирмалар, о жцмлядян Русийа 
фирмалары, юз инкишафынын сцрякли инкишафы мярщялясинин артыг кечдийи, 
ялдя едилмиш уьурун мющкямляндирилмясиндя, стабиллийин тямин 
едилмясиндя проблемлярин йарандыьы дюврдя бизнес-планлашдырманы 
тятбиг етмяйя башлайырлар. 

Бизнес-планлашдырмайа ашаьыдакы мцяссисялярин ещтийажы вар-
дыр: 

1) йени йарадылмыш хцсуси фирмалар. Эур капитал йыьымы про-
сеси бу фирмалардан бир чохунун фяалиййятинин эенишляндирилмясиня 
вя чятинляшдирилмясиня, щямчинин планлашдырма формаларына тялябат 
йарадан, мцасир базар тясяррцфатына адекват олан диэяр амиллярин 
мейдана чыхмасына эятирмишдир. Бу сферада бизнес-планлашдырма-
нын тятбиги иля баьлы ясас проблем – бизнес «фырланмаг», жари шяра-
итдя дцзэцн орийентасийа эютцрмяк бажарыьыдыр - фикриня ясасланан 
яняняви планлашдырмайа инамсызлыгдыр, бурадан да щятта йахын эя-
ляжяйя дя аз диггят йетирилир. Буна бахмайараг ири фирмалардан бир 
чоху бизнес-планлашдырма бюлмяляри йаратмаьа башлайыблар вя йа 
щеч олмаса, малиййячи-планлашдырыжы вязифясини тятбиг едирляр. 

2) дювлят вя кечмиш дювлят, инди ися юзялляшдирилмиш мцяссися-
ляр. Онлар цчцн планлашдырма функсийасы янянявидир. Лакин онларын 
планлашдырма тяжрцбяси ясасян мяркязляшдирилмиш игтисадиййат дюв-
рцня аиддир. Бурадан да бу мцяссисялярдя планлашдырма икинжидяря-
жяли характер дашыйырды, мяркязи вя сащя сявиййяляриндя план фяа-
лиййятини якс етдирирди вя демяли, жидди тящлил етмяк вя шяхси инкишаф 
мягсядлярини яввялжядян эюрмяк бажарыьыны нязярдя тутмурду. 

Она эюря дя щям биринжи тип тяшкилатлара, щям дя дювлят вя 
юзялляшдирилмиш мцяссисяляря фирмадахили планлашдырма, бизнес-
планлашдырма тяжрцбясини йенидян мянимсямяк лазымдыр. 

Мцасир базар фирмалара жидди тялябляр иряли сцрцр. Онларда баш 
верян просеслярин мцряккяблийи вя йцксяк щярякятлилийи бизнес-
планлашдырманын даща жидди тятбиги цчцн йени шяртляр йарадыр. Он-
лара ашаьыдакылар аиддир: 

- фирманын юлчцляринин бюйцдцлмяси вя онун фяалиййят 
формаларынын мцряккябляшмяси; 

- харижи шяраит вя амиллярин йцксяк гейри-стабиллийи; 
- щейятя рящбярлийин йени цслубу; 
- игтисади тяшкилетмядя мяркяздянгачма гцввяляринин эцж-

лянмяси. 
Фирманын бизнес-планлашдырмасынын имканлары бир сыра обйек-
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тив вя субйектив сябябляря эюря мящдуддур. Онлардан ян важибляри 
ашаьыдакылардыр: 

- харижи (базар) мцщитин гейри-мцяййянлийи; 
- диэяр фирма иля говушма вя йа удулма имканы; 
- мящсула инщисарчы реализя гиймятинин гойулмасы имканы; 
- контракт мцнасибятляри. 
Беля вязиййятдян чыхмаг цчцн щям малиййя-игтисади фяалиййят 

просесиндя, щям дя фирма ишинин цмуми мясяляляринин мцзакиря-
синдя менежерлярин вя планчыларын сых гаршылыглы фяалиййятини тяклиф 
етмяк олар. 

 
6.2. Метал-пластик конструксийалары истещсалынын  
        бизнес-планынын нцмуняси 
 
6.2.1. Хцлася 

 
Бизнес-план «Луч» Метал-пластик щасарлайыжы конструксийалар 

ГСЖ-дя борж вясаитляринин жялб едилмяси мягсядиля истещсалын тяшкил 
едилмясинин сямярялилийинин ясасландырылмасына щяср едилмишдир. Борж 
вясаитляри технолоъи аваданлыьа вя ялавя иш йерляринин йарадылмасына 
хяржлярин бир щиссясинин кредитляшдирилмяси цчцн лазымдыр. 

Бурахылан мящсулун ассортименти – пянжяряляр, гапылар, вит-
раълар вя диэяр метал-пластик щасарлайыжы тикинти конструксийалары. 

«Луч» ГСЖ юзц цчцн СЖРУЖО İнтернатионал фирмасынын 
(Алманийа) истещсал технолоэийасыны сечмишдир, бу технолоэийа 
дцнйада ян мцтярягги технолоэийалардан бири олмагла тамамиля 
еколоъи тямиздир вя реэионал базарда аналогу йохдур. 

Хаммал базасы технолоъи плана мцвафиг олараг 100% ващид 
тяжщизатчы тяряфиндян тямин едилир, бу да щазыр мящсулун етибарлы-
лыьыны артырыр. 

Щазыр мящсул бурахылышынын планлашдырылан щяжми фяалиййят эю-
стярян вя планлашдырылан истещсал эцжляри ясасында илдя 20,9 млн р. 
мябляьиндя 22584 кв.м-дир. 

Щазыр мящсулун сатыш базары Ивановo вилайятинин вя Мяркязи 
Русийанын эялир сявиййяси ортадан йцксяк олан истещлакчыларыдыр. 

Метал-пластик щасарлайыжы конструксийалар фирмасынын истещсал 
комплексинин ишя салынмасы вя истисмары лайищясинин цмуми дяйяри 
2,1 млн рублдур, бунлардан 0,7 млн рублу борж вясаитляридир (33%-я 
йахын). 

Фирманын щейяти йцксякихтисаслы мцтяхяссислярдян ибарятдир вя 
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комплектляшдирилмиш вязиййятдядир. Ишляйянлярин планлашдырылан 
цмуми сайы – 218 няфярдир. Бир ишчи йеринин йарадылмасынын дяйяри – 
9,6 мин р., йарадылан ишчи йерляринин юдянмя мцддяти – 0,31 илдир (4 
айдан аз). 

Фирманын рягабятгабилиййятлилийи бирбаша технолоъи просесин 
тямин едилмяси нятижясиндя истещсалдахили ашаьы мясряфлярля, щямчи-
нин щазыр мящсулун ексклйузив кейфиййяти иля тямин едилир. 

Лайищяляндирилян сехя борж вясаитляринин юдянмя мцддяти 4 
айдан аздыр. 

 
6.2.2. Бизнес-планын мягсядляри вя бизнесин вязифяляри 

 
Бизнес-планын мягсядляри: 
1. Метал-пластик тикинти щасарлайыжы конструксийаларын ис-

тещсалы цзря сехин фяалиййят эюстярян ижаряйя эютцрцлмцш истещсал 
сащяляриндя ишя салынмасынын вя истисмарынын рентабеллийинин вя щазыр 
мящсулун реэионал базарда реализясинин ясасландырылмасы; 

2. Истещсалын ишя салынмасы нятижясиндя ялавя ишчи йерляринин 
тяшкилинин игтисади мягсядяуйьунлуьунун мцяййян едилмяси; 

3. İнвестисийалашдырма дюврцндя истещсал эцжцнцн эенишлянди-
рилмяси щалына базар шяраитинин арашдырылмасы вя щазыр мящсул сатышы-
нын прогнозу; 

4. Бизнесин эюзлянилян малиййя эюстярижиляринин гиймятлянди-
рилмяси вя əщалинин мяшьуллуг мяркязи иля борж вясаитляри цзря ще-
саблашаркян мцяссисянин малиййя стратеэийасынын гурулмасы. 

Инвестисийалашдырма дюврцндя мцяссисянин вязифяляри ашаьыда-
кылардыр: 

– хаммалын алынмасы (комплектляшдирижиляр вя сярф олунан 
материаллар) → щазыр мящсулун вя хидмятлярин истещсалы (йыьылмасы) 
→ йекун мящсулун истещлакчыйа реализяси – ардыжыллыьындан ибарят 
бирбаша технолоъи просесин тямин едилмяси мягсядиля комплекс ав-
томатлашдырылмыш аваданлыьын ишя салынмасы вя истисмара башланмасы; 

- дцнйада ян мцтярягги технолоэийалардан бири вя реэионал 
базарда биринжиси олан Метал-пластик щасарлайыжы конструксийаларын 
истещсалы технолоэийасыны тятбиг етмяк; 

- метал-пластик мямулатларын реэионал сатыш базарынын идаря 
олунан сегментиндя мющкямлянмяк вя ону эенишляндирмяк. 

«Луч» ГСЖ-нин стратеэийасы бу лайищя иля баьлы олараг сабит 
кичик вя орта бизнес мцяссисяляринин фяалиййятинин бирляшяряк эениш-
ляндирилмясиндян ибарят олан вя бунунла да ялавя ишчи йерляринин йа-
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радылмасына вя ящалинин мяшьуллуг проблеминин кяскинлийинин азал-
дылмасына апаран мцасир мцтярягги янянялярля узлашыр. 

 
6.2.3. Мцяссися вя онун мящсулу 

 
Мцяссися щаггында мялумат 
Лайищянин тяшяббцсчцсц – «Луч» Гапалы Сящмдар Жямиййяти, 

Ивановo шящяр администрасийасынын Гейдиййат палатасынын гярары иля 
гейдиййатдан кечмишдир. 

Мцлкиййят формасы – хцсуси. Ясас фяалиййят нювц – тикинти. 
Низамнамя фонду – 55 мин р. 

«Луч» ГСЖ-нин тясисчиляри – щцгуги вя физики шяхслярдир. 
Инвестисийа обйектляри вя малиййя вясаитляринин мянбяляри. 
Метал-пластик щасарлайыжы конструксийаларын истещсалы цзря се-

хин йерляшдирилмяси цчцн «Луч» ГСЖ Ивпромстрой яразисиндя ижа-
ряйя эютцрцлмцш истещсал сащяляриня (шящярдян кянарда) маликдир. 
Бина кярпиждяндир, сащяси 500 кв. м-дир, ялавя тикилиляри вардыр, ис-
тещсал цчцн зярури олан бцтцн коммуникасийаларла – су, канализа-
сийа, вентилйасийа, газанханадан иситмя системи, електрик тяжщизаты 
иля тяжщиз едилмишдир. Йералты йоллар вардыр. 

Метал-пластик щасарлайыжы конструксийаларын истещсалы цчцн 
зярури олан технолоъи аваданлыг ващид технолоэийайа риайят едилмяси 
цчцн бцтцнлцкля Алманийадан эятирилир. Тяжщизатчы – СЖЩУЖО 
Ынтернатионал фирмасыдыр. Онун ясас щиссяси артыг монтаъ едилиб вя 
апрелдя истисмара башланажагдыр. Ялавя аваданлыг олан шцшяпакетля-
рин истещсалы цзря хяттин алынмасы иля сехин иши бирбаша технолоъи просес 
принсипи цзря тяшкил едиляжякдир, бу да истещсалдахили мясряфлярин ки-
файят гядяр гянаятини (15-20 %) тямин едяжяк вя истещсал рентабел-
лийини йцксялдяжякдир (62%-я гядяр). 

Бу лайищя иля ялагядар олараг «Луч» ГСЖ-йя инвестисийа про-
грамынын реализяси цчцн 2003-жц илдя 2,1 млрд р. мябляьиндя ялавя 
пул вясаитляри лазым олажагдыр, бу да фирманын ялдя етдийи эялирлилик 
сявиййясиндя база илиндя 700 млн р.-дан аз олмайараг ялавя кредит 
ещтийатлары тяляб едяжякдир (жядвял 6.1). 
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Жядвял 6.1  
Инвестисийаларын истигамяти, млн р. 

 
Инвестисийаларын истигамяти жари мягам 

цчцн мяним-
сянилмишдир 

вясаитлярин 
мябляьи 

инвестиси-
йа 

мябляьи хцсуси борж 

Истещсал биналарынын ижаряси 108000 - - 108000 
Аваданлыьын алынмасы:     
метал-пластик конструксийаларын 
истещсалы цзря сехин ясас аваданлыьы 444000 - - 444000 
шцшя пакетлярин истещсалы хятти - 434104 7000000 1134104 
Няглиййат вясаитляринин алынмасы (2 
а/м «Газел») - 78000 - 78000 
Ишин 1-жи айына сярф едилян 
материалларын алынмасы  259000 50400 - 309400 
Бинанын истещсалдан яввял тямири 19000 - - 19000 
Жями 830000 

(40%) 
562504 
(27%) 

700000 
(33%) 

2092504 
(100%) 

Инвестисийаларын цмуми мябляьиндя ясас фондлар – 1656104 мин р., 79 % 
 
Бир ишчи йеринин йарадылмасынын дяйяри 9599 мин р.-дур (он-

лардан 3211 мин р. – Мяшьуллуг мяркязинин вясаитляри). 
Йарадылан ишчи йерляринин мигдары – 218. 
Мящсул вя хидмятлярин характеристикасы 
Метал-пластик тикинти щасарлайыжы конструксийалары – реэионал 

базарын бизнесменлярин вя шящяр ящалисинин даща тяминатлы щиссяси-
нин бюйцк ряьбятини газанмыш нисби йениликляриндян биридир. 

«Луч» ГСЖ-нин бу лайищя иля баьлы бурахылыш цчцн планлашдыр-
дыьы мящсула сифаришля щазырланан вя гурашдырылан метал-пластик кон-
струксийаларын бцтцн нювляри дахилдир. 

Мящсулун номенклатурасы: пянжяря вя гапы чярчивяляри, вит-
раълар, витринляр, офис аракясмяляри, исти дамлар, истиханалар вя с. 

 Ассортиментин мцхтялифлийи щямчинин бу мямулатлар конкрет 
истещлакчынын сифаришиндян асылы олараг чохвариантлы щазырланмасы иля 
тамамланыр: 

- сащясиня эюря (мящдудиййятсиз); 
- ачылма дяряжясинин сайына эюря (1,2 вя йа 3); 
- чярчивянин галынлыьына эюря (галын, хырда); 
- контурун формасына эюря (дцз вя йа фигурлу); 
- шцшянин нювцня эюря (садя, тон верилмиш, зирещли вя с.); 
- диэяр параметрляря эюря. 
Сечим мцхтялифлийи вя сифаришчи истякляринин тямин едилмяси цчцн 
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16,5 мин адда комплектляшдирижи нязярдя тутулур. 
Аваданлыг вя онунла бирликдя алынмыш технолоэийа щал-щазырда 

дцнйада ян мцтярягги технолоэийа олмагла реэионал базарда ана-
логу йохдур. Аваданлыьын тяжщизатчысы вя истещсалчысы бу сащядя 40 
илдян артыг иримигйаслы ишлямялярля мяшьул олан вя метал-пластик 
конструксийаларын щазырланмасы цчцн технолоэийалар вя аваданлыг-
лар базарында танынмыш дцнйа лидери олан СЖЩУЖО Ынтернатионал 
фирмасыдыр. 

«Луч» ГСЖ-нин мящсулу Авропа стандарты цзря сертификат-
лашма кечмиш (йерли базарда йеэаня беля факт) профилляр ясасында 
щазырланажагдыр, бу, щазыр мямулатлара ексклйузив, йерли базарын 
диэяр субйектляри цчцн ялчатмаз олан кейфиййяти ашаьыдакы мювгеляр 
цзря тямин едир: 

1) шахтайа давамлылыг, 
2) ултрабянювшяйи шцаланмадан мцдафия, 
3) азон тябягясинин позулмамасы, 
4) еколоъи тямиз (консероэен хцсусиййятлярин 100% йохлуьу). 
СЖЩУЖО Ынтернатионал фирмасы иля ямякдашлыьын мцщцм 

хцсусиййяти щям аваданлыг комплектинин, щям дя бцтцн ком-
плектляшдирижи мямулатларын вя сярфиййат материалларынын ващид мян-
бядян тяжщизатыдыр. Йалныз мцяййян, илкин материалын чох йцксяк 
стандартларына орийентасийалы аваданлыг кянардан кейфиййятсиз хам-
малын истифадясиндян сыьорталаныб, бунун сайясиндя дя щазыр 
мямулатларын мцстясна кейфиййяти тямин едилир. 

Бунунла ялагядар олараг бизнес ашаьыдакы мювгеляр цзря 
йцксяк сямяря ялдя едир: 

1. «Лус» ГСЖ фактики олараг алман истещсалчы фирмасынын 
узагдакы технолоъи сащясиня чеврилир (дцнйа цзря 12,5 мин беля са-
щяси вардыр), бу, технолоэийанын вя бцтювлцкдя бцтцн истещсал идей-
асынын ващидлийиня зяманят верир; 

2. Нязярдян кечирилян фяалиййят сферасына жялб едилмиш вя 40-а 
гядяр тяжщизатчысы олан диэяр фирмаларла мцгайисядя няглиййат 
хяржляриня гянаят едилир (100-200%); 

3. Йалныз истещсалда дейил, анбарлашдырмада да мцтярягги 
технолоэийадан истифадя едилир – хаммал артыгламасы иля дейил, кон-
крет сифариш цчцн алыныр. Нятижядя щям эюмрцк хяржляри, истещсал ещ-
тийатлары, щям дя йарымчыг истещсаллар азалыр. 

Бу бизнес-планда «Луч» ГСЖ-нин бцтцн ассортиментинин 
дяйяр характеристикаларынын унификасийасы мягсяди иля истещсал щяж-
минин база эюстярижиси кими шярти мящсул ващиди анлайышы гябул еди-
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лир. Шярти мящсул ващиди кими 1мХ1м юлчцдя икинжидяряжяли ачылма 
иля 925 р./м2 орта реализя гиймятиня малик пянжяря гябул едилир. Бу 
интеграл эюстярижидир, конкрет сифариш шяртляриндян асылы олараг алыжы 
тялябатынын интенсивлийи иля мцхтялиф мящсул нювляринин гиймятини 
(шящярин диэяр фирмаларынын 2002-жи илдя дахили статистикасы ясасында) 
нязяря алыр. 

Шякил 6.2-дя истещсалын технолоъи схеми верилмишдир. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метал 
саьанаг 
шцшя вя 
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йыьылмасы 

Шцшя 
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рылмасы 

Шцшянин 
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бичилмяси 

Пястащ-
ларын 

йыьылмасы 

Су ахыдан 
чивлярин 
фрезлян-
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саьанаьы 
юлчцляри 
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саьанаьа 

бутилин 
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бичилмя-

си 

Штапик-
лярин 

кясилмяси 

Арматур 
профилин 
бичилмяси 

Шцшя 
пакетин 

вя 
фурниту-

рун 
гурулмасы 

Конструк
сийанын 

йыьылмасы 

Конструк-
сийа 

тикишляри-
нин емалы 

Профиллярин 
гайнаьы Шцшя пакетин 

кипляшдирилмяси 

Кейфиййятя 
нязарят 

Щазыр 
конструк-
сийаларын 
габлашды-
рылмасы 

Йцкля-
мя, 

бошалт-
ма, 
нягл 

Йериндя 
монтаъ 

Сифариш-
чидя 

тящвил-
тяслим 

Материал вя 
комплектляшдирижиляри

н тяжщизаты 

Шякил 6.2. Истещсалын технолоъи схеми 
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6.2.4. Базарын тящлили 
 
Мящсул сатышы базарынын вязиййяти 
«Луч» ГСЖ юз мящсулуну реэионал базарда сатмаьы план-

лашдырыр. 2002-жи илдя Ивановo вилайятиндя метал-пластик конструк-
сийаларынын сатыш щяжми илдя тяхминян 65000 шярти мящсул ващиди ол-
мушдур. 

«Луч» ГСЖ-нин планлашдырдыьы истещсал щяжми илдя 22584 кв. 
м-дир. Беляликля, «Луч» ГСЖ-нин фяалиййятини нязяря алмагла, 
Ивановo базарында метал-пластик конструксийаларын цмуми сатыш 
щяжми йахын эяляжякдя илдя 88 мин м-я йахын олажагдыр, бу о де-
мякдир ки, фирма йерли базарда 25,7% юлчцдя пай нязярдя тутур. 
«Луч» ГСЖ цчцн бу базар тахчасынын тутулмасы вя онда мющ-
кямлянмяси ня гядяр реалдыр вя метал-пластик конструксийаларына 
базар тялябаты нежядир? 

Ивановo вилайятиндя вя Мяркязи Русийа мигйасларында 
мцшащидя олунан йцксяккомфортлу юзял тикинти щяжмляринин сабит 
артым мейiлляри (илдя 7%-я гядяр) вя коммерсийа (офис) дашынмаз 
ямлакына тялябатын щяр ил артымы (илдя 11%-я гядяр) вя бунунла баьлы 
авротямирли биналара хидмятляр метал-пластик конструксийалара тяля-
батын сабит артымыны нязярдя тутур. Илкин гиймятляндирмяйя эюря 2003-
жц илдя бу мящсула тялябатын щяжми 95-100 млн р. тяшкил етмишдир. 

Верилмиш истещсал сферасына 4-дян аз олмайараг рягабят апаран 
фирманын олмасы вя мящсулун юзцнцн елитлийи шяраитиндя, кейфиййят 
амили истещлакчы цчцн гиймятдян даща бюйцк рол ойнадигда 
истещлакчы даща кейфиййятли, даща еколоъи тящлцкясиз мящсула цстцн-
лцк веряжякдир, рягиблярля мцгайисядя даща жялбедижи гиймят ися 
гярар гябул едяркян щялледижи амил олажагдыр. 

Рягабят тящлили 
«Луч» ГСЖ-нин илк нювбядя юз мящсулуну сатмаьы нязярдя 

тутдуьу Иваново вилайятинин базарында артыг ашаьыдакы рягибляр иш-
ляйирляр: 

- «Аквитал» фирмасы, йерли базарда метал-пластик конструкси-
йаларын ири истещсалчысы (илдя 16 млн р.-а йахын); 

- «Новыйе окна» фирмасы (илдя 13 млн р.-а йахын); 
- «РС» фирмасы (илдя 9 млн р.-а йахын); 
- метал-пластик конструксийалар заводу (илдя 8 млн р.-а йа-

хын); 
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- «Верона ЛТД» фирмасы (илдя 5 млн р.-а йахын). 
Даща кичик диэяр фирмалар топлам олараг илдя 100 млн р.-а 

йахын дювриййяйя маликдир. 
Метал-пластик конструксийалар базарында фяалиййят эюстярян 

бцтцн фирмалар цчцн характерик олан цмуми жящятляр – аваданлыьын 
ейни номенклатурасы вя бу аваданлыьын ейни максимал эцжцдцр. 

Рягибляр арасында ясас фярглярдян бири – истифадя олунан ава-
данлыг вя технолоэийанын кейфиййятидир. Йерли базарда аз истифадя 
олунан Полша вя Русийа технолоэийалары чох кющнялибляр вя мяму-
латын йцксяк майа дяйяри вя ашаьы кейфиййяти сябябиндян рягабятя 
давам эятирмирляр. Алман АЛУПЛАСТ фирмасынын даща эениш 
йайылмыш технолоэийасы да щямчинин мяняви жящятдян кющнялир вя 
дцнйа базарында щягиги техники тярягги лидери кими чыхыш едян диэяр 
алман фирмасы СЖЩУЖО Ынтернатионал-ын наил олдуьу йцксяк кей-
фиййят характеристикаларыны тямин етмир. 

Бундан башга, рягиблярдян щеч ким тяжщизатын ващидлийи прин-
сипиндян истифадя етмир. Комплектляйижилярин мцхтялиф фирмалардан 
даща ужуз гиймятя алынмасы жящдляри цстцнлцк тяшкил едир. Бу, би-
ринжиси, няглиййат хяржляриндя эцжлц якс олунур (бязи фирмаларын йал-
ныз Алманийа йолларында километраъы 7000 км тяшкил едир, «Луч» 
ГСЖ-нин орта километраъы – 700 км-дыр). Икинжиси, ян башлыжасы, ва-
щид тяжщизатчынын олмамасы ващид технолоэийайа наил олмаьа им-
кан вермир вя мцхтялиф тяжщизатчылардан комплектляйижи мямулатла-
рын техники вя диэяр параметрляринин цст-цстя дцшмямяси ещтималыны 
шяртляндирир. Бу, охшар фирмаларда щазыр мямулатларын кейфиййятини 
чох корлайыр. 

Гейд едилдийи кими, «Луч» ГСЖ-нин фяргляндирижи хцсусиййяти 
мящз йеэаня тяжщизатчыйа малик олмасыдыр. Алынмыш аваданлыг – 
автоматлашдырылмыш йыьма йерляри техники вя диэяр параметрляри ща-
зыр мящсулун мцстясна кейфиййятиня зяманят верян мцяййян стан-
дартлара жидди жаваб верян комплектляйижи мямулатларын емалы 
цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Она эюря дя йалныз истещсал аваданлыьыны дейил, бцтцн ком-
плектляйижи вя сярфиййат материалларынын да ейни бир фирмадан алын-
масы кейфиййятя зяманят бахымындан идеалдыр. 

«Луч» ГСЖ – юз мящсулуну сярбяст олараг юзц гурашдыран 
(технолоъи просесин айрылмаз щиссяси кими) йеэаня мцяссисядир. Йердя 
галан фирмалар гурашдырма цчцн кянар тяшкилатлары дявят едирляр, бу 
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да нятижядя кейфиййяти ашаьы салыр вя истещсал хяржляринин артымында 
якс олунур. 

Беляликля, щазыр мящсулун вя хидмятлярин кейфиййятиня эюря 
«Луч» ГСЖ бу сащядя мцтляг лидердир. 

Гиймятя эюря дя «Луч» ГСЖ-нин жидди рягибляри йохдур, 
чцнки онун 1 кв. м шярти мящсулунун орта бурахылыш гиймяти – 925 
р.-дир, йахын рягибин минимал бурахылыш гиймяти ися – 1026 р.-дыр. 

Алыжы тялябатына, сифаришчинин конкрет истяйиня чевик реаксийа 
вермякдя дя «Луч» ГСЖ цстцнлцкляря маликдир. Юзцнцн шцшяпакет 
(ясас комплектляйижи елемент) истещсалына малик олмасы вя 16,5 мин 
адда комплектляйижи мямулатдан сечмяк имканы базарын истянилян 
тялябини жялд юдямяйя имкан верир. 

Ещтийатлар базарынын тящлили 
Метал-пластик тикинти конструксийаларынын истещсалы цчцн 

ашаьыдакы ясас комплектляйижи материаллар тяляб олунур: 1) пластик 
профил, 2) метал прокаты, 3) шцшя, 4) баьлайыжы арматур, 5) фурнитур, 
6) сярфиййат материаллары. 

Йухарыда эюстярилмиш груплар цзря тяснифатлашдырылмыш ком-
плектляйижи мямулатларын цмуми номенклатурасы, йухарыда дейил-
дийи кими, 16,5 мини кечир, бу да истещлакчы сорьуларына жялд вя че-
вик реаксийа вермяйи тямин едир. Бцтцн материаллар Алманийадан 
автоняглиййатла эятирилир. Тяжщизатчы СЖЩУЖО Ынтернатионал-дыр. 
Тяжщизат сабитлийинин зяманяти 100%, 259 млн р. мябляьиндя илк 
партийа артыг эятирилмишдир. 

Сонракы тяжщизатларын принсипи – «сифариш цзря». Бу тяжщизат 
цсулу верилмиш истещсал сферасында даща мцтярягги вя гянаятли щесаб 
едилир (анбарлар малла долдурулмур, тякрар эюмрцк юдянишляри сябя-
биндян йенидян Алманийайа гайтарылмасы мцмкцн олмайан истифадя 
олунмамыш галыг галмыр). 

Маркетинг стратеэийасы вя гиймятин ясасландырылмасы  
«Мящсул вя хидмятлярин характеристикасы» параграфында дей-

илдийи фактлара эюря «Луч» ГСЖ-нин мямулатлары йерли базарда ян 
йцксяк кейфиййят характеристикаларына маликдирляр, нисбятян ашаьы 
майа дяйяри ися (истещсалдахили хяржлярин ящямиййятли дяряжядя азал-
дылмасы сайясиндя) бурахылыш гиймятлярини орта базар гиймятляриндян 
15-20% аз тяйин етмяйя имкан веряр. Мящсул сатышы базарынын тящли-
линдян эюрцндцйц кими мящсулун кейфиййят вя дяйяр характеристи-
каларынын мящз беля ащянэи базарын йени субйектини зяманятли са-
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тышла тямин етмяйя имкан веряр. 
Беляликля, «Луч» ГСЖ-нин маркетинг стратеэийасы мямулатын 

ексклйузив кейфиййятинин тямин едилмяси иля гиймят рягабятиндян иба-
рятдир. Бунунла баьлы олараг фирма щям реэионал базарда планлашды-
рылан тахчаны (27,5%) тута биляжяк, щям дя юзцня сабит зяманятли 
сатыш тямин етмякля орада мющкямляняжякдир. 

Метал-пластик конструксийаларын гиймятляри 1026 р./кв.м-дян 
2280р./кв.м-я гядяр дяйишир. Мцхтялиф фирмаларын мящсуллары вя сифа-
риш шяртляри арасында кейфиййят фяргляри дя бюйцкдцр. 

«Луч» ГСЖ минимал гиймятля (1026р./кв.м) рягабят апар-
маг цчцн минимал бурахылыш гиймяти планлашдырылыр (сифаришин ян садя 
варианты) – 860р./кв.м-дян чох олмайараг. 1 кв.м шярти мящсулун 
орта бурахылыш гиймяти 925р./кв.м тяшкил едяжякдир, бу да гябул 
едилмиш тяжрцбядян чох ашаьыдыр. Бу гиймят мцяссисяйя 60%-дян 
артыг рентабелликля ишлямяк имканы веряжякдир (жядвял 6.9). 

Мцяссисянин тикинти фяалиййятиндя бюйцк тяжрцбяси, рящбяр вя-
зифяляря ихтисаслы вя артыг юзлярини доьрултмуш мцтяхяссислярин тяйин 
едилмяси, ишчи йерляриня намизядлярин жидди сечими – бцтцн бунлар 
бизнесин мцвяффягиййятинин ящямиййятли амилляридир. 

Малын базара ирялиляйишинин ясас цсулларындан бири рекламдыр, 
тялябатын ян эцжлц стимулйаторудур. «Луч» ГСЖ рекламын ашаьы-
дакы йайылма каналларындан истифадя етмяйи планлашдырыр: 

- шящярин мяркязи кцчяляриндя 6 ай ярзиндя 2 реклам люв-
щяси. Бир реклам лювщясинин йерляшдирмя дяйяри 1000 дол.-дыр. Бу 
реклам нювцня хяржляр белядир:  

2·1000 дол.·5,7р. ·6=68400р. илдя (шярти олараг 1 дол.=5,7р.); 
- «Иваново гязети»ндя реклам: ¼ гязет золаьы (айда 4 

дяфя). Хяржляр тяшкил едяжякдир: айда 15000р., илдя 180000р. енди-
римляр нязяря алынмадан, илдя 150000р. ендиримляр нязяря алын-
магла; 

- телевизийада реклам чархы. Хяржляр тяшкил едяжякдир: чар-
хын щазырланмасы – 1800р., чархын прокаты эцн ярзиндя 1 дяг. цчцн 
1000р.) – эцн ярзиндя 500р., айда 15000р., илдя 180000р. ендирим 
нязяря алынмадан, илдя 100000р. ендирими нязяря алмагла. 

Топламда реклам хяржляри илдя 288400р. олажагдыр. 
Реклам компанийасынын стратеэийасы 
Биринжи ай ярзиндя потенсиал истещлакчыларда мал вя фирма 

щаггында ряй йаратмаг планлашдырылыр, бунунла баьлы олараг бу 



 108

дюврдя кцтляви информасийа васитяляриндя интенсив реклам мягсядя-
уйьундур, башга сюзля, реклам еланлары чох тез-тез чыхажаглар. Со-
нра бцтцн ил бойу истещлакчыларын шцурунда бу мящсула мараьы 
даим дястяклямяк лазымдыр, она эюря дя реклам даими олажаг, ла-
кин даща сейряк. 

 
6.2.5. Тяшкилати план 

 
Метал-пластик конструксийаларын истещсалы цзря сехин ишя са-

лынмасы 01.04.2004-жц ил тарихиня эюзлянилир, 1 айдан сонра ися 
(01.05.04) шцшя пакетлярин истещсалы цзря хятт гурашдырылыб ишя салын-
малыдыр (жядвял 6.2). Апрел ярзиндя шцшя пакетляр йерли базарда 
А=56 дол./кв.м орта базар гиймятиня алынажаг. 

Жядвял 6.2 
Инвестисийа дюврцнцн айлар цзря ямялиййат графики 

 
Тядбир 2004-жц ил 

2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

Бинанын истещсалдан яввял тямири +          
Ясас аваданлыьын чатдырылмасы вя мон-
таъы 

 +         

Щейятин юйрядилмяси  +         
Кредитляшдирмя   +        
Сехин ишя салынмасы вя эцжцн 50% ис-
тисмары 

  +        

Шцшя пакетлярин истещсалы цзря хяттин 
чатдырылмасы вя монтаъы    +       

60% эцжцня чыхыш     +      
70% эцжцня чыхыш      +     
80% эцжцня чыхыш       + +   
90% эцжцня чыхыш         +  
100% эцжцня чыхыш          + 
мяшьуллуг мяркязи иля сон щесаблашма          + 

 
Инвестисийа дюврцнцн сонуна (декабр 2004-жц ил) мцяссися 

Мяшьуллуг Мяркязи иля тамамиля щесаблашажагдыр. 
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6.2.6. Истещсал планы 
 
Мящсул бурахылышы щяжминин щесабланмасы 

Жядвял 6.3 
Планлашдырылан ишчи жядвяли 

 
Иш реъими 3 нювбя 
Нювбялилик ямсалы 2,8 
Иш эцнцнцн (нювбянин) узунлуьу 8 с. 
Ай ярзиндя иш вахты фонду 21 эцн 

 
Завод там эцжцня чыхдыгдан сонра сехин щесабланмыш мящсулдар-
лыьы: 32 кв.м нювбядя, 1882 кв.м айда (32·2,8·21), 22584 кв.м илдя 
 

Жядвял 6.4 
Айлар цзря нязярдя тутулан сатыш щяжми 

 
 2004-жц ил 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Щазыр мящсул кв.м 941 941 1129 1129 1317 1506 1694 1694 1882 

Жями 12233 

Эцжцн истифадя олунма 
фаизи 

50 50 60 60 70 80 90 90 100 

 
Эцжлярин там мянимсянилмяси 2004-жц илин сонуна планлашды-

рылыр, о вахта гядяр ися 2004-жц илин апрелиндян башлайараг эцжцн 
тядрижян артырылмасы баш веряжякдир. 

Мцяссисянин дювриййя щяжминин дяйяр ифадясиндя щесабланмасы 
(эцжцн 100% йцклянмяси заманы)  

Шярти мящсул ващидинин пяракяндя бурахылыш гиймяти – 
925р./кв.м. 

Бир айда мящсул бурахылышы щяжми – 1882 кв.м. 
Мцяссисянин дювриййя щяжминин дяйяр ифадясиндя щяжми ай 

ярзиндя – 1740850р. (925·1882), ил ярзиндя – 20890200р. 
Гейд олундуьу кими, шярти мящсул ващиди кими 1 м Х 1 м юл-

чцдя ики дяряжяли ачылмайа малик пянжяря гябул олунур. 
Сатын алынан аваданлыьын дяйяринин щесабланмасы 
Аваданлыьынын дяйяри – 286000 ДМ (шефмонтаъ дяйяри дя да-

хил олмагла). Шярти олараг 1 ДМ=3,6р. 
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Демяли, СЖЩУЖО аваданлыьынын дяйяри – 1029600р. 
(286000·3,6). 

Эюмрцк рцсуму 10% вя йа 102960р. тяшкил едир. 
Эюмрцк рясмиляшдирилмяси цчцн йыьым – 0,15%, 1544р. 
Жями аваданлыг хяржляри 1134104р. тяшкил едир. 
Истещсал хяржляринин щесабланмасы 
1. Шцшя пакетлярин щазырланмасы цчцн зярури олан материалларын 

дяйяри бир шярти мящсул ващидиня (кв. м) щесабланмыш мясряф, мате-
риал ващидинин гиймяти, материал хяржляри (р.): 

- шцшя: гиймяти – 30р./кв.м, мямряф нормасы – 2 
кв.м/кв.м, бир шярти ващидя мясряфин дяйяри – 60р.; 

- саьанаг: гиймяти – 9р./пог.м, мясряф нормасы – 4 
пог.м/кв.м, бир шярти ващидя мясряф дяйяри – 36р.; 

- бутил: гиймяти – 30р./кг, мясряф нормасы – 0,1 кг/кв.м, 
бир шярти ващидя мясряфлярин дяйяри – 3р.; 

- сярф олунан диэяр материаллар: бир шярти ващидя мясряфлярин 
дяйяри – 4р. 

1 кв.м шцшя пакетин истещсалына материал хяржляри жями 103р. 
тяшкил едир. 

2. Метал-пластик конструксийаларын истещсалы цчцн зярури олан 
материалларын дяйяри (шцшя пакетлярин дяйяриндян башга): 

- пластик профил: гиймяти – 18р./пог.м, мясряф нормасы – 0,5 
пог.м/кв.м; бир шярти ващидя мясряфлярин дяйяри – 9р.; 

- метал прокаты: гиймяти – 29р./пог.м, мясряф нормасы – 1,0 
пог.м/кв.м, бир шярти ващидя мясряфлярин дяйяри – 29р.; 

- фурнитур; баьлайыжы арматур вя диэяр мясряф материаллары: 
бир шярти ващидин дяйяри – 36р. 

Жями: 74р./кв.м. 
Мящсулун бир шярти ващидинин материал мясряфляри жями 177р. 

тяшкил едир.1 
Материаллара хяржляр ай ярзиндя – 333114р. (771·1882), ил яр-

зиндя – 3997368р. 
3. Ямякщаггынын юдянилмясиня хяржляр 
Орта айлыг маашлар (шярти): идаря апаратынын ишчиси – 4800р., 

ясас фящля – 450,0р., йардымчы фящля вя мцщафизячи – 400,0р., хид-

                                                
1 Апрелдя материал мясряфляри 56·5,7+74=393,2 р./кв.м тяшкил едяжякдир, 
бурада 56 дол. – орта базар гиймяти, 5,7 р. – 1 долларын шярти гиймятидир. 



 111

мятчи – 350,0р. 
Ишчилярин сайы 
Шцшя пакетлярин истещсалы сехинин ишчиляри: 
- шцшянин бичилмяси сащяси – 4 няфяр (онлардан 2 няфяр – йар-

дымчы фящля), 
- метал саьанаг бичилмяси сащяси – 2 няфяр (онлардан 1 няфяр 

– йардымчы фящля), 
- бутилляшдирмя сащяси – 3 няфяр (онлардан 2 няфяр – йар-

дымчы фящля), 
- йума сащяси – 7 няфяр (онлардан 3 няфяр – йардымчы фящля), 
- метал саьанаьын яйилмяси сащяси – 3 няфяр (онлардан 1 ня-

фяр – йардымчы фящля), 
- шцшя вя чярчивянин йыьылмасы сащяси – 8 няфяр (онлардан 4 

няфяр – йардымчы фящля), 
- шцшя пакетин кипляшдирилмяси сащяси – 3 няфяр (онлардан 1 

няфяр – йардымчы фящля). 
Эями 1 нювбядя – 30 няфяр; 3 нювбядя – 90 няфяр. 
Сащялярдя фящляляр: 
- анбарлашдырма – 1 няфяр, 
- профилин бичилмяси – 2 няфяр, 
- арматурун бичилмяси – 2 няфяр, 
- пястащларын йыьылмасы – 2 няфяр, 
- фрезлямя – 2 няфяр, 
- профилин гайнаьы – 3 няфяр (онлардан 2 няфяр – йардымчы 

фящля), 
- конструксийа тикишляринин емалы – 2 няфяр, 
- конструксийаларын йыьылмасы – 2 няфяр, 
- штапиклярин кясилмяси – 1 няфяр, 
- фурнитурун гурашдырылмасы – 2 няфяр, 
- кейфиййятя нязарят – 1 няфяр, 
- щазыр конструксийаларын габлашдырылмасы – 2 няфяр, 
- чатдырма – 3 няфяр (онлардан 2 няфяр йардымчы фящля), 
- монтаъ – 10 няфяр. 
Жями бир нювбядя – 35 няфяр, 3 нювбядя – 90 няфяр. 
Идаря апараты: 
- директор -1 няфяр, 
- директор мцавини – 1 няфяр, 
- мцщасиб – 1 няфяр, 
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- катиб – 1 няфяр, 
- сметачы – 2 няфяр, 
- нювбя ряиси – 3 няфяр, 
- учотчу – 2 няфяр. 
Жями – 11 няфяр. 
Мцщафизячи вя хидмятчиляр: 
- мцщафизячиляр – 6 няфяр, 
- хидмятчиляр – 6 няфяр. 
Жями – 12 няфяр. 
Жями сех цзря: 218 няфяр. 

Жядвял 6.5 
Щейятин ишчи нювбясиня эюря пайланмасы, няфяр 

 
Нювбя Щейятин сайы Жями 

идаря 
апараты 

мцща-
физя 

хидмятчиляр ясас 
фящляляр 

йардымчы 
фящляляр 

1-жи 7 2 2 47 18 76 
2-жи 3 2 2 47 18 72 
3-жц 1 2 2 47 18 70 
Жями 11 6 6 141 54 218 

 
Жядвял 6.6 

Айлыг ямякщаггы фондунун щесабланмасы, р. 
 

Щейят Сай Ай ярзиндя 
ямякщаггы 

Ай ярзиндя ямякщаггы 
фонду 

Ясас фящляляр 41 450 63450 
Йардымчы фящляляр 54 400 21600 
Идаря апараты 11 480 5280 
Мцщафизя 6 400 2400 
Хидмятчиляр 6 350 2100 
Жями 218 - 94830 

 
4. Йанажаг вя енеръи хяржляри 
Електрик истещлакы – 60 кВт/с, дяйяри – 1 кВт/ы – 0,426р. (шярти), 

сутка ярзиндя иш вахты фонду – 21 с., айлыг иш вахты фонду – 437 с. 
Ай ярзиндя енеръи хяржляри – 11188р. (437·60·0,426), илдя – 

134256р. 
Ил ярзиндя йанажаг истещлакы (газанхана) – 5 т, 1т йанажаьын 

дяйяри – 360р. (шярти). 
Ай ярзиндя йанажаг хяржляри (орта иллик) – 150р., илдя – 1800р. 
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Йанажаг вя енеръи хяржляри жями айда – 11338р., илдя – 
136056р. тяшкил едир. 

5. Рабитя хидмятляри хяржляри (идаря апараты ЯЮФ-нун 10%-и) 
Айда – 528р. (5280·0,1), илдя – 6336р. 
6. Амортизасийа 
Хцсуси ясас васитялярин дяйяри (жядвял 6.1): сатын алынан хятт – 

1134104р., аваданлыьын гурашдырылмасы – 444000р., няглиййат – 
78000р., амортизасийа нормасы – 5% илдя. 

Илдя амортизасийа айырмалары – 82855р. 
((1134104+444000+78000) ·0,05), айда – 6905р. 

7. Реклам хяржляри 
Илдя – 288400р., айда – 24033р. 
8. Няглиййат (истисмар) хяржляри (дювриййя щяжминин 2%-и) 
Илдя – 34817р., айда – 2901р. 
9. Яразинин ижаряси 
Ярази – 500 кв.м, ставка – 24р./кв.м/ай (шярти). 
Айда ижаря щаггы – 12000р., илдя – 144000р. 
10. Кредит цзря фаизляр 
Кредит мябляьи – 700000р., фаиз ставкасы – 12% иллик. 
Илдя малиййя хяржляри – 84000р. (700·0,12), айда – 7000р. 
Верэиляр вя айырмалар 
1. Верэи юдямяляри (ялавя дяйяр верэиси – 20%) 
Бцджяйя юдянмяли олан ялавя дяйяр верэисинин щесабланмасы: 
а) Мящсул (хидмят) истещсалы цчцн юдянилян ЯДВ: 
- айда: 1740850·0,167=290722р., 
- илдя: 3488664р.; 
б) Материал вя комплектляйижиляр цчцн тяжщизатчылара юдянилян 

ЯДВ: 
- айда: 333114·0,167=55630р. 
- илдя: 667560р. 
ж) Енеръи ещтийатлары цчцн юдянилян ЯДВ: 
- айда: 11180·0,167=1868р., 
- илдя: 22416р. 
ч) Бцджяйя юдянмяли ЯДВ мябляьи: 
- айда: 290722-55630-1868=233224р., 
- илдя: 3488664-667560-22416=2798688р. 
2. Йерли йыьым вя верэиляр 
МКТ-нин сахланылмасына верэи – реализя щяжминин 1,5%-и, 
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тящсилин ещтийажларына йыьым – ЯЮФ-нун 1%-и, автомобил йолларынын 
сахланылмасына верэи – реализя щяжминин 4,5%-и. 

Йерли йыьым вя верэилярин щесабланмасы: 
а) МКТ-нин сахланылмасына верэи: 
- айда: 1740850·0,015=26113р., 
- илдя: 313356р.; 
б) Тящсил мцяссисяляринин ещтийажларына йыьым: 
- айда: 948,3р., 
- илдя: 11380р.; 
ж) Няглиййат верэиси: 
- айда: 948,3р., 
- илдя: 11380р.; 
ч) Автомобил йолларынын истифадячиляриня верэи: 
- айда: 1740850·0,045=78338р., 
- илдя: 940056р. 
Жямдя йерли верэиляр айда – 132460р., илдя – 1589520р. 
3. Фондлара цзвлцк щаггы 
Пенсийа фондуна – ЯЩФ-нун 29%-и, МТС Фонду – ЯЩФ-

нун 3,6%-и, Сосиал сыьорта фонду – ЯЩФ-нун 5,4%-и, Мяшьуллуг 
фонду – ЯЩФ-нун 1,5%-и. 

Жямдя фондлара юдямяляр ЯЩФ-нун 39,5%-ни тяшкил едир. 
4. ЯЮФ-дан юдямяляр 

Жядвял 6.7 
Маддя 
(ЯЮФ=94830р.) 

Юдямяляр,р. 
Айда Илдя 

Пенсийа фонду 27500,7 330008,4 
МТС фонду 3413,9 40966,8 
Сосиал сыьорта 5120,8 61449,6 
Мяшьуллуг фонду 1422,5 17070,0 

Жями фондлара юдямяляр 37457,9 449494,8 
Тящсилин ещтийажларына йыьым 948,3 11379,6 
Няглиййат верэиси 948,3 11379,6 

Жями ЯЮФ-дан айырмалар 39354,5 472254,0 

 
 
 
 
 
 
 



 115

5. Майа дяйяри маддяляри цзря истещсал програмына жари хярж-
ляр 

Жядвял 6.8 
 

Маддя Хяржляр, р. 
Айда Илдя 

Материал вя ком-
плектляйижиляр 

 333114 3997368 

Ямякщаггы 94830 1137960 
Жями дяйишкян хяржляр 427944 5135328 
Йанажаг вя енеръи 11338 136056 
Рабитя 528 6336 
Няглиййат 2901 34812 
Реклам 24033 288396 
Ижаря 12000 144000 
Амортизасийа 6905 82860 
Бинанын иллик профилактик 
тямири (жядвял 6.1) 

1583 18996 

Жями даими хяржляр 59288 711456 
Кредит цзря фаизляр 7000 84000 
ЯДВ 233224 2798688 
Йерли верэи вя йыьымлар 132460 1589520 
ЯЮФ-дан юдямяляр 37458 440496 
Жями майа дяйяри 897374 10768488 
Юдямяляря верэиляр 169918 2039016 

 
6.2.7. Мянфяят вя рентабеллийин щесабланмасы 

 
Мянфяят вя рентабеллик прогнозлашдырылан истещсал щяжмляриня 

(айда, илдя), мящсул (хидмят) ващидинин гиймятиня, фирманын, сех 
там эцжц иля ишляйяркян, истещсал програмына дахили хяржляриня эюря 
щесабланыр. 

Мцяссисянин инвестисийалашдырылмасы идейасына эюря фирма 
жядвял 6.9-да эюстярилмиш игтисади эюстярижиляря 2004-жц илин декаб-
рында наил олур. 

Мянфяят вя рентабеллик эюстярижиляри 
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Жядвял 6.9 
 

Эюстярижиляр Дяйяр, р. 
айда илдя 

Сатышдан газанж 1740850 20890200 
ЯДВ 233224 2798688 
Дювриййядян эялир 1507626 18091512 
Истещсалдахили хяржляр 475232 5702784 
Верэиляр вя юдямяляр 169918 2039016 
Цмуми эялир 855475 10265700 
Эялир верэиси (ставка 35%) 299417 3593004 
Халис эялир 556059 6672708 
Рентабеллик 62% 

 
6.2.8. Малиййя планы. Кредит вясаитляринин юдянилмяси графики 

 
Инвестисийа лайищясинин малиййя планы фирманын истещсал вя 

реализя эцжляринин мярщялялярля (айлар цзря) артырылмасы заманы пул 
вясаитляринин дахил олма вя хяржлянмя динамикасыны якс етдирир. 

Истещсал эцжляринин айлар цзря артырылмасындан халис эялир 
мябляьинин топланмасы «Малиййя планынын» 3.1 сятриндя якс олунур 
(жядвял 6.10). 
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Жядвял 6.10 
Малиййя планы (2004-жц илдя пул вясаитляринин дахилолма вя юдянилмя планы) 

 
Эюстярижиляр Инвестисийа дюврляри цзря эюстярижилярин динамикасы, мин р. 

апрел май ийун ийул август сентйабр октйабр нойабр декабр 
Эцжц, % 50 50 60 60 70 80 90 90 100 
1. Дахилолмалар 1570 870 1045 1045 1219 1393 1567 1567 1741 
1.1. Сатышдан газанж 870 870 1045 1045 1219 1393 1567 1567 1741 
1.2. Гейри-сатыш эялири - - - - - - - - - 
1.3. Кредит 700 - - - - - - - - 
2. Юдямяляр 2003 667 770 771 874 977 1081 1081 1885 
2.1. Дяйишкян хяржляр 465 261 295 295 328 361 394 394 427 
2.2. Даими хяржляр 47 47 47 47 47 47 47 47 47 
2.3. Аваданлыьын вя 
няглиййатын алынмасы 

1212 - - - - - - - - 

2.4. Истещсалдан яввял 
тямир 

19 - - - - - - - - 

2.5. Фаизляр 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
2.6. Верэиляр вя 
йыьымлар 

252 351 421 422 492 562 632 632 702 

2.7. Кредитин 
гайтарылмасы 

- - - - - - - - 700 

3. Юдямяляр вя 
дахилолмалар балансы 

-433 +203 +275 +274 +345 +416 +486 +486 -144 

3.1. Щямчинин артан 
жямля 

-432 -230 +45 +319 +664 +1080 +1566 +2052 +1908 

* эцжлярин там йцклянмяси заманы верэиляр вя йыьымлар, р.       
 Айда Илдя 
ЯДВ 233224 2798688 
Йерли верэиляр вя йыьымлар 132460 1589520 
ЯЮФ-дан юдямяляр 37458 449496 
Эялир верэиси 299417 3593004 
Жями 702559 8430708 



 118

Фирма 2004-жц илин октйабрында малиййя дайаныглыьына наил 
олур, бу заман эялирин топланмыш мябляьи кредит вясаитляринин юдя-
нилмяси вя дайаныглыьын тяхминян 40-50% тямин олунмасы цчцн ки-
файят едир. Бу йахшы фяалиййят эюстярижиси щесаб олунур. 

Кредитин вя онун фаизляринин юдянилмяси графики «Малиййя 
планынын» 2.5, 2.7 сятирляриндя эюстярилир (жядвял 6.10). 

Инвестисийа дюврцнцн сонунда фирманын етибарлылыг ещтийаты-
нын тямин едилмяси мягсядиля кредитин юдянилмяси 2004-жц илин де-
кабрында щяйата кечирилир. Банкла щесаблашдыгдан сонра халис эяли-
рин галыьы 1912 мин р. олажагдыр, бу да борж вясаитляринин щяжмини 
2,7 дяфя ашыр вя лайищянин йцксяк дайаныглыьыны характеризя едир. 

 
6.2.9. Рисклярин тящлили вя игтисади сямярялилийин гиймятляндирилмяси 

 
Кредитин юдянилмяси анына (2004-жц ил, декабр) мцяссисянин 

етибарлылыг ещтийаты беля олар: 1912,0:700,0=2,73, бу да банк рискини 
ялверишли сявиййяйя салыр: 1:2,73·100%=36,6%. 

Фирманын коммерсийа риски прогнозлашдырылан дювриййя нюг-
тясиндя (октйабр 2004) дювриййя вясаитляринин итирилмя ещтималы иля 
гиймятляндирилир: 1081,0:1567,0·100%=69%, бу да топланмыш эялир 
мябляьинин кифайят гядяр олмасына бахмайараг октйабрда банкла 
щесаблашмагдан чякинмяк лазым олдуьуну эюстярир. 

Кредитин юдянилмяси анында фирма фяалиййятинин рентабеллийи 
тяшкил едир: 556,0:1850,0·100%=46,9%. 

Инвестисийаларын рентабеллийи: 1912,0:2100,0·100%=0,91%. 
Кредит вясаитляринин юдянилмяси мцддяти: 

7000,0:1912,0=0,366 ил. 
 

6.2.10. Нятижя 
 
Бу бизнес-план кредит вясаитляри вя кредит цзря юдямялярин 

фирманын юз хидмятляринин реализясиндян халис эялиринин инвестисийа 
дюврцнцн айлары цзря истещсал эцжцнцн артырылмасына мцтянасиб 
йыьылмасы щесабына вахтында вя там юдянмясини тямин етмяк цчцн 
ишлянмишдир. 

Лайищя тяшяббцскарынын гойдуьу шяхси капиталынын борж вя-
саитляриндян ики дяфя артыг олмасы, щямчинин лайищянин йцксяк сабит-
лийи кредитор цчцн позитив амилдир. 
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Базар рискляринин бцтцн диэяр шяртляри вя амилляри ейни олду-
гда лайищянин прогнозлашдырылан рентабеллийи гыса инвестисийа 
дюврцндя зярури эялир кцтлясинин йыьылмасы, банкла вахтында щесаб-
лашмаг вя инвестисийа дюврцнцн сонуна фирманын зярури инкишаф вя 
истещлак фондунун йарадылмасы цчцн кифайятдир.  

Лайищянин  йухарыда эюстярилмиш игтисади вя малиййя характе-
ристикалары «Луч» ГСЖ-нин йени йарадылмыш иш йерляриндя йерляшди-
рилмиш вятяндашларын сосиал мцдафиясиня верир. 

 
Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Хцсуси иши тяшкил едяркян щялл олунмалы мясяляляр. 
2. Тясяррцфат тахчасынын сечилмяси технолоэийасы. 
3. Базар тахчасынын сечилмяси технолоэийасы. 
4. Фярди вя коллектив бизнес. Цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары. 
5. Бизнесин апарылмасы стратеэийасы вя тактикасы. 
6. Малиййя ещтийатлары мянбяляри. 
7. Истещсал вя ямяк вясаитляринин сечилмяси технолоэийасы. 
8. Технолоэийаларын сечилмяси. 
9. Гиймятгойма сийасятинин сечилмяси. 
10. Эялир ялдя етмяк вя пайлашдырмаг технолоэийасы. 
11. Бизнес-план. Онун мягсяд вя вязифяляри. 
12. Бизнес-планын функсийалары. 
13. Бизнес-планын структуру вя тяркиби. 
14. Резцме вя онун мязмуну. 
15. Бизнесин обйекти. 
16. Базарын тядгиги вя тящлили. 
17. Тяшкилати планын мязмуну. 
18. Истещсал планы вя онун структуру. 
19. Маркетинг планы. 
20. Потенсиал базарлар. 
21. Малиййя планы вя зийансызлыг нюгтяси 
22. Реклам – бизнес-планын тяркиб щиссясидир. 
23. Бизнес-планлашдырманын цстцнлцкляри. 
24. Бизнес-планын техники-игтисади ясасландырылмасы. 
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7. РУСИЙАДА ВЯ ХАРИЖДЯ БАНК  
    БИЗНЕСИНИН ТЯШКИЛИ 

 
 
 
Банк хидмятинин даиряси олдугжа мцхтялифдир, онларын щамы-

сыны дюрд ясас категорийадан бириня аид етмяк олар: 
- коммерсийа тяшкилатларына сярфяли пул гойулушуну тяшкил 

етмяк цчцн вятяндашларын яманятляринин йыьымы; 
- вятяндашларын яманятляринин юдянишли гайдада мцвяг-

гяти истифадя цчцн коммерсийа тяшкилатларына верилмяси; 
- мал вя хидмятляря эюря юдямялярин тяшкилиндя коммер-

сийа тяшкилатларына вя вятяндашлара кюмяк; 
- мал вя хидмятляря эюря юдямялярин сцрятляндирилмяси вя 

асанлашдырылмасы цчцн йени щесаб формаларынын йарадылмасы. 
Коммерсийа тяшкилатларына сярфяли пул гойулушуну тяшкил етмяк 

цчцн вятяндашларын яманятляринин йыьымы. Банклар юлкя вятяндашлары 
цчцн коллектив «пул дахылы» ролунда чыхыш едир. Онлар вятяндашларын 
евдя сахладыглары вя йа гябзля борж веря биляжякляри пул яманятля-
рини зяманятля йыьырлар. 

Банклар садяжя «пул дахылы» дейил: онлар пуллары артырмаьа вя 
яманят сащибляриня эялир эятирмяйя мяжбур етмяйи бажарырлар. Бу заман 
яманят мцлкиййятчиляриня юз вясаитляринин коммерсийа гойулушу иля 
мяшьул олмасы лазым дейил, буну онларын явязиня банкирляр едир. 

Вятяндашларын яманятляринин юдянишли гайдада мцвяггяти исти-
фадя цчцн коммерсийа тяшкилатларына верилмяси. Яманят сащибляринин 
эялир алмасыны банклар садя игтисади механизмля тямин едирляр. 
Онун мяьзи ондан ибарятдир ки, яэяр дювлятин вя коммерсийа фир-
маларынын юз фяалиййятляри цчцн пулу чатышмырса банклар вятяндаш-
лардан йыьылмыш пул яманятлярини онлара борж верир. Беля борж вермя 
кредит вермя адланыр.  

Борж вермя кредитдян истифадяйя эюря борж эютцряндян алы-
нан пул юдяниши хатириня щяйата кечирилир. Бу пул юдянишляринин 
бюйцк щиссяси яманят сащибляринин фаиз эялирляринин щаггынын юдян-
мясиня эедир, маръалар адланан щиссяси ися банкларын юзцндя гала-
раг онларын эялирини ямяля эятирир. Мцвафиг олараг, банк кредитинин 
гиймяти, борж эютцрмя нюгтейи-нязяриндян, ашаьыдакы структура 
малик олур: 
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БЭ=БХ+%ЯСЭ+М 
бурада, БЭ – банкирин эялири; 
БХ – ишлярин апарылмасы цчцн банкирин хяржляри; 
%ЯСЭ – яманят сащибляри цчцн фаиз эялири; 
М – маръдыр. 
Жямиййят марълар васитясиля банкларын хяржлярини вя эялирлярини 

юдямяйя щазырдыр, чцнки банкларын фяалиййяти файдалыдыр: онлар кре-
дит вермя заманы трансаксийа хяржлярини ихтисара салыр, борж пул 
эютцрмяк рискини азалдыр. 

Банклар васитясиля кредит вермя заманы трансаксийа хяржляри-
нин ихтисарына онун щесабына наил олунур ки, банклар, биринжиси, борж 
эютцряня лазым олан мябляьин йыьылмасыны асанлашдырыр, икинжиси, 
яманят сащиблярини юзляринин борж эютцрянин ишляринин вязиййятиня 
нязарят етмяк вя боржун юдянмяси эежикдириляркян боржун гайта-
рылмасына чалышмаг зяруриййятиндян азад едир. 

Истянилян фирмайа 100 яманятчи тапыб вя онларын щяр бирини 1 
млн рубл борж вермяк цчцн диля тутмагданса, биржя дяфя банка 
эялиб 100 млн рубл борж эютцрмяк олдугжа асандыр. 

Яманят сащибляриня анжаг онларын яманят щесабы ачылмыш 
банкла ишлямяси садя вя асандыр, няинки пулу бирбаша коммерсийа 
фирмаларына борж вериб, сонра бу фирмаларын ишинин вязиййятини изля-
мяйя эюря вахт вя эцж сярф етмяк. Банкда беля мцшащидя иля хцсуси 
юйрядилмиш ямякдашлар мяшьул олур ки, онлар борж эютцрянин ма-
лиййя сянядляриндян даща асан баш чыхарырлар, няинки буну щеч вахт 
юйрянмяйян яманят сащибляри. 

Банк хидмятляриндян истифадя едяркян пул борж вермяйин рис-
кинин азалдылмасы мянтиги малиййя давранышынын ясас принсипиня ри-
айят етмякдян ибарятдир: пулун щамысыны бир сябятя гоймаг олмаз. 
Игтисадчыларын дилиндя бу ону билдирир ки, яманятлярин щамысыны бир 
фирмада инвестисийайа вя йа бир банка гоймаг олмаз. 

Банкларын етибарлылыьынын мейарлары вя гиймятляндирилмяси ба-
рядя цмуми ряйляр ашаьыдакылардыр: 

- банк рейтингинин ъурналларда вя башга дюврц няшрлярдя 
верилян гиймятляндирилмяси, бир гайда олараг, доьрудур; 

- эялирляр вя зярярляр щаггында банкларын ачыг мятбуатда 
чап едилян мцщасибат балансы вя щесабатлары иля танышлыг файдалыдыр; 

- яэяр банклар мцяййян мягсядли йыьымлара вя юдямяляря 
эюря мясулиййятлидирся, банкын етибарлыьы ящямиййятли дяряжядя 
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йцксялир, мясялян, РФ Пенсийа Фондунун вя РФ Цмуми Тибби 
Сыьорта Фондунун йыьылмасына эюря. Бу щалда банк вясаитляринин 
мцщафизяси вя ишин етибарлыьы барясиндя дювлят вя инзибати структурун 
зяманятиня малик олур. 

Банк хидмятляринин етибарлыьы, тамлыьы вя ращатлыьы мясяляляри 
банкын сечилмясиндя ясасдыр, лакин нюгсан вя шцбщялярин олдуьу 
щалда хидмят едян банкын дяйишдирилмяси имканыны фирма щямишя 
юзцндя сахлайыр. Щесаблашма щесабынын ачылмасы проседуру пуллу-
дур. 

Яманятляр мцхтялиф щесаблара гойула биляр. Эюстярмяк ла-
зымдыр ки, «щесаб» анлайышы ян мцхтялиф мязмун дашыйыр. Банк ще-
сабыны пул вясаитляринин вя башга мадди дяйярлярин мцщасибат учоту 
кими нязярдян кечирмяк олар. Мясялян, борж щесаблары, банк фонд-
ларынын учоту цзря щесаблар беля ролу йериня йетирир. 

Мцштярилярин юз яманятлярини йерляшдирдийи щесаблар гейд 
олунан ролдан башга диэяр роллары йериня йетиря биляр. Бу, щяр шей-
дян яввял, мцгавилялярдир. Беля щесаблар депозит, щесаблашма, жари, 
хцсуси борж щесаблары, капитал гурулушуну малиййяляшдирмя щесаб-
лары олур. 

Тяляб олунанадяк гойулан яманятляр депозит, щесаблашма, 
жари вя башга щесабларда йерляшдириля биляр. Бу заман ади депозит 
щесабы борж мцгавилясинин конструксийасына йени щеч ня дахил ет-
мир. Бу ващид мцгавилядир. Щесаблашма вя жари щесабларда, капитал 
гойулушуну малиййяляшдирмя щесабларында мясяля башга жцрдцр. 

Коммерсийа фирмаларына вя вятяндашлара мал вя хидмятляря 
эюря юдямялярин тяшкилиндя кюмяк. Юдямялярин ижрасы вя пул алын-
масы щагда коммерсийа тяшкилатларынын вя мцштярилярин тапшырыгла-
рынын йериня йетирилмясиня эюря мцнасибятляр банк щесабы ачыларкян 
мейдана чыхан мцнасибятлярин хцсуси групуну тяшкил едир. Чцнки 
яманятля, бу онларын щесабына щяйата кечирилян юдямяляр арасында 
бирбаша ялагя мювжуддур. Мцштярилярин тапшырыьы иля цчцнжц шяхся 
мябляь юдяйян банк мцштярийя олан боржуну азалдыр. Яэяр яманят 
банка мцштяринин юзц тяряфиндян дейил, цчцнжц шяхс тяряфиндян 
наьдсыз гайдада гойулубса, щцгуги нюгтейи-нязярдян боржун 
банкын хидмят етдийи шяхсдян банка кючцрцлмяси баш верир. Мяся-
лян, сифаришчи подрат мцгавиляси цзря подратчы иля онун йериня йетир-
дийи ишя эюря щесаблашмаг истяйир. О, юз банкына лазым олан мяб-
ляьи подратчыйа, лакин онун юзцня дейил, юз нювбясиндя щесаблашма 
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мцгавиляси цзря подратчынын боржлусу олан банка кючцрмяйи тапшы-
рыр. Ижра олунмуш бу ямялиййат нятижясиндя подратчынын банкынын 
боржу йа артыр, йа да илк дяфя мейдана эялир. Бу заман беля ямя-
лиййатларын ижрасы цчцн подратчынын банкда ачдыьы щесаб онун разы-
лыьы кими баша дцшцлцр. 

Банка юдямя тапшырыьы тягдим едяряк, щесаб сащиби бу цсулла 
юзцнцн бу банкда йерляшян яманяти щесабына цчцнжц шяхся 
мцяййян мябляьи юдямяйя тапшырыг верир. Банк мцштяринин тапшы-
рыьыны йериня йетирмялидир, чцнки бу, банк щесабы мцгавилясиндя ня-
зярдя тутулуб. 

Беляликля, щесаблашма ямялиййатларыны щяйата кечирмяк мяг-
сядиля банка щесаблашма сянядляри тягдим едян мцштяринин щярякяти 
банк щесабы мцгавилясинин ижрасына истигамятлянмиш разылашмадыр. 
Эюстярилян разылашма биртяряфлидир. 

Банк мцштяринин щесаблашма ямялиййатынын ижрасы щаггында 
тапшырыьыны йериня йетиряряк, цчцнжц шяхсля мцнасибятя эирир. Бу 
щалда банк мцштяринин адындан вя онун щесабына, йа да юз адын-
дан, лакин йеня дя мцштяринин щесабына мцвафиг олараг мцвяккил 
вя йа комисйончу гисминдя фяалиййят эюстярир. Уйьун олараг, банк 
мцгавилясиня ясасян мцштяри иля банк арасында йаранан мцнасибят 
щяр бир конкрет щалда истифадя олунан наьдсыз щесаблашма форма-
сындан асылы олараг мцгавилянин конструксийасы тяряфиндян тапшырыг 
вя йа комиссийа кими гавраныр. Эюстярилян мцнасибятлярин беля 
шярщи харижи юлкя ганунверижилийиндя йайылмышдыр. 

Русийа Федерасийасында наьдсыз щесаблашмалар ашаьыдакы 
формаларда щяйата кечирилир: банк кючцрмяси, чек, аккредитив, ще-
саблашманын аксепт формасы, юдяйянин щесабындан вясаитлярин ак-
септсиз вя мцбащисясиз силинмяси; бунлары мал вя мящсуллара эюря 
юдямялярин сцрятляндирилмяси вя асанлашдырылмасы цчцн йени форма-
лар кими нязярдян кечирмяк лазымдыр. 

Банк щесабы мцгавиляси баьлайараг, банк мцштяринин кон-
траэенти иля ганунла нязярдя тутулмуш щесаблашмаларыны ижра етмяйи 
яввялжядян юз ющдясиня эютцрцр. 

Аккредитивлярля, кючцрмялярля, чеклярля щесаблашмалар за-
маны банк шяхсян юзцнцн адындан иш эюрцр, лакин юдямяни мцштя-
ринин щесабына ижра едир, йяни комисйончу кими щярякят едир. 

Юдямя тялябнамяляри-тапшырыглары иля щесаблашмалар заманы 
(щесаблашманын аксепт формасы) вясаит аландан щесаблашма сяняд-
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лярини гябул едян пул юдяйянин банкы юз мцштяриси адындан иш эюрцр, 
йяни мцвяккил кими щярякят едир. 

Тясяввцр олунур ки, банк щесабы мцгавиляси борж, тапшырыг вя 
комиссийа мцгавиляляринин елементлярини бирляшдирян гарышыг типли 
мцгавилядир. 

Банк щесабы мцгавилясиня эюря банк мцштярийя (щесаб сащи-
биня) ачылмыш щесаба эялян пул вясаитлярини гябул етмяйи вя щесаба 
дахил етмяйи, мцштяринин тапшырыьы иля кючцрмяляри вя щесабдан 
мцвафиг мябляьляри вермяйи вя щесаб цзря диэяр ямялиййатлары 
апармаьы юз ющдясиня эютцрцр. 

Ейни заманда мцштяринин касса ямялиййатлары да щяйата ке-
чириля биляр. Бу заман гейд етмяк лазымдыр ки, банк мцштяринин ще-
сабында олан вясаитлярдян, мцштяринин бу вясаитлярдян манеясиз 
истифадясиня зяманят вермякля, истифадя етмяк щцгугуна маликдир. 
Мцштяринин щесабында олан пул вясаитляриндян истифадяйя эюря банк 
мябляьи щесаба дахил едилян фаиз юдяйир. Фаизин щяжми банк щесабы 
мцгавиляси иля мцяййян олунур, мцгавилядя беля шярт олмадыгда 
банкын адятян тяляб олунанадяк яманятляря эюря юдядийи щяжмдя 
фаиз юдяйир. Уйьун олараг, банк щесабы мцгавиляси, яэяр тяряфлярин 
башга бир разылашмасы йохдурса, щаггла (музд) олур. 

Банк щесабы мцгавиляси вятяндаш-щцгуг мцгавилясинин 
мцстягил бир нювцдцр. Бу мцгавилядя тяряфлярдян бири бцтцн ще-
сабларда банк вя йа бу нюв разылашмалары йериня йетирмяйя лисен-
зийасы олан диэяр кредит идаряляри олур. 

Банк щесабы мцгавиляси кцтляви мцгавиляляря аиддир, йяни 
коммерсийа тяшкилаты олараг банк она мцражият едян истянилян 
мцштяри иля банк щесабы мцгавиляси баьламаьа боржлудур (банкын 
елан етдийи шяртлярдя). Бу заман йени мцштярини банк хидмятляри 
эюстярмяк цчцн гябул етмяйя имканын олмадыьы, йа да ганунун 
вя йа диэяр актларын йол вердийи щаллар истисна олмагла банкын щесаб 
ачмагдан имтина етмяйя щаггы йохдур. Банк щесабы мцгавиляси-
нин баьланмасындан банкын ясасландырылмыш бойун гачырмасы за-
маны мцштяри банкы мцгавиля баьламаьа вя она дяйян бцтцн зий-
ана эюря компенсасийа юдямяйя мяжбур етмяк тяляби иля мящкя-
мяйя мцражият етмяйя щаглыдыр. 

Мцштяринин пул вясаитлярини истифадя етдийи истигамятляри 
мцяййянляшдирмяйин, она нязарятин вя мцштяринин пул вясаитлярин-
дян истядийи кими истифадя етмясиня ганунла вя йа банк щесабы 
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мцгавилясиндя нязярдя тутулмайан мящдудиййятляр гоймаьа бан-
кын щаггы йохдур. 

Банкын мцштяри цчцн, яэяр банк щесабы мцгавилясиндя башга 
жцр нязярдя тутулмайыбса, бу нюв щесаблар цчцн ганунла нязярдя 
тутулмуш вя банкын мцяййян етдийи гайдалара уйьун олараг ишэц-
зар дювриййя гайдалары иля банк практикасында тятбиг едилян ямя-
лиййатлар щяйата кечирмяк ющдялийи мювжуддур. Мцвафиг олараг, 
конкрет банк ямялиййатларынын ижрасындан имтина етмяйи банк ще-
сабы мцгавилясинин шяртляринин позулмасы щесаб етмяк олар. 

Яэяр банк щесабы мцгавилясиндя даща гыса мцддят нязярдя 
тутулмайыбса, мцвафиг юдямя сянядляри иля банка дахил олмуш пул 
вясаитлярини сонракы эцндян эеж олмайараг мцштяринин щесабына 
дахил етмяк ющдялийи важиб йениликдир. 

Яэяр ганунла, она мцвафиг банк гайдалары иля вя банк ще-
сабы мцгавиляси иля башга мцддятляр нязярдя тутулмайыбса, банк 
мцштяринин тапшырыьы иля банка дахил олдуьу эцндян эеж олмайараг 
мцштяринин щесабындан пул вясаитлярини вермялидир вя йа кючцрмяли-
дир. 

Мцштяринин щесабында пул вясаитляри олмадыгда банк щесабы 
мцгавилясиня уйьун олараг юз вясаитляри щесабына юдямяни щяйата 
кечирдийи эцндян етибарян, фактики олараг мцштярийя мцвафиг мяб-
ляьдя кредит вермякля юдямяляри щяйата кечиря биляр. Щесаба кредит 
верилмяси иля баьлы тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри, яэяр банк щесабы 
мцгавилясиндя башга жцр нязярдя тутулмайыбса, борж вя кредит 
щаггында гайдаларла мцяййян олунур. 

Щесабдан пул вясаитляринин силинмяси банк тяряфиндян анжаг 
мцштяринин тапшырыьы ясасында щяйата кечирилир. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, РФ Вятяндаш Мяжялляси бу гайдадан истисналары нязярдя тутур. 
Банк щесабындан пул вясаитляринин силинмясиня мцштяринин тапшырыьы 
олмадан мящкямянин гярары иля, щямчинин ганунла вя банкла 
мцштяри арасындакы мцгавиля иля нязярдя тутулмуш щалларда ижазя 
верилир. Мясялян, мцштяри банка цчцнжц шяхсин тяляби иля щесабдан 
пул вясаитляринин силинмяси щагда тапшырыг веря биляр. Бу щалда мцш-
тяри эюстярилян тяляби тягдим едян шяхси ейниляшдирмяк (идентифика-
сийа етмяк) цчцн онун щаггында йазылы мялумат вермялидир 
(щцгуги шяхсин вя йа онун органынын ады вя с.). 

Пул вясаитляринин щесабдан силинмяси бюйцк практики ящя-
миййятя маликдир. Яэяр щесаба тягдим олунан бцтцн тялябляри 
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юдяйяжяк мябляь гядяр пул вясаитляри варса, щесабдан пул вясаитля-
ринин силинмяси мцштяридян тапшырыг эялдикжя щяйата кечирилир (тягвим 
нювбялилийи). 

Щесабда она тягдим едилян бцтцн тялябляри тямин етмяк 
цчцн кифайят гядяр пул вясаитляри олмадыгда пул вясаитляринин силин-
мясинин мяжбури нювбялилийи нязярдя тутулур. 

Бу заман биринжи вя икинжи нювбядя щяйата вя саьламлыьа 
дяйян зийанын юдянмяси щагда, алиментлярин тутулмасы щагда тя-
лябляри тямин етмяк цчцн (1-жи нювбя), мцавинятлярин вя ямяк 
мцгавиляси (контракт) цзря ишляйян шяхслярин ямякщаггынын юдян-
мяси, мцяллиф мцгавилясиня эюря мцкафатларын юдянмяси цчцн (2-жи 
нювбя) пул вясаитляринин кючцрцлмясини вя йа верилмясини нязярдя 
тутан ижра сянядляри (ижра вярягляри вя йа онлара бярабяр тутулан ся-
нядляр) цзря силинмя щяйата кечирилир. 

Цчцнжц нювбядя бцджяйя вя бцджядянкянар фондлара юдя-
мяни нязярдя тутан юдямя сянядляри цзря силинмя ижра олунур. 
Дюрдцнжц нювбядя диэяр пул тяляблярини тямин етмяйи нязярдя тутан 
сянядляр цзря силинмя ижра олунур, бешинжи нювбядя ися тягвим нюв-
бялилийи гайдасында башга пул юдямя сянядляри цзря вясаит силинмяси 
йериня йетирилир. Щесаб цзря ямялиййатларын лазыми гайдада апарыл-
мамасына эюря банкын мясулиййят дашымасы нязярдя тутулур. Дахил 
олан пул вясаитляринин банк тяряфиндян вахтында мцштяринин щеса-
бына дахил едилмядийи, йа да онларын щесабдан ясассыз олараг силин-
дийи щалларда, йа да щесабдан пул вясаитляринин кючцрцлмяси, йа да 
онларын банкдан верилмяси щагда мцштяринин эюстяришляринин йериня 
йетирилмядийи щалларда банк бу мябляьин фаизини юдямялидир. 

Бунунла бярабяр, яэяр банк щесабы мцгавилясиндя нязярдя 
тутулубса, мцвафиг ямялиййатларын щяйата кечирилмясиня эюря мцш-
тяри бунун щаггыны юдямяйя боржлудур. Банкын щесаба кредит 
вермяси вя банк хидмятляринин щаггынын юдянмяси щагда банкын 
мцштяридян тяляби, щямчинин мцштяринин пул вясаитляриндян истифа-
дяйя эюря фаизин юдянмяси щагда тяляби щесаблама иля битир. Вятян-
даш Мяжялляси банк сирляринин мцдафияси щагда гайдалары мцяййян 
едир. Бу анлайыша банк щесабы, банк яманяти, щесаб цзря ямя-
лиййатлар вя мцштяри щагда мялуматлар дахилдир. Банк сиррини тяшкил 
едян мялуматлар анжаг мцштяринин юзц вя йа онун нцмайяндяляри 
тяряфиндян вериля биляр. Дювлят органларына вя онун вязифяли шяхсля-
риня беля мялумат истисна тяшкил едян щалларда вя федерал ганунла 
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нязярдя тутулмуш гайдада вериля биляр. Беля мялуматлар ачыгланды-
гда щцгугу позулан мцштяринин она дяйян зийанын юдянмясини 
банкдан тяляб етмяйя щаггы вар. Щесаб цзря ямялиййатларын дай-
андырылмасына анжаг федерал ганунда нязярдя тутулдуьу щалларда 
йол верилир. 

Вятяндаш Мяжялляси банк щесабы мцгавилясинин ляьв олунмасы 
гайдаларыны мцяййян едир. Мцштяринин яризясиня эюря о, истянилян 
вахт ляьв олунур. Банкын тяшяббцсц иля мцгавиля анжаг ики щалда 
ляьв олуна биляр: 

- мцштяринин щесабда сахланан пул вясаитляри банк гай-
даларында вя йа мцгавилясиндя нязярдя тутулдуьу минимум щяжм-
дян аз олан вахт, яэяр беля мябляь бу щагда хябярдарлыг едил-
дикдян сонра бир ай мцддятиндя бярпа олунмаса; 

- яэяр мцгавиля иля башга жцр нязярдя тутулмайыбса, щесаб 
цзря бир ил мцддятиндя ямялиййат олмадыгда. 

Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, банк щесабы мцгавиляси щагда 
гайдалар, яэяр ганунла вя башга щцгуги актларла вя йа онлара мцвафиг 
олараг мцяййян едилмиш банк гайдалары иля башга жцр нязярдя 
тутулмайыбса, мцхбир щесаблары вя субщесаблары, башга банк щесаблары 
дахил олмагла бцтцн нюв банк щесабларына аид едилир. 

Банк вя мцштяри арасында банк щесабы мцгавилясиня ясасла-
нан мцнасибятлярин щцгуги низамланмасы банк разылашмалары 
(ямялиййатлары) щагда хцсуси ганунверижиликля щяйата кечирилмялидир. 
Хцсуси тянзимлямянин щцдудларындан кянарда мцвафиг олараг 
борж, тапшырыг вя комиссийа щагда мцгавиляляря аид олан норма-
лардан истифадя етмяк лазымдыр. 

Мцасир банк щесабы формалары информасийа технолоэийалары 
базасында гурулуб. Динамик вя йцксяк рягабят габилиййятли банк 
бизнеси банклары тягдим олунан хидмятлярин номенклатурасыны эе-
нишляндирмяйя вя ейни заманда майа дяйярини азалтмагла онларын 
кейфиййятини йцксялтмяйя мяжбур едир. Бу, щяр шейдян яввял банкын 
«астанадан кянарда» эюстярдийи хидмятляря вя йа узагдан идаря 
олунан хидмятляря аиддир. Мисал кими ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 
мцхтялиф нюв юдямя вя башга рясми сянядлярин чатдырылмасы вя 
емалы; сярбяст форматлы хябярлярин мцбадиляси (файллары дахил етмяк 
имканы иля); мцхтялиф нюв вя форматларда чыхарышларын, щямчинин 
банкдан диэяр информасийаларын алынмасы; реал заман реъиминдя 
щесаблашма вя клиринг системляринин гурулмасы. Бцтцн бунлары ан-
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жаг електрон рягямсал имзадан (ЕРИ) истифадя олундугда етмяк 
мцмкцндцр. 

Рягямсал имзанын мащиййяти ондан ибарятдир ки, електрон 
сяняддя олан информасийанын щягигилийиня зяманят цчцн, щямчинин 
електрон сянядин мящз конкрет шяхс тяряфиндян вя йа онун тапшырыьы 
иля вя мящз тапшырыгда тяляб олунан шякилдя тяртиб олундуьуну 
цчцнжц тяряфя гяти шякилдя сцбут етмяк имканы цчцн, сяняд мцялли-
финя юзц цчцн фярди ядяд (адятян фярди ачар адланан) сечмяк вя щяр 
дяфя «рягямсал имза» цчцн, щамыдан эизли сахланылан бу фярди ачары 
конкрет електрон сянядин мязмуну иля «гарышдырмаг» тяклиф олу-
нур. Беля «гарышдырма» нятижясиндя електрон сянядин алтында башга 
ядяд йазыла биляр. 

ЕРИ ашаьыдакы имканлары тямин етмялидир: 
- мцяллифи, щямчинин имза тарихини вя вахтыны тяйин етмяйи; 
- имза вахтына мялуматын щягигилийини тяйин етмяйи; 
- мцбащисяли щалларда цчцнжц тяряфин имзаны йохлайа 

билмясини. 
«Електрон имза щаггында» Ганунун гябулу каьыз сянядля-

рин електрон сянядлярля явяз олунмасынын анжаг башланьыжыдыр. Елек-
трон имза тятбиги малиййя вя банк системляри, сяняд дювриййясинин 
идаряетмя системляри, електрон тижарят вя рягямсал формалы ягли 
мцлкиййяти идаряетмя цчцн чох бюйцк ящямиййятя маликдир, чцнки 
онлар верилянляри ютцрмянин ачыг шябякясиндян истифадя едирляр. 

ЕРИ-нин дахил едилмяси чох бюйцк каьыз сянядляр кцтлясинин 
сахланмасы вя емал олунмасы зяруряти иля баьлы коммерсийа карку-
зарлыьы сащясиндя ямяк хяржлярини ящямиййятли дяряжядя азалдыр. ЕРИ 
истифадя олунаркян банка дахил олан вя банкдан верилян бцтцн ся-
нядляр електрон формасында сахланыр ки, онларын ахтарыш проседу-
руну ящямиййятли дяряжядя гысалдыр. Електрон имзанын башга важиб 
цстцнлцйц разылашмаларын йериня йетирилмясиня лазым олан вахты гы-
салтмаг габилиййятидир: сянядлярин имзаланмасына яввялляр олдуьу 
кими эцнляр дейил, дягигяляр лазым эялир.  

Аутентификасийанын яняняви реквизитляриндян истифадя олунар-
кян (ади мющцр вя имза) биринжи дяряжяли ящямиййят кясб едян ся-
нядлярин мцяллифинин тяйин олунмасына верилир. Електрон сяняд дюв-
риййяси заманы ЕРИ яняняви реквизитляри дяйишмяйя имкан верир. 
Рягямсал имза иля сянядлярин алтындакы мющцря вя имзайа мцвафиг 
олан символлар ардыжыллыьы цмуми щеч няйя малик дейил. ЕРИ гуру-
ларкян мющцр вя йа ялля йазылан имза вя каьыз вяряги арасындакы ади 



 129

ялагя явязиня эизли вя йа щамыйа мялум ачарла вя рягямсал имза 
арасында мцряккяб рийази асылылыг олур. Електрон имзаны сахталаш-
дырмаг мцмкцн дейил, чцнки буна чох бюйцк щяжмдя рийази ще-
сабламалар тяляб олунур. Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн 
сянядляр цчцн ейни олан ади «каьыз» имзадан фяргли олараг рягям-
сал имза щяр бир сяняд цчцн уникалдыр. ЕРИ-нин уникаллыьы имзанын 
сурятинин чыхарылмайажаьына вя сянядлярин сахталашдырылмайажаьына 
зяманят кими хидмят едир. Вахт бюлэцлц системляр типли чох истифадя-
чили системлярдя, щямчинин ади телефон рабитяси хятляри иля вя йа ачыг 
компйутер шябякяляри иля йол тапыла билян системлярдя хцсусиля кяс-
кин мцдафия тялябаты щисс олунур. Банк структурларында сахланан 
юдямя сянядляринин мцхтялиф нювляри, тяшкилатлар арасындакы эизли 
йазышмалар кими информасийаларын беля мцдафияйя ещтийажы вар. 

Тяшкилатлар тез-тез информасийа сызмасы, верилянлярин гясдян 
корланмасы, йаланчы информасийаларын онлара зорла гябул етдирил-
мяси цзцндян иткиляря мяруз галыр. Бунун гаршысыны алмаг цчцн 
шябякялярля ютцрцлян сянядлярин бцтювлцйцня аутентификасийа вя ня-
зарят тятбиг едилир. 

Щесаблама шябякяляриндя аутентификасийа – бу, алынан инфор-
масийанын эюндярян тяряфиндян ютцрцлмясиня вя тящриф олунмамасына 
вя йа дяйишдирилмямясиня инамын тяляб олунан дяряжясинин тяминатыдыр. 
Информасийа иля ижазя верилмяйян танышлыгдан мцдафия едян шифрлямядян 
фяргли олараг електрон рягямсал имза информасийанын тящриф олунмасынын 
гаршысыны алыр. Бундан ялавя аутентификасийа модификасийадан, лянэи-
мялярдян, тякрар репродуксийадан вя мялуматын ютцрцлмя гайдала-
рынын дяйишикликляриндян мцдафияни тямин едя биляр. 

 
Юзцнц йохламаг цчцн суаллар: 
 
1. Банк хидмятляринин нювляри. 
2. Банкларын етибарлыьынын гиймятляндирилмя мейарлары. 
3. Банк щесабларынын нювляри. 
4. Щесаблашма ямялиййатларынын тяшкили. 
5. Банкын мцштяри иля мцнасибятляри. 
6. Банкын мцштяри гаршысында ющдяликляри. 
7. Мцгавилялярин ляьв олунма гайдалары. 
8. Кредит вермянин ясас принсипляри. 
9. Кредит ющдяликляринин йериня йетирилмясиндя боржлунун ющ-
дяликляри. 
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8. БИЗНЕСДЯ ГИЙМЯТГОЙМА 
 
 
 
Гиймят – бу, базар механизминин пулла ифадя олунмуш важиб 

елементидир. Базар механизминин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, 
онун щяр бир елементи тяляб вя тяклифя тясир едян ясас алят олан гий-
мятля сых шякилдя баьлыдыр.  

Гиймят – сатыжынын малы сатмаьа, алыжынын ися алмаьа разы ол-
дуьу пулун мигдарыны билдирян фундаментал игтисади категорийадыр. 

Гиймят – бу малын бир гайда олараг, пул ващидляри иля ифадя 
едилян дяйяринин еквивалентидир. 

Малын гиймяти иля она олан тялябат арасындакы асылылыьы ифадя 
етмяк цчцн малын гиймят 1% дяйишдикдя тялябатын нежя дяйишдийини 
эюстярян гиймятя эюря тялябатын еластиклик ямсалындан истифадя еди-
лир. Яэяр тялябат малын гиймятиндян жцзи дяряжядя дяйиширся, онда 
беля тялябат гейри-еластик щесаб олунур. Мясялян, чюряйин гиймяти-
нин ики дяфя артмасы базарлыьын ики дяфя ашаьы дцшмясиня эятирмир, 
чюряйя тялябат азалажаг, амма жцзи дяряжядя. Гейри-еластик тяляба-
тын якси тяляб олунан малын гиймятиндян артыг дяряжядя дяйишя билян 
тялябат щесаб олунур. Мясялян, автомобилин гиймятинин 10% азал-
масы онлара тялябатын даща чох артмасына сябяб олур. Беля тялябат 
еластик щесаб едилир. 

Алыжы бир чох гейри-гиймят мцлащизяляриня ясасланыр. Алыжынын 
давранышыны баша дцшмяк, тялябин эенишлянмяйя вя йа даралмайа 
тяряф щярякятини юйрянмяк цчцн алыжыйа вя тялябата тясир едян бцтцн 
амилляри нязяря алмаг лазымдыр. Мясялян, малын кейфиййятиндян вя 
фяргляндирижи хцсусиййятляриндян башга малын, истещсалчы фирманын, 
ямтяя нишанынын, маьазанын нцфузу кими сябябляр дя аз рол ойна-
мыр. Йалныз малын вя онун кейфиййятинин дейил, бязян о гядяр дя 
ясасландырылмадан онун нцфузунун да щаггы юдянилир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя истянилян мцяссисянин коммер-
сийа уьуру чох шейдя мал вя хидмятя гиймятгойманын дцзэцн се-
чилмиш стратеэийа вя тактикасындан асылыдыр. Гиймятгойманын 
мцряккяблийи ондан ибарятдир ки, гиймят конйуктур категорийадыр. 
Онун сявиййясиня комплекс сийаси, игтисади, психолоъи вя сосиал 
амилляр ящямиййятли дяряжядя тясир едир. Бу эцн гиймят хяржляр амили 
иля тяйин олуна биляр, сабащ ися онун сявиййяси алыжыларын психолоъи 
давранышындан асылы ола биляр. 
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8.1. Гиймятлярин нювляри вя гиймятляр щаггында информасийа  
         мянбяляри 
 
8.1.1. Гиймятлярин нювляри вя онларын тянзимлянмяси 

 
Гиймятляр малларын алгы-сатгы хцсусиййятляриня эюря фярглянир. 
Базис гиймяти малларын (хидмятлярин) чешидини вя кейфиййятини 

мцяййян етмяк цчцн истифадя олунур вя алыжы иля сатыжы арасындакы 
данышыгларда разылашдырылыр. 

Фактура гиймяти (алгы-сатгы гиймяти) мцгавилядя разылашдырыл-
мыш тяжщизат шяртляри иля мцяййян олунур. Фактура гиймятляри ашаьы-
дакылара бюлцнцр: 

- «ex works», сатыжынын малы юз заводунда (вя йа анба-
рында) алыжынын сярянжамына вермяли олдуьу вахт; 

- «ФОБ», сатыжынын малы контрактда эюстярилян лиманда 
эяминин бортуна вермяли олдуьу вахт; 

- «ЖАФ» сатыжынын фрахт цзря малын тяйинат йеринядяк 
бцтцн хяржляри юдямяли олдуьу вахт; 

- «ЖЫФ». ЖАФ гиймятинин сатыжынын малын дашынма за-
маны мящв олмасы вя йа зай олмасы рискиндян сыьорта мцгавиляси 
ющдялийи иля тамамланмыш вариантыдыр. 

Дцнйа гиймяти малын нювцндян асылы олараг мцяййян едилир: 
бир жцр маллара эюря – харижи юлкяляря мал эюндярян юлкялярин гий-
мятляринин сявиййяси иля, башгаларына эюря – биръа гимятляри иля, щазыр 
мямулатлара эюря ися – дцнйанын апарыжы фирмаларынын гиймятляри 
иля. 

Номинал гиймят – малын прейскурантларда, мялумат китаб-
чаларында вя биръа котировкаларында дярж олунан гиймятидир. 

Топдансатыш гиймяти – малын ири партнйорлара сатылдыьы гиймя-
тидир. 

Мцгавиля гиймяти мящсулун мцяййян щяжминин вя онун тя-
дарцкц мцддятиндя тяряфлярин разылыьына эюря дяйишмяйян гиймят-
дир. 

Русийа Федерасийасында базара кечид гиймятгойма меха-
низминдя дя ирялижядян радикал дяйишикликляря сябяб олду. 1992-жи 
илдя дахил едилян гиймятгойма системи мящсул истещсалчысынын бяра-
бяр щцгуглар ясасында мящсул (хидмятляр) истещлакчысы иля разылыьына 



 132

эюря истещсал-техники тяйинатлы мящсула тяйин етдийи азад базар гий-
мятляринин апарыжы ролуна ясасланыр. Онлар истещсалчыларын бцтцн ис-
тещлакчыларла (ящалидян башга), о жцмлядян васитячилярля (тяжщизат-
сатыш, тижарят-тядарцк мцяссисяляри вя тяшкилатлары дахил олмагла) ще-
сабатларында ялавя дяйяр верэиси нязяря алынмагла тятбиг едилир. 

Мцяссисянин истещсал-техники тяйинатлы мящсула гойдуьу азад 
топдансатыш гиймятинин структуру (ИТМАГтоп) ашаьыдакы шякля ма-
ликдир: 

ИТМАГтоп=М+Э+ЯДВ+ХВ, 
бурада, М – мямулатын майа дяйяри, 
Э – мямулатын реаллашдырылмасындан эялян эялир, 
ЯДВ – ялавя дяйяр верэиси, 
ХВ – хцсуси верэидир. 
Гейд едяк ки, хцсуси верэи игтисадиййат сащяляринин малиййя 

дястяйиня бцджя фондунун формалашдырылмасы цчцндцр (илк нювбядя 
кянд тясяррцфаты вя кюмцр сянайесинин). 

Щазырда верэиляр ИТМАГтоп-ун 45%-ни тяшкил едир. Мадди 
мящсулларын гиймятляри онун нежя дювриййя етмясиндян асылы олараг 
тядарцк, топдансатыш, бурахылыш вя пяракяндя сатыш гиймятляри олур. 

Тядарцк гиймятляри кянд тясяррцфаты мящсулларына, топданса-
тыш гиймятляри  истещсал-техники тяйинатлы мящсуллара, бурахылыш гий-
мятляри ися халг истещлакы малларыына гойулур. 

Тядарцк гиймятляри – васитячиляр (тижарят-тядарцк вя тяжщизат 
тяшкилатлары) тяряфиндян тядарцк олунан мящсулун гиймятляридир. 
Онлар ИТМАГтоп-а вя сявиййяси азад бурахылыш гиймятинин 25%-дян 
(ЯДВ) чох олмайараг, тяряфлярин разылыьы иля тяйин олунан тяжщизат-
сатыш ялавясиня ясасян мцяййян едилир. 

Сянайе мящсулларынын топдансатыш вя бурахылыш гиймятляри бу 
мящсулу истещсал едян мцяссися тяряфиндян тяйин олунур. 

Пяракяндя сатыш гиймятляри халг истещлакы малларына вя ящали 
тяряфиндян реаллашдырылан бязи истещсал-техники тяйинатлы мящсул нюв-
ляриня тяйин олунур. 

Хидмятляр гиймяти – няглиййат, мяишят вя коммунал хидмят-
ляринин тарифляридир. 

Няглиййат хяржляринин юдянмя (малларын франко едилмяси) 
гайдасындан асылы олараг ашаьыдакы франко нювляри ола биляр: 

- франко-до (йцкцн эетдийи щансы йеря гядяр няглиййат 
хяржляринин гиймятя дахил олдуьуну эюстярир); 
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- франко-йола салма стансийасы (эюстярир ки, няглиййат хярж-
ляри йола салма стансийасына гядяр гиймятляря дахил едилиб, галан 
бцтцн хяржляр гиймятдян ялавя олараг юдянилир); 

- франко тяйинат стансийасы (йцкцн вагондан бошалдылана 
гядяр няглиййат хяржляринин гиймятя дахил едилдийини эюстярир); 

- франко-тяжщизатчынын анбары; 
- франко-алыжынын анбары. 
Тяйин олунма гайдаларына эюря гиймятляр тянзимлянян вя 

сярбяст гиймятляря бюлцнцр: 
- сярбяст гиймятляр тяляб вя тяклифя ясасян тяряфлярин разы-

лыьына ясасян тяйин олунур; 
- тянзимлянян гиймятляр игтисади вя инзибати методларла 

тяйин олунур. 
Гиймятлярин игтисади тянзимлянмяси малиййя, верэи, кредит, 

эюмрцк вя бцджя сийасяти васитясиля щяйата кечирилир; инзибати тян-
зимлямя ися гиймят вя тарифляр щцдудларында, ямсаллар вя рентабел-
лийин сон щядд сявиййяси щцдудларында тясбит олунмуш гиймятляр 
васитясиля щяйата кечирилир. 

Елан олунмуш гиймятляр гиймятин галдырылмасы щаггында 
мцвафиг ясаслар вя калкулйасийа иля гиймятгойма органларына 
мялумат вермяк йолу иля щяйата кечирилир.  

1992-жи илдян йцксялдилмиш ямсаллар базасында гиймятлярин 
инзибати тянзимлянмяси ясас ярзаг мящсулларына (чюряк, сцд, кефир, 
йаьсыз кясмик, дуз, шякяр, битки йаьы), спиртя, араьа, кибритя, дяр-
мана, щямчинин хидмятлярин ясас нювляриня тятбиг едилмишдир. Бу 
малларын щяжми юлкянин мал дювриййясинин жями 10%-ни тяшкил 
едирди. 

1992-жи илдян гиймятлярин тянзимлянмяси рентабеллийин сон 
сярщяд щцдудлары сявиййясиня ясасян щяйата кечирилир. Пяракяндя 
сатышда о, пяракяндя сатыш дювриййясинин 8%-и щяжминдя, топданса-
тышда ися топдансатыш мал дювриййясинин 3%-и щяжминдя, сянайенин 
бязи сащяляриндя ися хяржлярин 25-50%-и щяжминдя мцяййян едилиб. 

Сярбяст топдансатыш вя сярбяст азад бурахылыш гиймятинин 
структуру ашаьыдакы елементлярдян ибарятдир: майа дяйяри, мцясси-
сянин – мал истещсалчысынын эялири, аксиз вя ЯДВ (01.01.96-жы илядяк 
хцсуси верэи дя дахил едилирди). 

Васитячиляр (тяжщизат-сатыш тяшкилатлары, топдансатыш тяшкилат-
лары) тяряфиндян пяракяндя сатыш тижарят мцяссисяляринин тяжщиз олун-
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дуьу мящсулларын вя малларын гиймятиня сярбяст топдансатыш (бура-
хылыш) гиймятляринин елементляриндян башга дювриййя хяржлярини вя 
мцвафиг щиссянин эялири, тижарят ялавясиня ися ЯДВ дахил едилир. 

Малын истещсалчыдан билаваситя пяракяндя сатыша тядарцкц 
заманы сярбяст гиймятин структуру ашаьыдакы елементлярдян ибарят 
олур: бурахылыш (топдансатыш) гиймяти цстяэял тижарят ялавяси. 

Малын топдансатыш тяшкилаты васитясиля тяжщизаты заманы пяра-
кяндя сатыш гиймятинин структуру ашаьыдакы форманы алыр: сярбяст 
бурахылыш гиймяти цстяэял топдансатыш ялавяси. Бу, пяракяндя сатышын 
топдансатышла щесаблашдыьы гиймят цстяэял тижарят ялавясидир. 

Малын тяжщизат-сатыш тяшкилатларынын вя йа топдансатыш тяшкила-
тынын васитясиля пяракяндя сатыш шябякясиня щярякяти заманы гиймя-
тин структуру ашаьыдакы кими мцяййян олунур: сярбяст бурахылыш 
гиймяти цстяэял тяжщизат-сатыш ялавяси. Бу тядарцкцн гиймяти цстяэял 
топдансатыш ялавяси, йяни пяракяндя сатыш тижарятинин топдансатыш 
тижаряти иля щесаблашдыьы гиймят цстяэял тижарят ялавясидир. 

Тяжщизат-сатыш вя топдансатыш ялавяляри сярбяст бурахылыш гий-
мятиня ЯДВ-сиз, тижарят ялавяси ися ЯДВ иля тяйин олунур. 

РФ щюкумяти вя федерал ижра щакимиййяти органлары тяряфин-
дян гиймятляри (тарифляри) тянзимлянян истещсал-техники мящсулларын, 
халг истещлакы малларынын вя хидмятляринин сийащысына ашаьыдакылар 
дахилдир: 

- тябии газ (ящалинин вя мянзил-тикинти кооперативляринин ис-
тещлак етдийиндян башга), газын диэяр нювляри (ящалинин истещлак 
етдийиндян башга); 

- нцвя-истилик тяйинатлы мящсуллар; федерал енерэетика комис-
сийасынын тарифляринин тянзимлядийи електрик енеръиси вя истилик енеръиси; 
нефтин насосла вурулмасы, бошалдылмасы вя долдурулмасы; мцдафия 
ящямиййятли мящсуллар; 

- гиймятли металлар, гиймятли дашлар; протез-ортопедик мя-
мулатлар; 

- дямирйол няглиййатында йцклярин дашынмасы, йцк дол-
дурма-йцк бошалтма ишляри; 

- дямирйолу няглиййатында сярнишинлярин, багаъын вя почтун 
дашынмасы (шящяркянары дашымалардан башга); 

- тяййаряляря, щава лиманларында сярнишинляря вя йцкляря хид-
мят; 

- бязи почт вя електрик рабитяси хидмятляри, Русийа дювлят 
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телерадио тяшкилатынын РФ щюкумяти тяряфиндян тясдиг олунмуш сий-
ащысы цзря програмларынын транслйасийасы иля баьлы хидмятляр.  

РФ дахили базарында гиймятлярин (тарифлярин) дювлят тяряфиндян 
тянзимлянмяси РФ субйектляринин ижра щакимиййяти органлары тяря-
финдян щяйата кечирилян истещсал-техники тяйинатлы мящсулларын, халг 
истещлакы малларынын вя хидмятляринин сийащысына ашаьыдакылар дахил-
дир: 

- ящалинин вя мянзил-тикинти кооперативляринин реаллашдырдыьы 
газ; 

- електрик енеръиси вя истилик енеръиси; 
- бярк йанажаг, соба йанажаьы вя ящалинин реаллашдырдыьы ке-

росин; 
- шящяркянары йолларда сярнишинлярин вя багаъын бцтцн нюв 

ижтимаи няглиййатла дашынмасы (дямирйолу няглиййатындан башга); 
мянзил вя коммунал хидмятляр; мярасим хидмятляри; 

- су тяжщизаты вя канализасийа хидмятляри; дярман вясаитляри-
нин гиймятляриня тижарят ялавяляри вя тибби тяйинатлы мямулатлар; 

- РФ щюкумяти тяряфиндян сийащысы тясдиг олунмуш почт вя 
електрик рабитяси хидмятляри; 

- тарифлярин вя ялавялярин тянзимлянмясиня РФ субйектляри-
нин ижра щакимиййяти органларына ижазя верилян няглиййат, тяжщизат-
сатыш вя тижарят тяшкилатларынын хидмятляринин сийащысы; 

- Узаг Шималда вя она бярабяр тутулан районларда 
реаллашдырылан мящсул вя малларын гиймятиня тяжщизат-сатыш вя тижарят 
ялавяляри; 

- цмумтящсил мяктябляриндя, техники пешя мяктябляриндя, 
орта ихтисас вя али тящсил мцяссисяляриндя ижтимаи иашя мцяссисяляринин 
реализя етдийи мящсуллара ялавяляр; 

- ушаг гида мящсулларынын гиймятиня тижарят ялавяляри; 
- Йол Няглиййаты Назирлийинин разылыьына эюря сярнишинлярин 

вя багаъын шящяркянары йолларда зийанын йерли бцджяляр тяряфиндян 
юдянмяси шяртиля дямирйоллары иля дашынмасы; 

- сярнишинлярин вя багаъын вилайятдахили вя вилайятлярарасы 
маршрутларда, таксини дя дахил етмякля, автомобил няглиййаты иля 
дашынмасы; 

- сярнишинлярин вя багаъын йерли щава йолларында, чай 
няглиййатында вя бярялярдя дашынмасы; 

- Узаг Шимал районларында йцклярин, сярнишинлярин вя ба-



 136

гаъын дяниз, чай вя щава няглиййаты иля дашынмасы; 
- дямирйолу няглиййаты тяряфиндян сянайе мцяссисяляриндя 

маэистрала чыхыш йолларында эюстярилян хидмятляр. 
 

8.1.2. Гиймятгойма цчцн информасийа 
 
Гиймятлярин тяйин олунмасы щаггында мясяля щялл едиляркян 

мал вя базар, рягабят вя дювлят сийасяти, истещсал вя хяржляр, малла-
рын сатышындан мядахил вя эялирляр барядя информасийа лазымдыр. 

Мящсул вя базар щаггында информасийа. Алыжы тяряфиндян мала 
гаршы гойулан тялябляр. Малын йениликляри вя кейфиййяти. Базарын 
щяжми, онун сегментляри. Рягибляр. Мящсул истещсалынын щяжминин 
артмасы вя онун сатышы перспективляри. Мящсулун кейфиййятинин арты-
рылмасы вя онун модификасийасы имканлары. Гиймятлярин динамикасы 
вя алыжылар тяряфиндян онун гавранмасы. Йахын бир нечя иля вя узаг 
перспективя конйунктур перспективляри. 

Рягабят вя дювлят сийасяти щаггында информасийа. Рягабят 
апаран маллар, онларын базардакы пайы. Гиймятляр вя маллар, гий-
мятлярин дяйишмя имканлары. Рягабят апаран фирмалар, онларын ба-
зардакы пайы, малиййя вязиййяти, эялирляр вя зийанлар щаггында вери-
лянляр. Дювлят сийасятинин базара тясири. 

Истещсал вя хяржляр щаггында, мящсулун сатышындан мядахил вя 
эялирляр щаггында информасийа. Истещсалын щяжми вя анбар ещтийатлары. 
Фирмада вя рягиблярдя мядахил, хяржляр вя эялирляр арасындакы нис-
бят. Истещсал щяжмляринин вя анбар ещтийатларынын эялиря тясири. 

Зярури информасийанын верилмиш сийащысы шяртидир вя мящсулун 
нювцндян, базар структурундан вя башга амиллярдян асылы олараг 
конкретляшдирилмялидир. 

 
8.2. Фирманын стратеэийа системиндя гиймятляр стратеэийасы 
 
8.2.1. Фирманын гиймят сийасяти вя гиймят стратеэийасы 

 
Фирма щансы базар шяраитиндя йерляширся-йерляшсин щяр бир вари-

антын мцмкцн нятижялярини жидди тящлил етмядян гиймяти тяйин едя 
билмяз. Бундан башга уьурла ишляйян фирмаларын фяалиййятинин тящлили 
эюстярир ки, бир гайда олараг, онларын дягиг гиймят сийасяти вя 
мцяййян гиймятгойма стратеэийасы вар. 
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Гиймятляр сийасяти дедикдя ширкятин юз малларына вя хидмятля-
риня гиймятгойма сферасында сахламаьа щазырлашдыьы цмуми прин-
сипляр баша дцшцлцр. Гиймятгойма стратеэийасы дедикдя ися бу прин-
сиплярин практикада реаллашдырылдыьы методлар дясти баша дцшцлцр. 

Базарын эенишлянмясинин цмуми темпи иля мцгайисядя сатышын 
сцрятли артымыны тямин етмяк цчцн гиймятляри ясас рягиблярин гий-
мятляриндян бир гядяр ашаьы сявиййядя сахламаг мясялясини гий-
мятляр сийасятинин вариантларындан бири щесаб етмяк олар. Бу сийа-
сятя уйьун гиймятгойма стратеэийасыны проседур вя тядбирляр дясти 
мцяййян едяжяк ки, онларын кюмяйи иля беля сийасят практикада йе-
риня йетириляжяк. 

Яэяр сиз юзцнцзя тез-тез «Хяржляри юдямяк вя йахшы эялир ялдя 
етмяк цчцн щансы гиймяти гойаг?» суалыны верирсинизся, бу ону бил-
дирир ки, сизин щеч бир гиймят сийасятиниз йохдур вя мцвафиг олараг 
онун реаллашдырылмасы цчцн щансыса стратеэийадан сющбят дя эедя 
билмяз. Гиймят сийасятиндян о щалда данышмаг олар ки, сиз юз гар-
шынызда суалы тамамиля башга жцр гойурсунуз: «Щямин базар гий-
мятляриндя эялир ялдя етмяк цчцн биз щансы хяржляри чякя билярик?» 

Тамамиля «базар» суалы кими эюрцнся дя, яэяр сиз юзцнцзя 
«Алыжы бу малы щансы гиймятя алмаьа щазырдыр?» суалыны верирсинизся, 
фирманын щансыса гиймят сийасятинин вя йа стратеэийасынын олмасы 
щагда данышмаг йолверилмяздир. Бу суал тамамиля башга жцр сяс-
лянмялидир, мясялян беля: «Бу мал бизим алыжыларда щансы дяйяри тя-
сяввцря эятирир вя биз онлары нежя инандыраг ки, бизим гиймят бу 
дяйяря уйьундур?» 

Яэяр малын дяйяри (субйектив гябул олунан файдалылыг) алыжы 
цчцн онун гиймятини доьрултмурса, ихтисаслы гиймятгойма стратеги 
яввял-ахыр идеал «гиймят/файдалылыг» нисбятини ахтарыб тапажаьына 
цмид едяряк, алыжылара гызьын шякилдя эцзяштляр иряли сцрмяйяжяк. О, 
бу мящсулу беля гиймятя алан алыжысыны тапмаг цчцн базарын башга 
жцр сегментлямяк вя йа башга сатыш каналларындан истифадя етмяйя 
башлайажаг. Йаддан чыхармаг олмаз ки, гиймятлярин ендирилмяси 
бир чох потенсиал алыжылар тяряфиндян малын чох да бюйцк дяйяря ол-
мамасы кими гябул едиляжяк. 

Буна эюря дя тялясик тяйин олунмуш ендиримляр сатышы артыра бил-
мяз, яксиня ону азалдар (алыжылар мяшщур «Биз кифайят гядяр варлы дейи-
лик ки, ужуз вя кейфиййятсиз мал алаг» модели цзря реаксийа веря биляр). 

Нящайят, щягиги гиймятгойма стратеги суалы беля гоймайа-
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жаг: «Щансы гиймятляр бизя арзу олунан сатыш щяжминя вя йа базар 
пайына наил олмаьа имкан веряжяк?» О, проблемя башга жцр баха-
жаг: «Щансы сатыш щяжми вя йа базар пайы бизим цчцн даща эялирли 
ола биляр?» 

Фирманын малиййя вя маркетинг хидмятляри арасында тез-тез 
баш верян мцнагишялярдя «тясадцфцн щюкмцня вя базара эюря» 
гиймятгойма иля стратеъи гиймятгойма арасында хцсусиля дягиг 
фярг мейдана чыхыр. Идеалда бу хидмятляр юз марагларынын балан-
сына наил олмалыдырлар, практикада ися чох вахт маркетологларын 
«дяйяриндян баща олмайан» мал алмаг арзусунда олан алыжыларын 
марагларыны мцдафия етмяляри иля растлашырыг. Онлар анжаг беля тя-
лябляря диггят йетирмякля фирманын юз коммерсийа мягсядляриня 
наил ола биляжяйини аргумент эятирирляр. Яксиня, малиййячиляр ися тя-
ляб едирляр ки, фирма малларыны хяржляри юдяйян вя эялир эятирян гий-
мятля сатсын. 

Бу мараглары барышдырмаг фирманын йухары рящбярлийинин вя-
зифясидир. О, ашаьыдакылара наил олмалыдыр: 

1) малиййячилярдян вя мцщасиблярдян - хяржляри лазым олан 
кейфиййят сявиййясини алмаьы тямин едян минимум сявиййяйя енди-
ряряк хяржляри идаря етмяк, щямчинин маркетологларын суалы даща 
дягиг гоймалары цчцн хяржлярля сатыш щяжми арасында даща дягиг 
асылылыьы мцяййян етмяк бажарыьы; 

2) маркетинг мцтяхяссисляриндян мящсулу (хидмятляри), 
щямчинин ялдя олан рягабят цстцнлцкляриндя фирманын коммерсийа 
сийасятинин ясасы ола биляжяк базар сегментини сечмяк бажарыьы. 

Жидди десяк, гиймят сийасяти щагда мясяля цзря малиййячи-
лярля маркетологлар арасында мцнагишяляр адятян о фирмаларда 
мейдана чыхыр ки, рящбярлик гиймятгоймайа ики алтернатив йанашма 
арасында дягиг сечим етмямишдир: хяржляря вя гиймятляря эюря. 

 
8.2.2. Хяржя эюря гиймятгойма 

 
Гиймятгоймайа хяржя эюря йанашма тарихян ян йеткин вя илк 

бахышдан ян етибарлы йанашмадыр. Онун ясасында фирманын мцщаси-
бат сянядляри иля тясдиг олунан истещсал хяржляри вя сатыш хяржляри кими 
реал категорийа дурур. Бундан ялавя, бу йанашманын нцфузу 
мцяййян мянада игтисади нязяриййя гиймятгойманы мящсуллар 
арасында там вя дцзэцн бюлцшдцрцлмцш хяржляря эюря фирма цчцн 
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максимал эялир эютцрмяк зяруряти мювгейиндян нязярдян кечи-
ряндя онун юзц тяряфиндян тясдиг олунур. 

Гиймятгоймайа хяржя эюря йанашма – бу, фирманын мящсу-
лун истещсалынын вя реаллашдырылмасынын фактики хяржлярини чыхыш нюг-
тяси кими гябул едян гиймятгойма методудур. 

Яслиндя бу йанашманын принсипиал олараг арадан галдырыл-
майан гцсуру вар. Бир чох щалларда бу йанашмада гиймятин ясасы 
мящсул ващидиня чякилян хяржлярин хцсуси чякисинин кямиййятини 
гиймят гойулмаздан яввял мцяййян етмяк мцмкцн дейил. 

Мящсул сатышынын базар тяшкилиндя гиймятин сявиййясини мцм-
кцн сатыш щяжми вя мцвафиг олараг истещсалын мцмкцн мигйасы 
мцяййян едир. Бунунла беля, щям игтисади нязяриййя, щям дя 
мцщасибат учоту етираф едир ки, мящсул ващидиня чякилян хяржлярин 
хцсуси чякисинин кямиййяти истещсалын мигйасындан бирбаша асылыдыр. 
Бурахылыш артдыгжа даими хяржлярин мябляьи азалыр. Гиймятгоймайа 
йанашмаларын тутушдурулмасы беля гянаятя эятирир ки, артыг йа-
ранмыш фяалиййят шяраитиндя гиймятгойма сащясиндя фактики хяржляри 
юдямяк вя арзу олунан эялир щяжмини алмаг зяруриййяти ортайа 
чыханда, савадлы менежер пассив гиймятгойма йолуну тутмамалы-
дыр. 

Пассив гиймятгойма – бу, гиймятлярин гяти сурятдя хярж ме-
тодуна ясасян вя йа рягиблярин гиймят щюкмляринин тясири алтында 
тяйин олунмасыдыр. 

Ян мянтигли йанашма гиймятляри идаряетмя васитясиля сатышын 
лазым олан щяжминя вя орта хяржлярин мцвафиг щяжминя наил оланда 
актив гиймятгоймадыр ки, нятижядя фирманы арзу олунан ямялиййат-
лар сявиййясиня чыхарыр. 

Актив гиймятгойма – бу, ян сярфяли сатыш щяжмляриня, орта ис-
тещсал хяржляриня вя ямялиййатларын мягсядли эялирлилик сявиййясиня 
наил олмаг мягсядиля сатышы идаряетмя чярчивясиндя гиймятлярин 
тяйин олунмасыдыр. Яэяр суаллары актив гиймятгойма мянтигиня 
даща чох адекват олан шякилдя формалашдырмаьа жящд етсяк, онлар 
тяхминян ашаьыдакы кими сясляняр: сатылан малларын мигдарыны ня 
гядяр артырмаг лазымдыр ки, даща ашаьы гиймятлярдя бюйцк эялир 
кцтляси ялдя едилсин?; сатылан малларын щансы мигдарыны гурбан вер-
мяк олар ки, даща йцксяк гиймятлярля яввялкиндян даща чох эялир 
кцтляси ялдя едилсин? 

Хяржя эюря гиймятгойманын жидди чатышмазлыьындан мящз 
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беля йанашма иля – «зяиф» базарларда, йяни конйунктуру писляшян 
базарларда чох йцксяк гиймятлярин вя йа «эцжлц базарларда», йяни 
тялябатын артдыьы базарларда чох ашаьы гиймятлярин гойулмасы иля 
гачмаг олар. Хяржя эюря гиймятгоймадан имтина етмяк фирма 
менежерляри цчцн чятиндир, чцнки о, щятта йени мящсулун истещсалына 
инвестисийа гойулушуна башлайана гядяр онларын мювгейиндя реал 
мцяййянлик тяляб едир. Бу мямулатын щямишя инкишаф мцщяррики ол-
дуьу Русийа мцяссисяляри цчцн хцсусиля гейри-адидир. 

Мялум олдуьу кими юлкя мцяссисяляринин рящбярляринин бю-
йцк яксяриййятинин техники тящсили вар вя юз постларына мцщяндис 
карйерасындан сонра эялибляр (бир гайда олараг, баш мцщяндис вя 
йа истещсалат цзря мцавин вязифясиндян). Буна эюря дя йени мящсул 
йаратмаьын нювбяти проседуруну дястяклямяк онлар цчцн адят ща-
лыны алыб. 

Тяшяббцс конструктор хидмятляриндян эялир ки, онлар «мцасир 
техники сявиййяйя уйьун» параметрляр вя хассялярля мямулатлар 
тяклиф едирляр. Сонра йени мямулатын лайищяси технологлара, онлар-
дан ися игтисади шюбяйя вя мцщасибата дахил олур. Сонракы аддыма 
малиййячиляр дахил едилирляр ки, онлар да инвестисийа цчцн тяляб олу-
нан цмуми мябляьи тямин едир вя йени мящсулун истещсалы цчцн 
лазым олан инвестисийа гойулушуну тяшкил едирляр. Еля бу мярщялядя 
дя хяржляри юдямяйи вя инвестисийанын явязини чыхармаьы тямин ет-
мяли олан гиймят мцяййян олунур. 

Анжаг бундан сонра маркетологлар (о йердя ки, беля мцтя-
хяссисляр варса) вя йа сатыш шюбясинин ямякдашлары чаьрылыр вя онлара 
тяляб олунан гиймятин мямулатын хассяляри вя кейфиййяти иля юзцнц 
доьрултдуьуна алыжылары инандырараг сатышы тяшкил етмяк тапшырылыр. 

Яэяр беля «тяблиьатын» нятижяляри аз тясялливерижидирся, онда 
мцяссися рящбяри адятян гиймятляря ендиримляр тяклиф етмяк щеса-
бына вязиййяти дцзялтмяйя жящд едир. Лакин бу йол кифайят гядяр 
сцрцшкяндир: беля чыхыр ки, алыжылар алвердян чякиндикляриня эюря он-
лары ендиримля мцкафатландырырлар. Бу шяраитдя адятян алыжылар базары 
адланан щал мейдана чыхыр. Бу заман онлар юз шяртлярини диктя едир 
вя малы башга жцр алмагдан имтина едяряк сатыжылардан даща 
бюйцк ендиримляр етмяйя наил олурлар. 

Беляликля, уьур газанмаг цчцн йени мящсул йаратма мянти-
гини тамамиля дюндяриб гиймятгоймада дяйяря эюря йанашмайа 
кечмяк лазымдыр. 
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8.2.3. Дяйяря эюря гиймятгойма 
 
Дяйяря гиймятгоймайа эюря йанашманын вязифяси щеч дя он-

дан ибарят дейил ки, фирманын мцштяриляри разы галсынлар. Беля хейир-
хащлыьа еля гиймятляря бюйцк ендиримляр етмяк щесабына да наил 
олмаг мцмкцндцр. Лакин бу шякилдя наил олунмуш сатыш щяжминин 
уьурлу маркетинг стратеэийасынын бящряси олдуьуну тясяввцр етмяк 
сящв олажаг. Яслиндя дяйяря эюря гиймятгойма сатыш щяжмини мак-
симум артырмаг (башга стратеэийанын елементи) щесабына дейил, щяр 
шейдян яввял фирма цчцн даща сярфяли «дяйяр/хяржляр» нисбятиня наил 
олмаг щесабына бюйцк эялир ялдя етмяйя гадирдир. 

Дяйяря эюря гиймятгойма бу гиймятлярин еля тяйин олунмасы-
дыр ки, фирманын она сярфяли «дяйяр/хяржляр» нисбятиня наил олмаг 
щесабына бюйцк газанмасыны тямин етсин. 

Беля йанашма маркетологлары горхуданда онлар малын лайиг 
олдуьу реал гиймятя эюря дейил, мала эюря алыжынын ня юдямяйя 
мейилли олмасы цчцн щярякят едирляр. Нятижядя онлар, ялбяття, сатыш 
цзря мягсядли эюстярижиляря наил олурлар, лакин узаг перспективдя 
фирма цчцн эялирлилийин горунуб сахланмасынын ясасыны лахладырлар. 
Нийя садяжя олараг гиймятгоймада алыжынын мала эюря юдямяйя 
щазыр олдуьуну мябляья эюря орийентасийа етмяк олмаз? Бурада 
ян азы ики сябяб вар. 

Биринжиси, тяжрцбяли алыжылар тез-тез мала эюря юдямяйя щазыр 
олдуглары мябляьи дцз демирляр. Фирманын тяжщизаты иля мяшьул олан 
пешякарлар бунда хцсусиля фярглянирляр. Яэяр онлар баша дцшсяляр ки, 
гиймятляр тез уйьунлашандыр еластикдир, онда онлар няинки лазым 
олан малын щягиги дяйярини эизлядирляр, щям дя сатыжыны гясдян чаш-
дырмаг цчцн цсуллара ял атырлар. Бу щалда фирма маркетологларынын 
алыжыларла ялагя йаратмаьа ясасланан бцтцн «кяшфиййат сяйлярини» зиряк 
тяжщизатчыларын онлара чатдырдыьы йалан мялуматлары щечя ендирир.  

Икинжиси, сатыш цзря мцтяхяссислярин вязифяси щеч дя алыжыларын 
юдямяйя щазыр олдуглары гиймятлярля мцмкцн гядяр чох сифариш 
алмаг дейил. Маркетологларын вя сатыжыларын мящаряти ондан иба-
рятдир ки, алыжыларын мала эюря онун реал дяйярини йахшы якс етдирян 
гиймяти юдямяйя щазыр олмаларына наил олсунлар. Буна эюря дя алы-
жылара фирманын йени мящсулуну щансы гиймятля алмаьа щазыр ол-
дуглары щагда суалла мцражият етмяк сящвдир. Жаваб чятин ки, дцз 
олсун, чцнки алыжылар йени мящсулу щям лазыми гядяр гиймятляндиря 
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билмязляр, щям дя билярякдян онун гиймятини азалтмаьа чалышарлар. 
Бах няйя эюря практикада реал сатыш гиймятляри надир щалларда беля 
«маркетинг» тядгигатларынын нятижяляри иля цст-цстя дцшцр. 

Башга сюзля, маркетологлар вя сатышчылар алыжылары инандырма-
лыдырлар ки, бу мала эюря йцксяк гиймяти юдямяйя дяйяр, чцнки о, 
онларын фикирляшдийиндян файдалыдыр. Яэяр буна малиййячилярин вя 
мцщасиблярин (даща дягиг десяк, учоту идаряетмя, йяни истещсал 
хяржлярини идаряетмя мцтяхяссислярин) сяйляри дя ялавя олунса, онда 
мящз фирманын истядийи нятижя – малын алыжынын юдямяйя щазыр ол-
дуьу гиймятля беля хассяляря малик малы щазырламаг цчцн фирмайа 
лазым олан хяржляр арасында максимал фярг - мейдана чыхыр. Гий-
мятгойманын вязифяси ондан ибарятдир ки, бу фяргин мцмкцн гядяр 
бюйцк щиссяси фирманын эялириня чеврилсин, мцмкцн гядяр аз щиссяси 
ися алыжынын удушуна. 

Беля мясялянин щялли, бир гайда олараг, цчцнжц тяряфдян – бу 
базарда рягабят апаран башга фирмалардан асылыдыр. Буна эюря дя 
фирманын гиймят сийасяти мцщасиблярин, малиййячилярин, маркето-
логларын вя базар шяраитини юйрянян информасийа бюлмяляри гуллуг-
чуларынын даими ямякдашлыьы нятижясиндя йараныр вя тякмилляшир. 
Гиймят сийасятинин ишляниб щазырланма проседуру, сонрадан ися 
онун ясасында гиймятлярин конкрет сявиййяляринин мцяййян олун-
масы сатыш шяртляриня вя фирманын ямялиййатларынын эялирлилийиня онун 
мящсулларынын бу вя йа диэяр гиймят вариантларында тясир етмяйя 
гадир олан мцхтялиф амиллярин бир йердя говушдурулмасы ясасында 
гурулуб. 

Фирманын стратеъи мягсядляри узун мцддят ярзиндя онун фяа-
лиййятинин истигамятини мцяййян етмяк цчцн ясасдыр вя буна эюря 
адятян дягиг заман мящдудлуьу олмадан тяйин едилир. 

Сечилмиш стратеэийанын реаллашдырылмасы фирманын ян мцхтялиф 
фяалиййят сферасында бир сыра конкрет мясялялярин щяллини тяляб едир: 
истещсалда, хяржлярин идаря олунмасында, мящсулун иряли чякилмя-
синдя вя гиймятгоймада. Бу заман беля мясяляляр конкрет реал-
лашдырылма мцддятляриня, йериня йетирилмянин гиймятляндирилмясинин 
дягиг мейарларына малик олур. Ян цмумиси – ясас вязифя сатышын тя-
мин олунмасы, эялирин ялдя едилмясидир. 

Мясялян, фирма базардакы сатышларда юз пайыны артырмаьы гар-
шысында мянтигя уйьун коммерсийа вязифяси гойур. Лакин тясяввцр 
едяк ки, о, маръинал хяржляри ашаьы олан, йяни мящсул бурахылышыны 
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артырмаг она ужуз баша эялян рягиб фирма иля тоггушур. Беля щалда 
бу фирма тяряфиндян сечилмиш вязифя реал олмайажаг, чцнки базарда 
йаранмыш таразлыьы позмаьа жящд едилдикдя рягибляр даща ашаьы 
гиймятлярля ялавя маллар тяклиф едя билярляр. 

Беля шяраитдя гиймятляри ашаьы салмаьын кюмяйи иля рягабят-
дян истифадя етмяк  файдасыз оларды – иткиляр гачылмаздыр. Базарда 
давамлы олараг мющкямляня биляжяйи тахчаны тапмаг мягсядиля 
базарын сегментлянмясини йахшылашдырмаг  даща реал вязифя оларды. 
Рягибляр бу вязифяни малларын хцсуси хассяляри вя йахшы тяжщизат сис-
теми (йа да сервис) щесабына щялл етмяйя чалышыр. 

Яэяр фирма тялябаты аз еластик олан алыжыларла ишляйирся гиймят 
гойанлар гаршысында гиймятляри ашаьы салмаг щесабына сатышын арты-
мыны тямин етмяк вязифясини гоймаг да файдасыздыр. Бурада да 
гиймятляри ендирмякля манипулйасийа етмякдянся мал дювриййяси 
системинин вя сервис хидмятляринин йахшылашдырылмасы цзря тядбирляр 
фирманы бюйцк уьурларла тямин едя биляр. 

Анжаг базар шяраитинин тящлили фирманын стратеъи мягсядляринин 
мящз гиймятгойма сащясиндя мцяййян мясялялярин щялли щесабына 
тямин олуна биляжяйини тясдиг едяндя нювбяти аддымы атмаг – гий-
мятгойма тактикасыны ишляйиб щазырламаг мцмкцндцр.  

Гиймятгойма тактикасы дедикдя гиймят гойанлар гаршысында 
гойулан мясяляляри щялл етмяк цчцн истифадя олунан фирма мящсул-
ларынын гиймятлярини идаряетмя цзря конкрет практики тядбирляр дясти 
баша дцшцлцр. Беля тядбирляря адятян щяр жцр ендиримляр вя гиймят-
ляря ялавяляр аид едилир. 

Мясялян, енерэетика вя телефон системляринин яксяриййяти бязи 
саатларда пик йцклямя, бязи саатларда ися кяскин ашаьы дцшмя про-
блеми иля цзляшир. Ня гядяр ки, аз ещтийат эцжляриня малик олмаг иг-
тисади жящятдян сярфялидир, бцтцн дцнйада бу сащянин фирмалары ди-
ференсиаллашдырылмыш (фяргли) тарифлярдян истифадя едирляр: пик йцк-
лянмя саатларында бу тарифляр максимал, «юлц дюврлярдя» ися мини-
мал олур. Бу истещсалчылары юз тялябатларыны еля системля тянзим-
лямяйя вадар едир ки, пула гянаят етсинляр, бу да нятижядя пик саат-
ларында йцкц азалдыр. 

Гиймятгойма тактикасынын мцяййян олунмасы бу сащядя 
мцтяхяссислярин жари фактики фяалиййяти цчцн ясас сферадыр. Лакин беля 
фяалиййятин мязмуну там бялли олмаздан яввял гиймятгойма стра-
теэийасына тясир едян амилляр групларынын щяр бири иля ардыжыл олараг 
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таныш олмаг лазымдыр: алыжылар, рягибляр, хяржляр, дювлят. Онларла та-
нышлыг мящз онларын сон нятижядя гиймятлярин тяйин олунмасына нежя 
тясир етдийини билмяк цчцндцр. 

 
8.2.4. Истещсал хяржляринин гиймятлярин формалашдырылмасына тясири 

 
Гиймятгойманын ясас амилляриндян бири истещсал хяржляринин 

учотудур, чцнки малын гиймяти щям тялябдян, щям дя тяклифдян, 
бурахылан мящсулун щяжминдян вя ассортиментиндян, истещсал 
хяржляриндян вя дювриййядян асылыдыр. 

Гиймят анжаг истещсал хяржляриндян вя эялириндян дейил, щям 
дя дювриййя хяржляриндян вя эялириндян, васитячилярин сайындан асылы-
дыр. 

Малын истещсалчыдан истещлакчыйа щярякяти просесинин щяр бир 
иштиракчысы цчцн гиймят малын щазырланмасы вя онун базара, йяни 
сон истещлакчыйа чатдырылма хяржляри иля, щямчинин щяр бир иштиракчы-
нын эялир пайы иля мцяййян олунур. 

Истещсалчы мцяссисянин эялири ашаьыдакы кими олажаг: реаллаш-
дырмадан ялдя едилян аксиз верэисиз мядахилдян вя ялавя дяйяр ве-
рэисиндян минус реаллашдырылан мящсулун там майа дяйяри. 

Васитячилярин эялири ашаьыдакына бярабяр олажаг: цмуми эялир 
минус дювриййя хяржляри, сатыш мцяссисясиндя ися ялавя олараг минус 
ялавя дяйяр верэиси. Гиймятлярля майа дяйярин вя эялирин сявиййяси 
арасында мцяййян ялагя вар. Ямтяя мящсулунун реаллашдырылмасын-
дан алынан эялир ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

Эрм=РЯ-ТМрм, 
бурада, Эрм - мящсулун реаллашдырылмасындан эялян эялир; 
РЯ - реаллашдырылан ямтяя мящсулундан ялавя дяйяр верэисиз 

мядахил; 
ТМрм - реаллашдырылан мящсулун там майа дяйяридир. 
Реаллашдырылан мящсулун тяркибини эюстярмякля бу дцстуру 

ачмаг олар: 

  гргзЭрм , 

бурада, г – сатылан мямулатын мигдары; 
з – мямулатын гиймяти; 

 qz  – реаллашдырылан мящсулун щяжми, мядахил; 

р – бир мямулатын там майа дяйяри, 
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 qr  – реаллашдырылан мящсулун там майа дяйяридир. 

Дяйишдирилмиш   )( rzqGrm  дцстуру эялирин цч амилдян 

(реаллашдырылан мящсулун мигдары, гиймят вя мал ващидинин майа 
дяйяри) вя йа ики амилдян (реаллашдырылан мящсулун мигдары вя мя-
мулатын рентабеллик сявиййяси) асылылыьыны тясдиг едир. 

Эюрцндцйц кими истянилян истещсал цчцн эялирин артырылмасынын 
ясас мянбяйи хяржлярин азалдылмасы олур. 

Гиймятгойма практикасында мцщасибат вя сащибкар хяржляри 
вар. 

Мящсулун майа дяйяриня аид едилян истещсала вя реаллашдыр-
майа мцщасибат хяржляри РФ щюкумяти тяряфиндян 5 август 1992-жи 
илдя тясдиг олунмуш «Мящсул истещсалына вя реаллашдырылмасына чя-
килян хяржлярин тяркиби щаггында» Ясаснамяйя мцвафиг олараг 
формалашдырылыр. 

Хяржлярин тяркибиня ашаьыдакы елементляр дахилдир: материал 
хяржляри, ямякщаггы хяржляри, сосиал ещтийажлара айырмалар, ясас 
фондларын амортизасийасы вя с. 

Лакин базарда фяалиййяти щяйата кечирмяк цчцн мцяссися 
садя вя эенишляндирилмиш тякрар истещсалла баьлы бюйцк хяржляр чяк-
мялидир вя бу хяржляри гиймят гойуларкян нязярдя тутмалыдыр. Бу 
хяржляр сащибкар хяржляри адланыр. Онлар ашаьыдакылары юзцндя ещтива 
едир: 

- мцщасибат хяржляри; 
- ясас фондлара капитал гойулушунун малиййяляшдирилмясинин 

мянбяйи олан нормал сащибкар эялири, дювриййя вясаитляринин артымы, 
ЕТТКИ хяржляри, сосиал ещтийажлар, сящмляря эюря дивидендлярин 
юдянмяси вя эялирдян юдянилян верэи айырмалары; 

- яэяр мцяссися гиймятляриндян цстялик щесабланырса ЯДВ 
вя аксизляр (яэяр мцяссисянин малына аксиз дцшцрся); 

- яэяр мцяссися харижи игтисади фяалиййяти щяйата кечирирся, 
фирманын ихраж малларына эюмрцк рцсуму; 

- щяваля олунмуш (алтернатив) хяржляр, йяни мцяссися 
ресурсларындан даща йахшы истифадя имканларынын ялдян бурахылмасы 
иля баьлы пул иткиляри. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарларын гаршысында онун 
мцяссисясинин бурахдыьы мящсулларын оптимал сатыш щяжмини 
мцяййян етмяк вязифяси дурур. Мал бурахылышынын мцхтялиф щяжмляри 
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щяжмя вя структура эюря мцхтялиф хяржляр тяляб едир. Бу щалда хярж 
категорийасыны айры-айры елементляринин тамын (бцтювцн) табе ол-
дуьу ганунлара табе олан щансыса монолит кими нязярдян кечирмяк 
олмаз. Практики олараг цмуми (топлу) хяржлярдян сабит вя дяйишян 
хяржляри айырмаг лазым эялир. 

Беля бюлцшдцрмя хяржлярин сатыш (истещсал) щяжми иля ялагясинин 
характериндян асылыдыр. Практикада башга тяснифатлардан да эениш 
истифадя олунур: 

- хяржлярин мящсул ващидинин хяржляриня дахил едилмяси цсу-
луна эюря (бирбаша вя долайы); 

- мящсулун щазырланмасы просеси иля ялагядян асылылыьа эюря 
(ясас вя ялавя). 

Тяшкилат яламятляринин бцтцн мцхтялифликляриндя бу груплаш-
дырмалар охшар хярж дястлярини бирляшдирир. Мясялян, дяйишян хяржляр 
бирбаша вя ясас хяржлярля тамамиля охшардыр, сабит хяржляр ися долайы 
хяржляря йахындыр. 

Даими хяржляр гыса заман кясийиндя мящсул бурахылышы щяж-
миндян асылы дейил вя узун мцддятли дюврлярдя нязарят олуна биляр. 
Юз игтисади тябиятиня эюря даими хяржляр конкрет фяалиййят цчцн шя-
раит йарадан хяржлярдир вя биналарын, евлярин сахламасына эюря 
хяржляри, ижаря щаггыны, инзибати апаратын ямякщаггыны, ямлакын 
мяжбури сыьортасына айырмалары, амортизасийа айырмаларыны юзцндя 
ещтива едир. Лакин хяржлярин бир щиссясиня жидди сярщяд гойула билмир 
вя онлар сюзсцз олараг сабит вя дяйишян хяржляря аид едилмир. Буна 
эюря дя юлкя практикасында хяржлярин щесабланмасында (калкулйа-
сийасында) шярти-сабит вя шярти-дяйишян хяржляр анлайышындан даща чох 
истифадя олунур. 

Щяр бир мцяссисядя хяржлярин сабит вя дяйишян хяржляря айрыл-
масы сащибкар хяржлярини мцяййян едян вя мцяссися гиймятлярини 
формалашдыран конкрет маддялярин тящлили васитясиля баш верир. 

Хяржлярин сабит вя дяйишян хяржляря тяснифатлашдырылмасынын 
реал игтисади мянасы вар вя харижи практикада рягабят габилиййятинин 
гиймятляндирилмяси, малиййя сабитлийинин артмасы имканларынын аш-
кар едилмяси, зийансызлыг нюгтясинин мцяййян едилмяси вя с. кими 
проблемлярин щяллиндя эениш истифадя олунур. Бцтцн бу суаллар 
«Малиййя менежменти» курсунда мцфяссял олараг нязярдян кечири-
лир, лакин зийансызлыг нюгтясинин щесабланмасы (тящлцкясизлийин кянары, 
тящлцкясизлийин щцдудлары) фирманын гиймятгойма мцтяхяссисляри-
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нин сялащиййятиня дахилдир вя гиймят мясяляляри цзря суаллар щялл 
едиляркян истифадя олунур. 

Зийансызлыг нюгтясинин щесабланмасынын игтисади мащиййяти 
фирманын конкрет малы цзря тяляб вя тяклифин гаршылыглы ялагясинин 
тящлилиндян ибарятдир. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, фирма юз 
тяклифлярини идаря едя биляр, йяни ону фирманын хяржляри формалашдырыр, 
тяляби ися идаря етмяк мцмкцн дейил, анжаг мцяййян дяряжядя она 
тясир эюстярмяк олар. Беля тящлил просесиндя верилян (вя йа тящлил олу-
нан) гиймятляр сявиййясиндя бурахылан мящсулун щяжминя мцвафиг 
зийансызлыг нюгтяси мцяййян едилир ки, бу нюгтядя сатышдан ялдя 
олунан эялир истещсал хяржляриня бярабяр олур. 

Зийансызлыг нюгтяси ашаьыдакы дцстурла мцяййян едилир: 
 

ВЖП

ФЖ
Х


 ,                         (1) 

 
бурада, Х – зийансыз истещсал (сатыш) щяжми, яд/р.; 
П – мящсул ващидинин гиймяти, р.; 
ФЖ – сабит хяржляр, р.; 
ВЖ – мящсул ващидиня дцшян дяйишян хяржляр, р. 
Бу нисбятдян, яэяр башга кямиййятлярин гиймятлярини мялум-

дурса, истещсал мясряфляринин максимал мябляьини щесабламаг олар: 
ФЖ=Х(П-ВЖ). 
Щямчинин мящсулун реаллашдырылдыьы минимал гиймяти дя ще-

сабламаг олар: 
 

ВЖ
Х

ФЖ
П        (2) 

 
Зийансызлыг нюгтясинин тяйин олунмасына график йанашма зий-

ансызлыг диаграмына ясасланыр (шякил 8.1). 
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Мядахил, дяйишян вя сабит хяржляр шагули, щяжм ися цфцги ох 

цзря топланыр. Зийансызлыг нюгтяси мядахилин щяжминя уйьун дцз 
хятля, хяржлярин щяжминя уйьун эялян дцз хятля кясишдийи нюгтядир. 
Шякилдя саь тяряфдя штрихлянмиш щисся фяалиййятин нятижяляриндян эялян 
потенсиал эялири якс етдирир. 

Сатышдан алынан мядахил хяттинин хяржляри цмуми кямиййят 
хятти иля кясишмя нюгтясиндя мцяссисянин эялири сыфра бярабярдир, ла-
кин мцяссися зийана дцшмцр, бахмайараг ки, аз истещсал щяжминдя 
бу, гачылмаздыр. 

Зийансызлыг нюгтясинин йериня мящсулун гиймятляринин дяйишмяси, 
сабит вя дяйишян хяржлярин динамикасы кими амилляр тясир едир. Истещсал 
олунан мящсулун гиймятини галдырдыгда зийансызлыг нюгтясиня мцвафиг 
минимал истещсал щяжми азалыр, гиймятляри азалтдыгда ися артыр. 

Зийансызлыг графикинин кюмяйи иля щансы айда зийансызлыьа наил 
олмаьы мцяййян етмяк олар. Беля информасийа йени истещсалын ачыл-
масында хцсусиля важибдир. Бунун цчцн абсиз охунда бу истещсал 
щяжмляринин наил олунажаьы айлары йерляшдирмяк лазымдыр. 

Зийансызлыг графикиндян аналитик ишдя истифадя едяркян ашаьы-
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дакылары йаддан чыхармамаг лазымдыр: 
- гиймят гярарларынын тящлили заманы о, етибарлы алятдир, лакин 

эяляжяк коммерсийа нятижяляри цчцн орийентир ола билмяз; 
- шякил 8.1-дя тягдим олундуьу эюркямдя график мящсул ис-

тещсалынын хятти артымына ясасланыр вя истещсал тсиклинин мцддятини вя 
истещсалын мювсцмилийини нязяря алмыр. Беля хцсусиййятли истещсаллар 
цчцн зийансызлыг графики шякил 8.2-дя верилир. 

Беляликля, истещсал (сатыш) щяжми иля баьлы хяржлярин тяснифатынын 
кюмяйи иля ашаьыдакы мясяляляр щялл олунур: 

- эялирин кцтляси вя артымы мядахилин артмасы заманы бу вя 
йа диэяр хяржлярин нисбятян азалдылмасы иля тянзимлянир; 

- базарда конйунктурун мцряккябляшмяси вя йа башга чя-
тинликлярин мейдана чыхмадыьы щаллар цчцн хяржлярин юдянмяси вя 
мцяссисянин «малиййя мющкямлийи» ещтийаты мцяййян олунур. 
Мющкямлик ещтийаты фактики сатыш щяжми иля тящлцкясизлик нюгтясиня 
уйьун олан сатыш щяжми арасындакы фярги юлчцр вя мцяссися фяалиййя-
тинин зийансыз галмасы цчцн сатыш щяжминин азалмасынын сон щядди-
нин кямиййятини эюстярир; 

- гиймятгоймада сон щядляр (маръинал) хяржляр методларын-
дан истифадя етмяк имканлары ачылыр. 
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Базарда йаранмыш шяраитлярдя мцяссисянин оптимал гиймят 
стратеэийасынын мцяййян олунмасы анжаг мал истещсалынын мцхтялиф 
щяжмляриндян асылы олараг хяржлярин дяйишмясинин сонракы тящлили 
заманы мцмкцндцр. 

Топлам (цмуми) хяржляр (ТЖ) цмуми мящсул бурахылышы иля 
баьлы бцтцн сащибкар хяржляридир. Бу, мцяссисянин сабит вя дяйишян 
хяржляринин жямидир. 

Сон щядд (маръинал вя йа ялавя) хяржляри (МЖ) бир мящсул 
ващидинин истещсалыны артыраркян мясряфлярин артымыдыр. Беля ки, бу-
рахылыш щяжминин бир мящсул ващиди гядяр дяйишмяси иля даими хяржляр 
дяйишмир, онда сон щядд хяржляри анжаг ялавя мящсул ващидинин бу-
рахылышы нятижясиндя йаранан дяйишян хяржлярля мцяййян олунур: 

Q
VCMC



 , 

бурада, ВЖ – дяйишян хяржлярин артымыдыр; 
Г – истещсал щяжминин артымыдыр. 
Онлар мящсул бурахылышынын бир мящсул ващиди гядяр артырыл-

масынын фирмайа нечяйя баша эяляжяйини эюстярир. 
Орта хяржляр (АЖ) мящсул ващидиня чякилян хяржлярдир: 

Q
TCAC   

бурада, Г – реаллашдырылан малын щяжмидир. 



 151

 

 
 
 

0 

М
ящ

су
л в

ащ
ид

ин
ин

 о
рт

а 
хя

рж
ля

ри
 

Истещсал щяжми 

МЖ 

Шякил 8.4. Орта вя сон щядд хяржляринин дяйишмяси 

Ж 

Г 

АЖ 

З 

0 

Т
оп

лу
 х

яр
жл

яр
 

Истещсал щяжми 

ТЖ 

Шякил 8.3. Топлу хяржлярин дяйишмяси 

Ж 

Г 



 152

Шякил 8.3-дя ТЖ яйриси малын айры-айры щяйат мярщяляляриндя 
мящсул истещсалына чякилян топлам хяржлярин дяйишмясини эюстярир. 
Истещсалын мянимсянилмяси мярщялясиндя хяржляр тез артыр, сонра 
онун артым темпи азалыр ки, бу да истещсалын гайдайа дцшмясиня вя 
тяжрцбя топламасына уйьун эялир. Лакин мал камиллик мярщялясиня 
дахил олдугда хяржлярин артым темпи йенидян йцксялир. Бу, маллара 
тялябатын ашаьы дцшмясиня эюря сатыш хяржляринин артмасы иля баш ве-
рир. Еля бу вязиййят дя орта хяржлярин АЖ яйрисини мцяййян едир (шя-
кил 8.4). 

Илкин олараг орта хяржляр кифайят гядяр тез ашаьы дцшцр, малын 
камиллик мярщялясиндя ися онлар артмаьа башлайыр. Сон щядд хяржля-
ринин МЖ яйриси орта хяржлярин дяйишмя темпини мцяййян едир. МЖ 
сон щядд хяржляр яйрисинин ян ашаьы нюгтяси, ян ашаьы темпи, МЖ вя 
АЖ яйриляринин 2 кясишмя нюгтяси ися ян аз орта хяржляри характеризя 
едир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя сон щядд хяржляринин дяйишмя-
синин тящлили фирманын давранышынын оптималлашдырылмасы цчцн чох 
важибдир, чцнки ондан практики ишдя важиб щаллар ортайа чыхыр: 

- яэяр орта хяржляр цмумиййятля мцяссисянин эялирлилийини 
эюстярирся, онда сон щядд хяржляри эялирлярин максимумлашмасыны 
эюстярир ки, бу да МР сон щядд эялирляринин МЖ сон щядд хяржля-
риня нисбяти иля мцяййян олуна биляр. Доьрудан да яэяр сатышын 
мящсул ващиди гядяр артымы эялири даща чох артырыр, няинки хяржляр 
чохалыр (МР>МЖ), онда эялирин максимал олдуьу истещсал сявиййя-
синя щяля наил олунмайыб вя фирма бу малын истещсалыны эенишляндир-
мялидир. 

- яэяр нятижядя хяржлярин артым темпи чох оларса 
(МР<МЖ), онда истещсал сявиййяси артыг оптимал сявиййядян йуха-
рыдыр вя истещсалын эенишляндирилмяси арзуолунмаздыр. Щяр бир йени 
мал ващидинин бурахылышы иля эялирин артым темпи азалыр ки, бу да 
цмуми эялирин азалмасына эятирир. 
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8.3. Мцяссисянин гиймят сийасятинин формалашдырылмасы 
 
8.3.1. Гиймят стратеэийасынын ишляниб щазырланма мярщяляляри 

 
Яэяр фирма юзцня рягибин архасынжа эетмяк стратеэийасы се-

чибся, йяни базарын лидер фирмасынын гиймятляр сявиййясиня орийента-
сийа едирся, онда о, пассив гиймятгоймайа мящкумдур. Бунунла 
беля, фирма анжаг сярбяст, йяни актив маркетинг (о жцмлядян дя 
гиймят) сийасяти апардыьы вя бу сийасят онун сабит рягабят давам-
лылыьыны вя инвестисийаларын йцксяк эялирлилийини тямин етмяйя истига-
мятляндийи щалда юз эяляжяйи цчцн ращат ола биляр. 

Стратеэийанын ишляниб щазырланмасы даима тякрар йериня йети-
рилян просесдир. Беля стратеэийаны бир дяфя йаратмаг вя сонра щеч 
бир дцзялиш етмядян ондан узун илляр истифадя етмяк олмаз. Гий-
мятгойма стратеэийасы фактики наил олунмуш нятижяляря ясасян 
даима йохланылмалыдыр вя зяруриййят йарандыгда дцзялишляр верилмя-
лидир. Башлыжасы ися стратеэийа бу мягамда фирманын тутдуьу мящз 
о цмуми маркетинг стратеэийасына уйьун эялмялидир: базара дахил 
олма, базарын инкишафы, базарын сегментлянмяси, йени базарлар ялдя 
етмяк цчцн йени мящсулун ишляниб щазырланмасы вя йа мювжуд 
мящсулун модификасийасы (мясялян, башга юлкялярдяки алыжыларын 
ялащиддя тялябатларыны тямин етмяк цчцн). 

Базар шяраитляринин дяйишкянликляри заманы вя йа юз фирмасы-
нын йени мящсулунун базара тятбигиня щазырлыг заманы гиймят-
гойма цзря мцтяхяссисин ня етмяли олдуьуну нязярдян кечиряк. 

1. Чыхыш информасийасынын йыьылмасы 
Бу вя йа диэяр верилянляря диггятсизлик гиймят стратеэийасынын 

ишляниб щазырланмасында адятян сящвляр доьурур вя нятижядя бирбаша 
эялир иткиляриня вя йа мцмкцн сявиййялярля мцгайисядя онун аз 
щяжмдя ялдя олунмасына апарыр. Буна эюря дя гиймятлярин йахшы 
щяллиня анжаг ящямиййятли дяряжядя важиб бцтцн дюрд категорийа 
верилянлярин нязяря алынмасы иля наил олунур: хяржляр щаггында, алы-
жылар щаггында, рягибляр щаггында вя дювлят сийасяти щаггында. 

2. Малиййя мягсядляринин дягигляшдирилмяси 
Гиймят стратеэийасынын ишляниб щазырланмасына башлайараг 

гиймятгойма цзря мцтяхяссис фирманын малиййячиляри вя али мене-
жерляри иля бирликдя ашаьыдакылары дягигляшдирмялидир: 

- верилян мягамда фирманын ясас малиййя мягсядляри нядян 
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ибарятдир. Яэяр бу едилмязся, онда фирма сащибинин нюгтейи-нязя-
риндян гиймят стратеэийасы гянаятбяхш олмаз. 

- малын игтисади дяйяриндян башга щансы амилляр гиймятлярин 
верилян сявиййясиндя алыжыларын щяссаслыьына тясир едя биляр: аналог-
ларла тутушдурмаьын чятинлийи, верилян мала сащиб олмаьын сащиб-
кара эятирдийи нцфузу, бцджя мящдудиййяти, базарлыг хяржляринин 
бюлцшдцрцлмяси. 

3. Фирманын маркетинг стратеэийасынын дягигляшдирилмяси 
Гиймятгойма фирманын цмуми маркетинг стратеэийасынын 

елементи кими чыхыш едир. Мцвафиг олараг гиймят стратеэийасынын 
ишляниб щазырланмасы да бцтювлцкдя маркетинг мясяляляринин щяллиня 
орийентасийа етмялидир, буна эюря дя гиймятгойма проблемляринин 
щяллиня башлайараг ашаьыдакы суалларын дягиг жавабыны билмяк ла-
зымдыр: 

- гиймятляр фирманын йени базара дахил олмасынын тяминаты 
мясялясини щялл етмялидирми; 

- гиймятляр малын алынмасына йени категорийа мцштяриляр 
жялб етмяк йолу иля базарын инкишафына кюмяк етмялидирми; 

- гиймятляр базарын бюйцк сегментляшмясиня вя мцяййян 
сегментлярдя алыжыларын тялябатларынын даща дольун тямин олунма-
сына орийентасийа етмялидирми; 

- гиймятляр йени мящсулун базара ирялиляйишиня кюмяк 
етмялидирми вя йа онлары фирма цчцн йени базарда йаранмыш гий-
мятляр сырасына салмаг лазымдырмы. Бу базарда фирма яввялляр мя-
нимсянилмиш малын йени модификасийасынын ирялиляйишини планлашдырыр. 

4. Потенсиал рягиблярин мцяййян едилмяси 
Бу мясялянин щяллиндя, щяр шейдян яввял, фяалиййятин фирманын 

юз малларынын сатышынын эялирлилийиня ящямиййятли дяряжядя чох тясир 
едя биляжяк индики вя потенсиал рягибляри мцяййян етмяк важибдир. 
Бунун цчцн ашаьыдакы суаллара жаваб вермяк лазымдыр: 

1) верилян базарда щансы фирмалар бу эцн ясас рягиблярдир вя 
йа сабащ рягиб ола билярляр; 

2) мювжуд рягиблярин прейскурант гиймятляри нежядир вя он-
лар реал сювдяляшмя гиймятляриндян ня гядяр фярглянир; 

3) рягиб фирмалар щаггында ялдя олан информасийа ясасында 
(кечмишдя фяалиййяти, менежерлярин фярди хцсусиййятляри, тяшкилати 
структур, дярж олунмуш (елан едилмиш) инкишаф планы вя с.) гиймят-
гойма сферасында онларын ясас мягсядинин нежя олдуьуну 
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мцяййян етмяк олармы (эялирлярин вя йа сатыш щяжмляринин макси-
маллашдырылмасы); 

4) бизим фирма иля мцгайисядя рягиблярин цстцнлцйц вя зяифлийи 
нядян ибарятдир: гиймятлярдя удушун бюйцк (аз) мигдарда хцсуси 
чякисиня маликдирляр, алыжылар йанында йахшы (пис) етибара маликдир-
ляр, маллары даща чох (аз) мцкяммялдир, бюйцк (аз) ассортиментя 
маликдирляр. 

5. Стратеъи тящлил мярщялясиндя яввялляр топланмыш бцтцн ин-
формасийа рясми цмумиляшдирмя вя гиймятляндирмя проседуруна 
мяруз галыр. Бунда мягсяд гиймят стратеэийасынын сон вариантыны 
йаратмаг цчцн чыхыш мцщакимяси ялдя етмякдир. 

6. Малиййя тящлили 
Малиййя тящлилинин апарылмасы гиймятлярин мцмкцн вариант-

лары щагда, мящсул вя онун истещсал хяржляри щагда, мцштярилярин 
тялябатларыны йахшы тямин етмякля мцштяри газана биляжяйи вя йа 
диэяр сябябляря эюря сабит рягабят цстцнлцкляри йаратмаьа даща 
йахшы шансы олдуьу базар сегментинин мцмкцн сечими щагда ин-
формасийалар тяряфиндян яввялжядян мцяййян едилир. 

Бу заман ялавя хяржляря сюйкянян малиййя тящлили базарын 
щансы секторунун фирма цчцн цстцн олдуьуну вя онун цчцн няйин 
сярфяли олдуьуну мцяййянляшдирмяйя кюмяк етмялидир: мцштяриляря 
рягибляря нисбятян даща йцксяк сявиййядя хидмят етмяк цчцн ялавя 
хяржлярми чякилмялидир вя йа рягиблярин сявиййясиндя, лакин даща аз 
хяржлярля мцштяриляря хидмят етмяк цчцн юз фяалиййятлярини тякмил-
ляшдирмялидир. 

7. Базарын сегмент тящлили 
Бу тящлилин мягсяди фирманын бцтювлцкдя базарда вя онун 

бязи сегментляриндя активлийинин гиймятляндирилмясини дягигляшдир-
мякдир. Бу заман мянтиги гиймят дискриминасийасы проблемляри 
диггят мяркязиндя дурур. Конкрет олараг бу о демякдир ки, гий-
мятгойма цзря мцтяхяссис маркетологларла бирликдя алыжыларын 
гиймятлярин сявиййясиня щяссаслыьы цзря вя мцхтялиф сегментлярдян 
олан алыжыларын тялябатыны даща адекват шякилдя тямин етмяк цчцн 
фирманын хяржляри цзря сегментляр арасындакы фярги максимал олараг 
нязяря алмаг цчцн фирманын малларынын гиймятлярини мянтиги шя-
килдя нежя диференсиалламаьы мцяййян етмялидир. 

8. Рягабятин тящлили 
Беля тящлилин мягсяди фирманын нязярдя тутдуьу гиймят дяйи-
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шикликляриня рягиблярин мцмкцн мцнасибятляринин вя онларын жаваб 
олараг ата биляжяйи конкрет аддымын гиймятляндирилмясидир (про-
гнозлашдырылмасыдыр). Буна ясасян мцяййян етмяк лазымдыр ки, ря-
гиблярин жаваб аддымлары фирманын эялирлилик сявиййясиня вя цму-
миййятля онун базарда щяйата кечирмяйя щазырлашдыьы стратеэийанын 
сярфялилийиня нежя тясир едя биляр. 

9. Дювлят тянзимлянмясинин тясиринин гиймятляндирилмяси 
Стратеъи тящлилин бу нювцнцн мягсяди дювлят игтисадиййаты ида-

ряетмя органларынын фирманын гиймят стратеэийасына билаваситя тясир 
едя биляжяк мцмкцн аддымларынын мцяййян олунмасыдыр. 

 
8.3.2. Гиймят стратеэийасы типинин сечилмяси 

 
Йухарыда эюстярилянлярин щамысыны юйряняряк гиймятгойма 

цзря мцтяхяссис цстцнлцк тяшкил едян гиймят стратеэийасыны тясвир 
едян сянядлярин щазырланмасына кечя биляр. Бу заман, ялбяття, 
башга фирмаларда олан вя ядябиййатда шярщ олунмуш стратеэийаларын 
реаллашдырылмасы тяжрцбяляриндян истифадя етмяйя дяйяр. 

Коммерсийа практикасы бир нечя стандарт гиймятгойма стра-
теэийасыны сечмяйя имкан верир. Онлардан ясасы ашаьыдакылардыр: 
мцкафатлы гиймятгойма, нейтрал гиймятгойма, гиймят кясири 
(гиймятлярин ашаьы дцшмяси). 

1. Мцкафаты гиймятгойма стратеэийасы (вя йа «гаймаьын 
йыьылмасы» адланан стратеэийа) цчцн фирманын гиймятляри яксяр алы-
жыларын верилян малын игтисади дяйяриндян чох йцксяк щесаб етдийи 
сявиййядя тяйин етмяси характерикдир. Фирма да эялири бу груп алы-
жыларын тяляблярини там юдямяк цчцн малы мцкафат ялавясини юзцндя 
ещтива едян гиймятлярля сатмасы щесабына ялдя едир. 

2. Нейтрал стратеэийада фирма гиймятляри яксяр алыжыларын вери-
лян малын игтисади дяйяриня мцвафиг щесаб етдийи сявиййядя, йяни 
базарда йаранмыш адекват «гиймят/дяйяр» нисбятиндя тяйин едир. 

Нейтрал гиймятгойма стратеэийасы базарда сатылан яксяр 
башга анолоъи маллара мцвафиг олан «гиймят/дяйяр» нисбятиндя 
гиймят тяйин етмякдир. 

3. Гиймят кясири стратеэийасы цчцн фирманын гиймятляри алыжылар 
тяряфиндян малын игтисади дяйяриня эюря чох ашаьы вя йа мцлайим 
щесаб етдийи сявиййядя тяйин етмяси характерикдир. Бу базарын чох 
бюйцк щиссясини «зябт» етмяйя вя бюйцк сатыш щяжминя наил олмаьа 



 157

имкан верир. 
Практикада гиймят стратеэийасынын комбиняолунмуш вариан-

тына раст эялмяк мцмкцндцр. Адятян бу стратеэийа вясаитляри тез-
ликля гайтарма стратеэийасы адланыр. Онун цчцн гиймят кясири стра-
теэийасынын вя «гаймаьын йыьылмасы» стратеэийасынын елементляринин 
бирляшдирилмяси характерикдир. Вясаитляри тезликля гайтарма стратеэ-
ийасы гиймятлярин еля тяйин олунмасыдыр ки, базарын даща йцксяк эя-
лир эятирян, малын истещсалынын тяшкилиня гойулмуш вясаитлярин гыса 
мцддятдя гайтарылмасына имкан верян секторуна дахил олунсун. 

Дцшцнмяк лазым дейил ки, фирма юз гиймят стратеэийасынын се-
чиминдя тамамиля азаддыр. Беля сечим алыжыларын ясас тутдуьу хярж-
ляр структуру иля вя мотивлярля яввялжядян мцяййян олунур. Бурада 
яввялляр фирманын базарда газандыьы мювге вя онун мцштяриляр 
йанындакы нцфузу да ясас рол ойнайыр. Фирманын ейни заманда бир 
нечя стандарт гиймят стратеэийасыны реаллашдырдыьы щал да 
мцмкцндцр (бу хцсусиля йцксяк даими хяржляри олан сащяляр цчцн 
характерикдир). 

*** 
Гиймят сийасятинин стратеэийасы вя тактикасы мясяляляри юлкя вя 

Гярб фирмаларынын менежерлярини даим дцшцнмяйя мяжбур едир. 
Мцасир шяраитдя гиймятгойма мясяляляринин актуаллаьы идхал вя 
ихраж мцгавиляляри баьланан заман ящямиййятли дяряжядя артыр. 
Мцяссисянин рентабеллийи, онун рягабят габилиййяти, реаллашдырылан 
мящсулун щяжми вя тясяррцфат фяалиййятинин бир чох башга эюстяри-
жиляри чох шейдя дцзэцн гиймятгоймадан асылыдыр. Гиймятгойма 
базар конйунктурунун мцряккяб механизми, онун барометридир. 
Гиймятдя гиймятйаратма амилляринин бцтцн системи якс олунур (ин-
флйасийа, тялябат, тяклиф вя с.). Гиймятгойманын ясас базар принсип-
ляри нядян ибарятдир? Бу, гиймятлярин даима алыжы тялябиня, рягабят 
мцбаризясиндя онларын сявиййясинин азалмасына орийентасийасыдыр. 

 
Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Гиймятгойма стратеэийасынын вя тактикасынын чохтяряфлилийи. 
2. Гиймятлярин нювляри вя онларын характеристикасы. 
3. Мцяссисянин истещсал-техники тяйинатлы мящсулларынын азад 
топдансатыш гиймятляринин структуру. 
4. Тянзимлянян вя азад гиймятляр. Онларын характеристикасы. 
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5. Гиймятгойма цчцн информасийанын ролу. 
6. Фирмада гиймят сийасяти вя гиймятгойма стратеэийасы. 
7. Хяржя эюря гиймятгойма. 
8. Дяйяря эюря гиймятгойма. 
9. Гиймятгойма тактикасы. Гиймятляря ендирим вя ялавяляр. 
10. Гиймятляр формалашдырыларкян истещсал хяржляринин ролу. 
11. Мцщасибат вя сащибкар хяржляри. 
12. Сабит вя дяйишян хяржляр. 
13. Зийансызлыг нюгтяси. Анлайыш вя щесабат. 
14. Зийансызлыг диаграмы вя графики. 
15. Хяржлярин тяснифатлашдырылмасынын практики дяйяри. 
16. Цмуми вя маръинал хяржляр. 
17. Гиймятгойма стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы мярщяляляри 
вя онларын характеристикасы. 
18. Гиймятгойма стратеэийаларынын типляри вя онларын характе-
ристикасы. 
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9. БИЗНЕСДЯ ВЕРЭИЛЯР 
 
 
 
9.1. Верэи системинин ясаслары 

 
 
 
Дювлятин йарандыьы андан верэиляр жямиййятдя игтисади мцна-

сибятлярин зярури бир бяндидир. Дювлят гурулушу формаларынын 
инкишафы вя дяйишмяси щямишя верэи системинин ислащатлары иля мцшай-
ият олунур. Мцасир мядяни жямиййятдя верэиляр дювлят эялирляринин 
ясас формасыдыр. Бундан ялавя верэи механизминин малиййя фун-
ксийасы дювлятин ижтимаи истещсала, онун динамикасына вя структу-
руна, елми-техники тяряггинин вязиййятиня игтисади тясири цчцн чох 
истифадя олунур. 

Русийа Федерасийасынын гцввядя олан верэи системинин ясасы 
1992-жи илдя бязи верэи нювляри щагда бюйцк ганунлар пакети гябул 
олунан вахт гойулуб. Сон иллярдя  тез-тез чохсайлы дяйишикликляр 
олду, лакин ясас принсипляр сахланылды. 

Верэи системинин гурулмасынын ясас принсиплярини, верэиляри, 
йыьымлары, рцсумлары вя диэяр мяжбури юдямяляри «Русийа Федера-
сийасында верэи системинин ясаслары щаггында» РФ Гануну мцяй-
йян едир. «Башга юдямяляр» анлайышына Пенсийа Фонду, Тибби Сы-
ьорта Фонду, Мяшьуллуг Фонду, Сосиал Сыьорта Фонду кими дювлят 
гейри-бцджя фондларына мяжбури юдямяляр аиддир. 

Эялирляр (мянфяят), мцяййян малларын гиймяти, верэи юдяйижи-
ляринин бязи фяалиййят нювляри, гиймятли каьызларла ямялиййатлар, тябии 
ресурслардан истифадя, щцгуги вя физики шяхслярин ямлакы, ямлакын 
башгасына верилмяси, мящсулларын, ишлярин вя хидмятлярин ялавя дяйяри 
вя башга обйектляр верэигойма обйектляридир. 

Нязярдя тутулуб ки, ганунла мцяййян едилян верэигойма 
дюврцндя ейни бир обйектя верэинин бир нювц анжаг бир дяфя гойула 
биляр. 

Ганунла верэиляр цзря мцяййян эцзяштляр тяйин едиля биляр. 
Онлара ашаьыдакылар аиддир: 

- верэи обйектинин верэи гойулмайан минимуму; 
- верэи обйектинин бязи елементляринин верэигоймадан кя-
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нар едилмяси; 
- айры-айры шяхслярин вя йа категорийа верэи юдяйижиляринин 

верэи юдямякдян азад едилмяси; 
- верэи ставкасынын азалдылмасы; 
- щесабат дюврцня эюря верэи юдямяляриндян тутулмалар; 
- верэи кредитляри (верэи тутмадан мющлят) дахил олмагла 

мягсядли верэи эцзяштляри. 
Русийа ганунверижилийи иля верэи юдяйижиляринин цзяриня верэи-

ляри вахтында вя там юдямяк мясулиййяти гойулур. Бу мягсядля 
верэи юдяйижиляри ашаьыдакылары етмялидир: 

- мцщасибат учоту апармаг, беш илдян аз олмайараг сахла-
магла малиййя-тясяррцфат фяалиййяти щагда щесабат тяртиб етмяк; 

- верэилярин щесабланмасы вя юдянмяси цчцн лазым олан ся-
няд вя мялуматлары верэи органларына тягдим етмяк; 

- эялирин (мянфяятин) верэи органларынын йохламасы тяряфин-
дян ашкар олунан эизлядилмиш мябляьинин щяжми гядяр мцщасибат 
щесабатларында дцзялишляр етмяк; 

- верэи органлары тяряфиндян кечирилмиш йохлама актындакы 
фактларла разылашмама щалларында бу акты имзаламагдан имтинанын 
сябябляри щагда йазылы изащат тягдим етмяк; 

- верэиляр щаггында ганунверижилийин ашкар олунмуш позул-
маларынын арадан галдырылмасы барядя верэи органларынын тялябини 
йериня йетирмяк. 

Даща бир щалы да гейд етмяк лазымдыр. Русийа Федерасийасы-
нын Щюкумяти МДБ-йя дахил олан юлкялярля бирликдя верэи сийасяти-
нин координасийасында иштирак едир, щямчинин сонрадан Дювлят 
Думасынын Федерал Мяжлисиндя тясдиг етмякля икигат верэигойма-
нын арадан галдырылмасы щаггында бейнялхалг разылашмалар баь-
лайыр. Яэяр Русийа Федерасийасы вя йа кечмиш ССРИ-нин бейнялхалг 
мцгавиляляри иля верэигойма цзря Русийа Федерасийасы ганунвери-
жилийиндян фяргли гайдалар тяйин олунубса, онда бейнялхалг мцга-
вилянин гайдалары тятбиг едилир. «Русийа Федерасийасында верэи сис-
темляринин ясаслары щаггында» Ганунла мцяссисяляря, тяшкилатлара 
вя физики шяхсляря верэигойманын цчсявиййяли системи дахил едилиб. 

Биринжи сявиййя – бу, Русийанын федерал верэиляридир. Онлар 
бцтцн юлкя яразисиндя фяалиййят эюстярир вя цмумрусийа ганунвери-
жилийи иля тянзимлянир, федерал бцджянин эялир щиссясинин ясасыны фор-
малашдырыр. Ян эялирли мянбяляр олдуьуна эюря онларын щесабына 
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федерал субйектлярин бцджяляринин вя йерли бцджялярин малиййя сабит-
лийи тямин олунур. 

Икинжи сявиййя – Русийанын тяркибиндяки республикаларын верэи-
ляри вя дийарларын, вилайятлярин, мухтар вилайятлярин, мухтар даирялярин 
верэиляри. Гысажа олараг онлары эяляжякдя реэионлар адландыражаьыг. 

Бу сонунжу термин елми дювриййяйя щяля бир нечя ил яввял да-
хил едилиб. Инди о гануниляшдирилиб, беля ки, РФ Верэи Мяжяллясиндя 
истифадя олунур. Реэионал верэиляр федерасийа субйектляринин сяла-
щиййятли органлары тяряфиндян цмумрусийа ганунверижилийиня ясасян 
тяйин олунур. Реэионал верэилярин бир щиссяси Русийа Федерасийасы 
яразисиндя щамы цчцн мяжбури олан верэиляря аиддир. Бу щалда реэи-
онал щакимиййят мцяййян щцдудларда анжаг онларын дяряжясини, 
верэи эцзяштлярини вя йыьылма гайдаларыны тянзимляйир. 

Цчцнжц сявиййя – йерли верэиляр, йяни шящярлярин, районларын, 
гясябялярин вя с. верэиляри. «Район» анлайышына верэигойма нюг-
тейи-нязяриндян шящярдахили районлар дахил дейил. Москва вя Санкт-
Петербург шящярляринин сялащиййятли органлары (шящяр думалары) щям 
реэионал, щям дя йерли верэиляри тяйин етмяк сялащиййятиня маликдир. 

Русийа Федерасийасынын бцджя гурулушу, бир чох Авропа юл-
кяляриндя олдуьу кими, реэионал вя йерли верэиляр мцвафиг бцджяля-
рин эялир щиссясиня анжаг ялавя кими нязярдя тутур. Онларын ясас щис-
сяси ися федерал верэилярдян айырмалар щесабына формалашдырылыр. 
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Верэиляр, мяжбури юдямяляр вя йыьымлар 

Йерли Реэионал Федерал 

Ялавя дяйяр верэиси 

Бязи маллара аксизляр 

Минерал хаммалын бязи 
нювляриня аксизляр 

Мцяссисянин (тяшкилатын) 
эялир (мянфяят) верэиляри 

Капиталдан эялир верэиси 

Физики шяхслярдян эялир верэиси 

Сосиал верэи 

Дювлят рцсуму 

Эюмрцк рцсуму, эюмрцк 
йыьымлары вя юдямяляри 

Йерин тякиндян истифадя 
верэиси вя минерал-хаммал 
базасынын тякрар истещсалы 

верэиси 

Щейванат алями 
обйектляриндян истифадя 

верэиси 

Су 
верэиси 

Федерал 
лизинг 

йыьымлары 

Русийа Федерасийасынын дювлят рямзляриндян истифадя верэиси 

Мцяссисянин, тяшкилатын 
ямлак верэиси 

Мешя верэиси 

Няглиййат верэиси 

Реэионал лисензийа 
йыьымлары 

Торпаг верэиси 

Физики шяхслярин ямлак 
верэиси 

Дашынмаз ямлак верэиси 

Реклам верэиси 

Пяракяндясатышдан верэи 

Мещманхана верэиси 

Вяряся вя баьышлама 
верэиси 

Курорт йыьымы 

Йерли лисензийа йыьымлары 

Йерли рямзлярдян 
истифадя верэиси 

Еколоъи верэи 

Шякил 9.1. Верэилярин, мяжбури юдямялярин вя йыьымларын тяснифаты 
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Русийа Федерасийасынын верэи системи дювлят мягсядли бцджя-
дянкянар фондлар системи иля тамамланыр. Онлардан ян ириси вя ящя-
миййятлиси Дювлят Пенсийа Фондудур. Бу фондлара мяжбури юдя-
мяляр юз сосиал-игтисади мащиййятиня эюря верэи характериня малик-
дир, лакин бир чох мцяссися вя тяшкилатлар бязян ян садя цсулларла 
онлардан йайынырлар: верэи юдяйижиляри кими учота дурмурлар. 

Цчсявиййяли верэигойма системи щяр бир идаряетмя органына 
юзцнцн верэиляриня, йухары бцджялярдян (верэиляри тянзимляйян) да-
хил олан верэи айырмаларына, мцхтялиф нюв тясяррцфат фяалиййятлярин-
дян гейри-верэи дахилолмаларына (ижаря щаггы, дашынмаз ямлак са-
тышы, харижи игтисади фяалиййят вя с.) вя боржлара эюря сярбяст шякилдя 
бцджянин эялир щиссясини формалашдырмаг имканы верир. Тябии ки, бу 
сялащиййятляр бцджянин щям эялир, щям дя хяржляр щиссясинин йериня 
йетирилмясиня эюря мясулиййятля бирляшир. 

Беляликля, Русийа, базар мцнасибятляриня кечяряк, гурулу-
шуна эюря башга федератив дювлятлярдя тятбиг олунан верэи системля-
риня охшар верэи системини тятбиг етди. 

Верэилярин, мяжбури юдямялярин вя йыьымларын РФ Верэи Мя-
жяллясиня мцвафиг олараг тяснифатлашдырылмасы шякил 9.1-дя тягдим 
олунур. 

 
9.2. Мцяссисяляря верэигойма 

 
Верэиляр тясяррцфатын ян аьрылы нюгтясидир. Щям бизнесменляри 

– верэи юдяйижилярини (даима эцжлянян верэи мянэяняси, мцряккяб 
ганунверижи вя норматив база, верэи мцфяттишлийи ишчиляринин чатыш-
мазлыьы), щям дя верэилярин топланмасында вя бцджя эялирляринин 
формалашмасында мясулиййят дашыйан дювлят органларыны (верэилярин 
натамам щяжмдя йыьылмасы, верэи юдяйижиляринин интизамсызлыьы, 
даими нязарят зяруряти вя с.) ейни дяряжядя тямин едян верэи систе-
мини чятин йаратмаг олар. 

Верэи юдяйижиляри вя алыжылары арасындакы гаршыдурма тамамиля 
обйектив характер дашыйыр вя мцхтялиф шякилдя реаллашдырылыр. Буну 
бцтцн дцнйа тяжрцбяси тясдиг едир. Русийа гейд олунмуш фиксал 
проблемлярдян гачмады, буну да нязяря алмаг лазымдыр ки, йени 
верэи системи жидди вятян елми вя практики ишлямяляри олмадан фор-
малашдырылыр. О, чох шейдя Русийа тясяррцфат тяжрцбясинин хцсу-
сиййятлярини, Русийада пул тядавцлцнцн вязиййятини, онун цчцн ха-
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рактерик олан щцгуг мядяниййятини, техники тяжщизаты нязяря алма-
дан харижи юлкялярин верэи системляринин тяглидиндян ибарятдир. Сис-
темин тядгигиндяки бюйцк проблемляр вя дювлят вя бизнесменлярин 
фиксал гаршылыглы мцнасибятляриндяки мялум эярэинлик бурадан ор-
тайа чыхыр. 

Бунунла беля, бу эцн верэигойма вя «верэи юдямя» практи-
касында бюйцк позитив тяжрцбя топланыб, чатышмазлыглар вя зяиф йер-
ляр ашкар олунуб, онун сямярялилийини ашаьы салан амилляр тяйин олу-
нуб. 

Тясяррцфатчы субйектляря верэигойма системи ашаьыдакы верэи, 
йыьым вя юдямя нювляри иля тямсил олунур: 

- мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) майа дяйяриня дахил едилян 
верэиляр, йыьымлар вя юдямяляр: онлара сосиал характерли юдямяляр – 
РФ Пенсийа Фондуна, Сосиал Сыьорта Фондуна, Дювлят Мяшьуллуг 
Фондуна вя Мяжбури Сыьорта Фондуна юдямяляр, щямчинин няг-
лиййат верэиси, йол фондуна верэиляр, торпаг верэиси аиддир; 

- мцяссисялярин вя тяшкилатларын фяалиййятинин малиййя нятижя-
ляриня аид едилян верэиляр (эялир верэисинин чыхылмасына вя юдянмя-
синя гядяр): мцяссисянин ямлак верэиси, йерли верэиляр вя йыьымлар 
(мясялян, Москва цзря мянзил фондунун вя сосиал-мядяни сфера 
обйектляринин сахланмасына верэиляр, цмумтящсил мцяссисяляринин 
ещтийажлары цчцн щцгуги шяхслярдян тутулан йыьымлар, реклам 
верэиси); 

- мцяссися вя тяшкилатларын эялириндян (мянфяятиндян) 
щесабланан верэиляр – эялир верэиси; 

- мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) реаллашдырылмасындан эялян 
эялир ялавя дяйяр верэисиз вя аксизсиз ялдя олунан мядахилля мящсу-
лун майа дяйяриня дахил едилян мящсулун истещсал вя реаллашдырылма 
хяржляри арасындакы фярг кими щесабланыр; 

- верэи гойулан эялирин реал щяжмини мцяййян етмяк мягся-
диля рента юдямяляринин мябляьи, гиймятли каьызлар цзря эялирляр, 
башга мцяссисялярдя пай иштиракынын эялирляри, ижазя эялирляри, айрыжа 
верэи ставкалары гойулан банк фяалиййятинин бязи нювляринин эялир-
ляри, щямчинин баланс эялири щесабына юдянилян верэиляр вя юдямяляр 
ондан чыхылыр; 

- эялир верэиси юдянилдикдян сонра галан эялиря аид олан 
верэиляр, йыьымлар вя юдямяляр (йяни мцяссисянин сярянжамында 
галан эялирдян юдянилянляр): гиймятли каьызларла ямялиййатлара верэи, 
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«Русийа» адындан истифадяйя эюря йыьым, йерли верэиляр, йыьымлар вя 
юдямяляр; 

- ялавя дяйяр верэиси, буну ашаьыдакылар юдяйир: щцгуги шяхс 
статусу олан мцяссися вя тяшкилатлар; коммерсийа фяалиййятини щяй-
ата кечирян фярди мцяссисяляр; мцяссисялярин щесаблашма щесабы олан 
филиаллары, шюбяляри вя диэяр хцсуси бюлмяляри; бейнялхалг бирликляр; 
яжняби щцгуги шяхсляр; РФ яразисиндя истещсал вя коммерсийа фяа-
лиййятини щяйата кечирян харижи инвестисийалы мцяссисяляр; 

- аксизли маллар, йяни гиймятиня (тарифиня) аксизляр дахил еди-
лян маллар (хидмятляр) истещсал едян вя реаллашдыран мцяссисялярин 
юдядийи аксизляр; беля малларын (хидмятлярин) сийащысы РФ Щюкумяти 
тяряфиндян тясдиг едилир. Адятян, аксизляр араг-чахыр мямулатларына, 
спиртя, пивяйя, тцтцн мямулатларына, миник автомобилляри цчцн 
шинляря, автомобилляря, бензиня, зярэярлик мямулатларына, хяз мя-
мулатларына вя с. дахил едилир. Аксизин мябляьи юдяйижи тяряфиндян 
сярбяст олараг реаллашдырдыьы юз истещсалы олан аксизли малларын дяйя-
риня вя тяйин олунмуш аксиз ставкаларына (адятян онлар бцтцн юлкя 
яразисиндя ейни олур) ясасян мцяййян олунур; 

- йол фондларына ЯДВ, аксиз, йанажаг, сцрткц материалла-
рына верэиляр чыхылмагла мящсулун реаллашдырылмасындан эялян мя-
дахилдян (цмуми эялирдян) тяйин олунмуш фаизля юдянилян верэиляр 
(автомобил йолларындан истифадя верэиси); 

- няглиййат верэиси мцяссисялярдян, идарялярдян, тяшкилатлар-
дан (бцджя тяшкилатларындан башга) 1% щяжминдя ямякщаггы фон-
дуна тутулур; 

- мцлкиййятиня вя йа истифадясиня торпаг сащяси верилмиш 
бцтцн мцлкиййят формаларындан олан мцяссися вя тяшкилатларын юдя-
дийи торпаг верэиси (ижарячи мцяссисяляр ижаря щаггы юдяйир). Торпаг 
верэиси торпаг верэиси ставкасына вя верэи гойулан торпаг сащясиня 
ясасян илдя бир дяфя тутулур; 

- бцтцн мцяссисяляр – щцгуги шяхсляр вя фярди сащибкарлыг 
фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр тяряфиндян ямякщаггы фондуна 
мцяссисядя щяйата кечирилян сосиал юдямяляр; 

- щцгуги шяхс статусуна малик олан мцяссисяляр, идаряляр вя 
тяшкилатлар, мцяссисялярин айрыжа баланса вя щесаблашма щесабына 
малик олан филиаллары вя мцстягил шюбяляри тяряфиндян юдянилян ямлак 
верэиси. Бцджя тяшкилатларынын, ганунверижи вя ижраедижи щакимиййят 
органларынын, йерли юзцнц идаряетмя органларынын, РФ Пенсийа 
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Фондунун, РФ Сосиал Сыьорта Фондунун, Федерал Мяжбури 
Сыьорта Фондунун ямлакларына верэи гойулмур. Ясас вясаитляр 
гейри-мадди активляр, ещтийатлар, хяржляр, юдяйижинин балансында 
олан азгиймятли вя тез сырадан чыхан яшйалар верэигойма обйектля-
ридир. Верэи ставкасы верэи гойулан базадан фаизля тяйин олунур. 

 
9.3. Верэилярин оптималлашдырылмасы 

 
Бизнесмен верэи юдямяляринин оптималлашдырылмасы мягсядиля 

фирманын малиййя хидмятинин ишинин тяшкилати, функсионал вя щцгуги 
тяминатыны йаратмалыдыр. Она верэи полисинин картотекасына дцшмяк 
риски олмадан мцяссисяйя максимум хейир верян дцзэцн верэи сий-
асяти сечмяк лазымдыр. 

Верэи аспектляри иля щямишя марагланмаг файдалыдыр. Фирма-
нын тяшкилати-щцгуги формасыны сечяркян нязяря алмаг лазымдыр ки, 
Русийа Федерасийасынын ганунверижилийиня эюря мцяссисяляр мцхтя-
лиф верэи статусуна маликдирляр, йяни верэи мясулиййятинин мцхтялиф 
дястляриня вя щяжмляриня маликдирляр. Щяр мцяссися верэи юдяйижиси 
дейил, анжаг верэи ганунверижилийи иля эюстярилмиш яламятляря хас 
олан щцгуги шяхс – мцяссися верэи юдяйижисидир. Яэяр мцяссися бу 
яламятляря малик дейился вя йа онлары итирирся, онда ону верэи юдяйи-
жиляри сийащысына салмаг цчцн ясас да итир. Мясялян, гейри-коммер-
сийа тяшкилаты эялир верэиси юдяйижиси дейил, демяли, сащибкарлыг вя йа 
ямлака малик олмасына эюря эялир ялдя етдийи щалда бу верэини 
юдямир. 

Яэяр фирма цзяриня верэи юдямяк мясулиййяти гойулмуш 
щцгуги шяхсляр категорийасына аиддирся, онда фирманын верэигойма 
обйектиня (мцвафиг верэи тутулан эялиря вя йа ямлака) малик олуб-
олмамасыны мцяййян етмяк лазымдыр. Яэяр беля бир обйектя ма-
ликдирся бизнесмен йа юз эцзяшт щцгугуну ясасландырмаг, йа да 
эяляжякдя бу вя йа диэяр эцзяшти алмаг цчцн мцяссисянин статус вя 
фяалиййятиндя дяйишикликляр етмяк щаггында гярар гябул етмяк цчцн 
верэи эцзяштляри иля бирликдя щяр бир верэи нювц иля таныш олмалыдыр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, практики олараг бунларын щамысыны етмяк 
щеч дя мцмкцн дейил, бязян ясл баш сындыран тапмажаны тапмаг 
лазым эялир. Мясялян, щамыйа мялумдур ки, кичик мцяссисяляр верэи 
эцзяштляриня маликдир. Лакин мцяссисянин «кичикляря» аид едилмяси 
мейарлары кифайят гядяр гейри-мцяййяндир ки, бу да бу вя йа диэяр 
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формада кичик бизнеся тохунан мцхтялиф ганунларда вя ганунве-
рижи актларда мцхтялиф норматив эюстярижилярин олмасындан иряли эя-
лир. 

 
9.4. Верэи эцзяштляри 

 
Верэи эцзяштляри – бу, бязи юдяйижиляря (башгалары иля мцгайи-

сядя) верэилярдян азад олма вя йа онларын щяжминин азалдылмасы да 
дахил олмагла верилян цстцнлцклярдир. 

Кичик бизнесдя верэи эцзяштляри кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалыны вя ейни заманда емалыны, ярзаг малларынын истещсалыны, 
халг истещлакы маллары истещсалыны, иншаат материаллары, тибби техника, 
дярман вясаитляри вя тибби тяйинатлы мямулатлар истещсалыны, мящ-
сулларын, ишлярин вя хидмятлярин реаллашдырылмасындан ялдя едилян мя-
дахилин цмуми мябляьинин 70%-ни ютян истещсал, сосиал вя тябияти 
мцщафизя обйектляри тикинтиси (тямир-тикинти ишляри дя дахил олмагла) 
ишлярини щяйата кечирян кичик мцяссисяляр дювлят гейдиййатындан 
кечдийи андан етибарян ики ил мцддятиндя эялир верэисиндян азад 
етмя шяклиндя эцзяштдян ибарятдир. 

Ганунверижиликля йухарыда садаланан сащялярдя фяалиййяти 
щяйата кечирян кичик мцяссисяляря ишин цчцнжц вя дюрдцнжц илиндя ве-
рэи ставкаларынын азалдылмасы нязярдя тутулур. Цчцнжц ил беля мцясси-
сяляр тяйин олунмуш верэи ставкасынын 25%-и щяжминдя, дюрдцнжц ил 
ися 50%-и щяжминдя верэи юдяйир. Эцзяшт эюстярилян фяалиййят нювц-
ндян ялдя едилян мядахил мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) реаллашды-
рылмасындан эялян мядахилин 90%-ни ютмяси шярти дахилиндя верилир. 

Беляликля, дювлят кичик бизнес субйектляриня ачылышындан сонра 
2 ил верэи юдямядян, 3-жц вя 4-жц илляр ися гисмян верэи юдямякля 
уьурла ишлямяк вя инкишаф етмяк имканы верир. 

Йухарыда садаланан эцзяштлярдян савайы кичик бизнес 
субйектляриня верэигойманын башга хцсусиййятляри дя мювжуддур. 

Беля ки, «Кичик сащибкарлыг субйектляри цчцн учотун вя щеса-
батын садяляшдирилмиш верэигойма системи щаггында» федерал га-
нуна уйьун олараг кюнцллц ясасларла РФ ганунверижилийи иля тяйин 
олунмуш федерал, реэионал вя йерли верэиляри вя йыьымлары щесабат 
дюврцндя кичик сащибкарлыг фяалиййятинин нятижяляриня эюря щесабла-
нан ващид верэи иля явяз олунмасы имканы да нязярдя тутулур. Бу 
заман эюмрцк юдямяляринин вя рцсумларынын, няглиййат васитяляри 
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алма вя онлара сащиб олма верэисинин, торпаг верэисинин, лисензийа 
йыьымларынын, дювлят сосиал бцджядян кянар фондларына айырмаларын 
гцввядя олан юдянмя системляри сахланылыр. 

Аксизли мящсуллар истещсалы иля мяшьул олан тяшкилатлар, сыьор-
тачылар, инвестисийа фондлары, кредит тяшкилатлары, ойун вя яйлянжяли 
бизнес мцяссисяляри, гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчы-
лары садяляшдирилмиш верэигойма системинин тясири алтына дцшмцр. 

Садяляшдирилмиш верэигойма системиндя тяшкилатын ващид верэи-
гойма обйекти ашаьыдакылар ола биляр: 

1) топлам эялир. Онун щяжми цмуми мядахил вя мящсулун 
(ишлярин, хидмятлярин) истещсалы просесиндя истифадя олунмуш мадди 
сярвятлярин дяйяри, истисмар, жари тямир, биналарын вя няглиййат васи-
тяляринин ижарясинин юдянмяси хяржляри, банк ресурсларындан кредитля 
истифадяйя эюря юдямяляр, щямчинин тядарцкчцляря юдянмиш ЯДВ, 
автомобил няглиййаты аларкян юдянмиш верэи, дювлят сосиал гейри-
бцджя фондларына айырмалар, эюмрцк юдямяляри, дювлят рцсумлары 
вя лисензийа йыьымлары арасындакы фярг кими мцяййян олунур; 

2) цмуми мядахил. Онун кямиййяти малларын, ишлярин вя хид-
мятлярин реаллашдырылмасындан, ямлакын реаллашдырылмасындан ялдя 
олунан пул дахилолмаларынын, щямчинин реаллашдырылмыш эялирлярин 
мябляьи кими мцяййян олунур. 

Ващид верэинин щесабланмасы цчцн ашаьыдакы ставкалар тят-
биг олунур: 

- Яэяр верэигойма обйекти топлам эялирдирся, ондан федерал 
бцджяйя 10%, РФ субйектинин бцджясиня вя йерли бцджяйя 20%-дян 
чох олмайан мябляь айрылыр; 

- Яэяр верэигойма обйекти цмуми мядахилдирся, ондан фе-
дерал бцджяйя 3,33% мябляь, РФ субйекти бцджясиня вя йерли 
бцджяйя 6%-дян чох олмайан мябляь айрылыр. 

Щяйата кечирилян фяалиййят нювцндян асылы олараг ващид верэи-
нин конкрет ставкалары, щямчинин верэи юдямяляринин РФ субйект-
ляри вя йерли бцджяляр арасында бюлцшдцрцлмя нисбяти РФ субйекти-
нин дювлят щакимиййяти органларынын гярары иля тяйин олунур. 

Тяшкилатлары учота гойма йери цзря верэи органлары тяряфиндян 
бир тягвим или мцддятиня кичик сащибкарлыг субйектиня садяляшдирил-
миш верэигойма системини тятбиг етмяк щцгугуну тясдиг едян ся-
няд - патент верилир. Патентин иллик дяйяри фяалиййят нювцндян асылы 
олараг ващид верэи ставкасы нязяря алынмагла тяйин олунур. Патен-
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тин дяйяринин юдянмяси ващид верэинин юдянмяси цзря ющдяликляр 
щесабында гейдя алыныр. 

Верэи органында патент аларкян тяшкилат гейдиййат цчцн эя-
лирлярин вя хяржлярин учоту китабыны тягдим едир. Китабын биринжи сящи-
фясиндя верэи органы патентин гейдиййат нюмрясини вя верилмя тари-
хини гейд едир. Патентин мцддяти гуртардыгда тяшкилатын яризясиня 
ясасян верэи органы эялирлярин вя хяржлярин учоту китабында гей-
диййатла нювбяти (бириллик) мцддятя патент верир. Эялирлярин вя хярж-
лярин учоту китабынын формасы вя кичик сащибкарлыг субйектляринин 
онда тясяррцфат ямялиййатларыны якс етдирмяк гайдалары РФ Ма-
лиййя Назирлийи тяряфиндян тясдиг олунур. 

Щяваля олунмуш эялирин ващид верэи юдяйижиси ашаьыдакы сфе-
раларда щцгуги шяхс йаратмадан фяалиййят щяйата кечирян тяшкилат-
лар вя сащибкарлардыр: 

- тямир-тикинти хидмятляри (биналарын, гурьуларын вя йа онла-
рын щиссяляринин тикинтиси; биналарын тяжщизаты; тикинти сащясинин щазыр-
лыьы; биналарын вя гурьуларын тямири; яразинин абадлыьы); 

- мяишят хидмятляри (айаггабы, дяри вя хяз мямулатларынын 
тямири; палтар тикиши вя тямири; автомобил няглиййаты васитяляриня сер-
вис хидмятляри); 

- бярбярхана, тибби, косметолог хидмятляри, ветеринар вя 
зоолоъи хидмятляр; 

- мяслящятляр, мцщасибат, аудитор, щцгуг хидмятляри; тялим, 
репетиторлуг, мцяллимлик вя с.; 

- ижтимаи иашя (ишчиляринин сайы 50 няфярядяк); 
- маьазалар васитясиля пяракяндясатыш (30 няфярядяк), алвер 

кюшкляри, базарлар вя с.; 
- автоняглиййат хидмятляри (ишчилярин сайы 100 няфярядяк); 
- маршрут таксиляриндя коммерсийа ясасында сярнишин да-

шыма цзря хидмятляр; 
- дайанажагларын вя гараъларын верилмяси цзря хидмятляр; 
- метал туллантыларынын йыьымы. 
Йцхарыда эюстярилян фяалиййят нювляри цзря нювбяти тягвим 

айына верэигойма обйекти щяваля олунмуш эялирдир, верэи дюврц ися 
бир рцб тяйин олунур. 

Щяваля олунмуш эялир дедикдя потенсиал зярури хяржляри чых-
магла юдяйижинин мцмкцн потенсиал цмуми эялири баша дцшцлцр. 
Щяваля олунмуш эялир верэи йохламаларынын статистик верилмяляри, 
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щямчинин мцстягил тяшкилатларын гиймятляндирмяляриня ясасян эялир 
ялдя етмяйя билаваситя тясир едян амилляр топлусуну нязяря алмагла 
щесабланыр. 

Щяваля олунмуш эялиря ващид верэинин мябляьи ашаьыдакы эю-
стярижилярдян асылыдыр: 

- мцгайися едиля билян мцхтялиф шяраитлярдя фяалиййят нювцнц 
характеризя едян бу вя йа диэяр физики эюстярижинин (сащя ващиди, иш-
чилярин сайы, истещсал эцжц ващиди вя с.) дяйяр ифадясиндя шярти база 
эялирлилийи; 

- ващид верэи ставкасы (щяваля олунмуш эялирин 20%-и); 
- фяалиййятин нятижясиня бу вя йа диэяр амилин (фяалиййят йери, 

мювсцмилик, фяалиййят нювц, ялавя инфраструктурдан истифадя имканы 
вя с.) тясир дяряжясини якс етдирян база эялирлилийинин йцксялдижи 
(азалдыжы) ямсаллары. 

РФ Щюкумятинин щяваля олунмуш эялиря ващид верэинин ще-
сабланмасы цчцн тювсийя етдийи дцстур ашаьыдакы кимидир 

,2,0 MV  

JFEDNCM   
бурада,В – щяваля олунмуш верэинин мябляьи; 
М – щяваля олунмуш эялиря ващид верэинин мябляьи; 
Ж – физики эюстярижи ващидинин база эялирлилийи; 
Д, Ф, Ъ, Е – йцксялдижи (азалдыжы) ямсаллар; 
0,2 – щяваля олунмуш эялиря верэинин ставкасыдыр. 
Тювсийя олунан физики эюстярижиляр, база эялирлилийи вя дцзялиш 

ямсаллары РФ Щюкумяти тяряфиндян ишляниб щазырланыр вя щяр бир 
фяалиййят нювц цзря РФ субйектляриня чатдырылыр. РФ субйектляри 
онлардан ващид верэинин щесабланмасы заманы истифадя едя билярляр, 
щямчинин бу дцстурлара мцхтялиф бизнес нювляринин эялирлилийини даща 
дягиг гиймятляндирмяйя имкан верян ялавя эюстярижиляр дахил едя 
билярляр. Юдянилмиш ващид верэинин мябляьи ашаьыдакы щяжмлярдя 
федерал бцджяйя, бцджядянкянар Дювлят фондларына, щямчинин РФ 
субйектляринин бцджяляриня кючцрцлцр: 

1) федерал бцджяйя – ващид верэинин цмуми мябляьинин 25%-
и, бунун 4%-и Федерал йол фондуна йюнялдилир; 

2) дювлят бцджядянкянар фондларына – ващид верэинин цмуми 
мябляьинин 25%-и, онлардан: 

- РФ Пенсийа Фондуна – 18,35%; 
- Федерал Мяжбури Тибби Сыьорта Фондуна – 0,25%; 
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- ярази мяжбури Тибби Сыьорта Фондуна – 2,15%; 
- РФ Сосиал Сыьорта Фондуна – 3,425%; 
- РФ Дювлят Мяшьуллуг Фондуна – 0,95%. 
3) РФ субйектляри бцджяляриня вя йерли бцджяляря ващид верэи-

нин цмуми мябляьинин 50%-и, бунун да 15%-и ярази йол фондларына 
йюнялдиля биляр. 

Бу эцня щяваля олунмуш эялиря ващид верэинин тяйин едилмяси 
щагда реэионал ганунверижи актлары 35 РФ субйектляриндя гябул 
олунмушдур, галан республикаларда, дийарларда вя вилайятлярдя га-
нун лайищяляриня ганунверижи (сялащиййятли) щакимиййят органла-
рында бахылмагдадыр. 

Беляликля, бцтцн йухарыда эюстярилянляря ясасян беля бир няти-
жяйя эялмяк олар ки, истещсал бизнесинин сон дяряжя важиблийини ня-
зяря алараг, дювлят сащибкарлыг фяалиййятинин бцтцн формаларынын 
инкишафыны дястякляйир. О жцмлядян верэилярин тянзимлянмя функсий-
аларындан истифадя едяряк кичик бизнесин инкишафыны дястяклямякля 
кичик бизнес субйектляриня бязи цстцнлцкляр йарадыр, бунунла да 
онун инкишафыны стимуллашдырыр. 

Дювлят дястяйиня бахмайараг сащибкарларын юдямяли олдуглары 
верэи айырмалары иля мцгайисядя, щятта верилян верэи эцзяштляри дя 
кичикдир. Бу она эюрядир ки, сащибкарлар мцяссисядя икигат мцщасибат 
апармаьа вя щягиги эялирлярини эизлятмяйя мяжбур олурлар. 

 
9.5. Верэи технолоэийалары 

 
Верэи юдямяляринин минималлашдырылмасы щагда мясяляни щялл 

едяркян сащибкар вя онун малиййя ишчиляри дягиг билмялидирляр ки, 
мцяссися щансы верэи цзря щансы эцзяштляри нязяря ала биляр. Бурада 
бир сыра эюстярижиляр важибдир. 

Ишчилярин орта сийащы сайына мцражият едяк. Бу эюстярижинин ве-
рэи юдямяляринин минималлашдырылмасы цчцн бюйцк ящямиййяти вар-
дыр. Онун щесабланмасы йа ишчилярин сайы (кичик мцяссисяляр), йа да 
мцяййян категорийадан олан ишчилярин (пенсийачылар, ялилляр) орта 
сийащы сайындакы хцсуси чякиси иля баьлы щцгуг вя эцзяштлярин сах-
ланмасына эюря нязаряти тямин етмяк цчцн лазымдыр. Сащибкар ня-
зяря алмалыдыр ки, мцяссися тяйин олунмуш мейарлары тямин етмядийи 
щесабат дюврцндян эцзяшт щцгугларыны итирир вя верэиляр цзря щеса-
батларына йенидян бахылмалыдыр. 
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Яэяр мцяссися ишчиляринин тяркибиндя ялилляр варса, онлар  ишчиля-
рин сайынын 50%-ни тяшкил етдикдя мцяссися цчцн эялир верэиси 2 дяфя 
азалыр, лакин бир шяртля ки, 50%-лик сявиййяйя явязчилик вя вятяндаш-
щцгуги характерли мцгавилялярля ишляйян ялиллярсиз наил олунсун. Фяа-
лиййят нювц цзря мцяссисяйя мящдудиййятляр нязярдя тутулмур. 
Ялавя дяйяр верэиси цзря эцзяштлярля ися принсипиал олараг башга щал 
мейдана чыхыр. Бурада ялиллярля ямяк мцнасибятляри факты цзря 
мящдудиййятляр йохдур, лакин фяалиййят сферасы цзря мящдудиййятляр вар. 
Тяжщизат-сатыш, тижарят вя тядарцк фяалиййятини щяйата кечирян мцяссисяляр 
ЯДВ цзря верэигойма эцзяштляриня щцгугдан мящрумдурлар. Бурада 
сащибкар цчцн мцхтялиф вязиййятлярдя верэи юдямяляринин 
щесабланмасына ясасян оптимал вариантларын сечилмяси имканы ачылыр.  

Верэигойманы минималлашдырмаг цчцн щямчинин ишэцзар тя-
ряфдашларла мцнасибятляр гураркян мцгавиля нювцнцн дцзэцн се-
чилмяси дя важибдир. 

Мцхтялиф мцгавиляляря хас олан верэи тянзимлямяляринин 
хцсусиййятлярини билмяк, ганун чярчивясиндя галараг верэи юдямяля-
рини ящямиййятли дяряжядя азалтмаьа имкан верир. 

Мясялян, кичик мцяссисялярин – лизинг сювдяляшмяляри цзря ли-
зинг аланларын – юдямяляри ЯДВ-дян азад олунур. Мцвафиг олараг, 
дейяк ки, аваданлыг вя йа башга инвестисийа маллары ялдя едяркян 
кичик мцяссисяляря яняняви алгы-сатгы мцгавиляляри явязиня ижаряйя 
эютцрцлмцш ямлакы сонрадан сатын алмагла лизинг мцгавиляси 
баьламаг мягсядя уйьундур. 

Комиссийанын мцгавиля баьламасы вя йа тядарцк, топданса-
тыш вя тяжщизат-сатыш тяшкилатларынын тапшырыьы ЯДВ-нин цмуми гай-
дада мцяййян олунмасындан гачмаьа имкан верир. 

Алыжынын маллары реаллашдырылдыьына эюря верэи мябляьляриля вя 
тяжщизатчынын бу маллара эюря фактики юдядийи мябляьляр арасындакы 
фярг явязиня, бцджяйя кючцрцлмяли олан верэинин мябляьи комисйон 
мцкафатдан щесабланан верэи мябляьляри иля тяжщизатчынын вя йа 
дювриййя хяржляринин сялащиййятлисиня аид олан юдянилян верэилярин 
мябляьляри арасындакы фярг кими мцяййян едиляжяк. 

Сащибкар баша дцшмялидир ки, няинки лазым олан мцгавиля 
формасыны сечмяк, щям дя ону дцзэцн тяртиб етмяк вя айры-айры 
бяндляри йериня йетиряркян она жидди риайят етмяк лазымдыр. Верэи 
мцфяттишлийи чох диггятлидир вя ня сящлянкарлыьы, ня сящвляри, ня дя 
щийляни баьышламыр. 
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Бу, хцсусиля идхал-ихраж ямялиййатларына аиддир. Мясялян, ясас 
фяргляндирижи яламяти валйутасыз олар, лакин ващид мцгавиля чярчивя-
синдя гиймятляндирилмиш вя баланслашдырылмыш мал тядавцлц олан 
бартер сювдяляшмяляриндя гаршылыглы маллар алынмасы ямялиййатлары 
эизлядилир. Бу ямялиййатларын мязмуну харижи тяряфдашларын малы 
олараг юз адындан сатмаг вя ялдя олунан вясаитя мцгавиля цзря 
башга тяряфи марагландыран маллары алараг тядарцк етмяк ющдя-
лийиндян ибарятдир. Беля мцнасибятляр комиссийанын мцгавиляси иля 
рясмиляшдирилмялидир. Бундан ялавя, сющбят ихраж ямялиййатларындан 
эедир, Русийа ганунверижилийиня мцвафиг олараг ися мцяссисянин 
ихраждан ялдя етдийи валйута мядахили РФ Мяркязи Банкынын ижазяси 
олмадан малларын гаршылыглы алынмасы цчцн истифадя олуна билмяз. 
Валйута мядахилинин Русийа яразисиндяки сялащиййятли банклардакы 
щесаба кючцрцлмядян вя мцяййян щиссясинин мяжбури гайдада 
дювлятя сатылмасындан яввял мцвафиг ижазя олмадан истифадя олун-
масы верэи хидмятляри тяряфиндян эизлятмя кими гиймятляндирилир. 

Кечирилян ямялиййатларын мязмунунун мцгавилянин форма-
сына уйьун эялмямясиня мцгавилянин тясбит олунмуш шяртляри вя 
она ялавяляр кими малын щярякяти вя онларын щаггынын юдянмяси ща-
гда информасийа олан мяктублар, телеграмлар, факслар, бартер ямя-
лиййатынын коду дцзэцн йазылмамыш эюмрцк йцк декларасийасы 
сцбут гисминдя истифадя олуна биляр.  

Верэи юдямяляринин оптималлашдырылмасы иля даща бир аспект – 
заман аспекти дя баьлыдыр. 

Мясялян, баш подратчы мцяссися сифаришчи иля ишлярин йериня йе-
тирилмяси цчцн мцгавиля баьлайараг яввялжядян 100% юдянмякля 
120 млн рубл алыр ки, бундан 60 млн рубл аванс гайдасында суб-
подратчыйа кючцрцлцр. Яввялжядян юдямя шяклиндя алдыьы 120 млн 
рублдан баш подратчы бцджяйя 20 млн рубл щяжминдя ЯДВ 
кючцрцлмялидир. Суал мейдана чыхыр: верилмиш авансдан ЯДВ-нин 
бу мябляьи щансы шярт дахилиндя щесабланажаг (йяни 60 млн рублдан 
10 млн рубл). Буну анжаг о щалда етмяк олар ки, мящсулда (ишляр, 
хидмятляр) маддиляшмиш верилян аванс баш подратчыйа еля щямин ще-
сабат дюврцндя гайытсын. Якс щалда верилмиш авансдан ЯДВ анжаг 
нювбяти щесабат дюврцндя щесаблана биляр. Эюрцнцр ки, сащибкар 
мцгавиля мцнасибятлярини еля планлашдырмалыдыр ки, вясаитлярин алын-
масы щесабат дюврцнцн башланьыжына дцшсцн, контраэент ишляри ися 
онун сонуна гядяр баша чатсын. 
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Верэигойманын оптималлашдырылмасынын башга технолоэийасы 
мцяссисялярин мцхтялиф бирляшмя формаларынын цстцнлцкляринин реал-
лашдырылмасы иля баьлыдыр. 

Бу планда щолдинг ширкятляри бюйцк имканлара маликдир. 
Дцнйа практикасында щолдинг ширкятляринин йарадылмасынын мягсяд-
ляриндян бири хяржляри она дахил олан структурлар арасында еля бюлцш-
дцрмякдир ки, юдянилян верэинин цмуми мябляьи минимума енди-
рилсин. Бу идейанын тяшкилати-щцгуги рясмиляшдирилмяси жцрбяжцр ола 
биляр. Мясялян, ресурс щяжмли ямялиййатлары фяалиййят сферасынын эя-
лирли структурларына аид едяряк мящсулун истещсалы вя реаллашдырылмасы 
цзря корпоратив зянжирляр гурмаг олар. Йа да корпоратив истещсал 
ялагялярини еля гурмаг олар ки, мящсулун (ишляр, хидмятляр) реал-
лашдырылмасындан эялян эялир, верэиси цзря эцзяшти олан мцяссисяйя 
дцшсцн. Мясялян, бу мцяййян фяалиййят сферасында мювжудлуьунун 
биринжи дюрд илиндя кичик мцяссися вя йа ишчилярин тяркибиня эюря 
(ялилляр, пенсийачылар) эцзяштя малик олан мцяссися вя с. ола биляр. 

Верэилярин минималлашдырылмасы нюгтейи-нязяриндян хяржлярин 
оптимал бюлцшдцрцлмяси идейасы мцштяряк фяалиййят мцгавилясинин 
ясасына да гойула биляр. Бу заман эялирли фирма мцштяряк лайищянин 
реаллашдырылмасы цзря хяржлярин ясас щиссясини юз цзяриня эютцряряк 
бу йолла эялир верэиси цзря верэи базасыны азалдыр. 

Верэи йцкцнц азалтмаьа сяй едян сащибкар тез-тез либерал ве-
рэи сийасяти апаран юлкяляря диггят йетирир. Юз юлкясинин щцдудла-
рындан кянарда мцяссися гейд етдирмяк (офшор ширкятляр) дцнйа 
практикасында кифайят гядяр эениш йайылмышдыр. Лакин «офшорун» 
гейдиййатына эюря чохсайлы васитячилярин хидмятляриндян истифадя 
етмяздян яввял мцяссисянин «доьум йери» гисминдя сечилмиш юлкя-
нин верэи ганунверижилийини тяфсилаты иля юйрянмяк лазымдыр. Бу щансы 
ямялиййатлара верэи гойулдуьуну, щансыларынын верэи юдямякдян 
азад олдуьуну, щансы ставкаларын, эцзяштлярин олдуьуну вя верэи 
юдямямяйя эюря мясулиййятин, щямчинин тягдим олунан щесабатын 
зярури щяжминин нежя олдуьуну билмяйя имкан верир. Нязяря алмаг 
лазымдыр ки, верэисиз юлкя цмумиййятля йохдур, бу мараьы олан шир-
кятляр тяряфиндян тез-тез дцшцнцлмцш шякилдя йайылан бир яфсанядир. 
Лакин верэигойманын сявиййяси щягигятян ящямиййятли дяряжядя 
фяргли ола биляр. 

Офшор ширкятляринин сащибляри цчцн верэи мянфяяти нядя ифадя 
олунур вя нежя реаллашдырылыр? Бир мисал эятиряк. Сащибкарын Русий-
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ада ясас мцяссисяси вар вя Бащам адаларында фирма гейдиййатдан 
кечирир. Русийада 1000 доллара алынмыш мал офшор фирмайа 100 дол-
лар щяжминдя минимал ялавя иля сатылыр. Сонра офшор фирма васитясиля 
мал цчцнжц контраэентя чох баща гиймятя, мясялян, 1500 доллара 
сатылыр. 400 доллар щаггында информасийа ясас мцяссисянин йерляшдийи 
юлкянин верэи органларынын диггят мяркязиндян кянарда галыр. 

Беля фырылдаг технолоэийалар кифайят гядяр чох ишляниб щазыр-
ланыб ки, буна да тяяссцф ки, дцнйа сащибкарлыг практикасы кюмяк 
едир. Лакин Русийада хариждя фирма ачмаьын лисензийалы гайдасы 
фяалиййят эюстярир ки, бу да валйута нязаряти щагда гануна ясасла-
ныр вя лисензийа алмаг цчцн офшор фирманын фяалиййятинин Русийа 
Федерасийасынын марагларына мцвафиг олмасыны сцбут етмяк вя 
Русийа Мяркязи Банкында гейдиййатдан кечмяк лазымдыр. 

 
9.6. Верэи юдямяляринин минималлашдырылмасы йоллары 

 
Тяжрцбяли сащибкар ганун чярчивясиндя верэи юдямялярини ми-

нималлашдырмаг имканына маликдир. Беля имкан вар вя онун реал-
лашдырылмасы сащибкарын вя онун малиййячиляринин сяриштясиндян асы-
лыдыр. Мядяни сащибкар верэи юдямякдян йайынмаьы, йяни верэи га-
нунверижилийини позмаьы юзцня рява билмяз, чцнки бу игтисади, инзи-
бати вя щятта жинайят мясулиййятиня сябяб олар. 

Мцяссисянин верэи сферасында сямяряли фяалиййятини тямин едян 
ян эениш йайылмыш йоллары нязярдян кечиряк. 

Верэи учотунун вя планлашдырылмасынын кадр тяминаты. Сон 
вахтлара гядяр верэи вязифяси мцяссися мцщасибиня (мцщасибатына) 
щяваля олунурду. Анжаг айдын олур ки, щятта ян ихтисаслы мцщасиб мадди 
мцкафатландырманын ян йцксяк сявиййясиндя беля мцщасибат, идаряетмя 
вя верэи учотунун артмагда олан щяжминин ющдясиндян эялмяк 
игтидарында дейил. Русийада тядрижян щяйата кечирилян бейнялхалг 
стандартлара кечид верэи учотуну сярбяст учот нювц кими айырмаьы 
нязярдя тутур. Верэи учотунун вязифяси ондан ибарятдир ки, верэиляр цзря 
ганунверижилийин тялябляриня мцвафиг олараг верэи декларасийасыны вя 
диэяр верэи щесабатларыны тяртиб етмяк цчцн верилянляр мцяййян едилсин. 
Бу верилянляр чох шейдя щесабат характери дашыйыр вя мцщасибат учоту 
щесабларындакы ямялиййатларла билаваситя баьлы дейил. 

Техники тяжщизат. О, щяр шейдян яввял верэи учоту функсийасы-
нын информасийа вя техники тяминатына вя щесаблама тяшкилати техни-
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канын планлашдырылмасына аиддир. Техника вя онун програм тями-
наты хяржляри гянаят едилмяли хяржляр маддяси дейил. 

Щазырда мцхтялиф мигйаслы вя фяалиййят сфералы мцяссисяляр дя 
мцщасибат вя верэи учотунун апарылмасы цчцн эениш програм мящ-
суллары базары формалашмышдыр. Верэиляр вя бу мювзуда мяслящятляр 
щаггында мцхтялиф информасийайа малик дюври няшрлярин сийащысы 
эенишлянир вя бу информасийаларын ахыны эцжлянир.  

Ихтисасын артырылмасы. Тез-тез беля щала раст эялинир ки, жари ишлярин 
бюйцк щяжми, рцблцк вя иллик щесабатларын верилмясиля баьлы мцнтязям 
нювбядянкянар ишляр игтисади хидмят ишчиляриндя юз пешя сявиййясини 
артырмаьа вахт вя эцж гоймур. Сащибкар бу щагда гайьы эюстярмялидир 
– ишчиляря йени биликляр вя ялавя информасийалар алмаг цчцн имкан 
вермялидир. Яэяр сащибкар мяшьуллуьуна бахмайараг юзц юз ихтисасыны 
артыражагса, бу анжаг малиййячилярля йахшы гаршылыглы анлашмайа 
эятиряжяк, ишин цмуми сямярялилийини артыражаг. 

Мцяссисядя верэи учотунун вязиййятиня вя верэи органлары иля 
гаршылыглы мцнасибятя оператив нязарятин тятбиг едилмяси. Верэи юдя-
мяляри цзря ирадлар, мцбащисяли щаллар мейдана чыхдыгда няинки 
онлары оператив олараг щялл етмяк, щям дя иши сонрайа сахламадан 
онларын тякрар олунмасына йол вермямяк цчцн тядбирляр эюрмяк 
лазымдыр. Яэяр игтисади хидмят ишчиляринин ихтисасы чохсайлы норматив 
сянядлярин вя онларын гаршылыглы ялагясинин лабиринтляриндян баш ач-
маьа имкан вермирся, онда оператив олараг мяслящят алмаг цчцн 
аудитор вя йа консалтинг фирмаларына мцражият етмяк лазымдыр. Иллик 
щесабаты верэи мцфяттишлийиня мяжбури аудитор ряйи иля тягдим етмяли 
олан мцяссисяляр цчцн беля мцражият хцсусиля актуалдыр (сющбят 
мцяййян мядахил щяжми вя баланс активляри мябляьи олан мцясси-
сялярдян, банклардан, инвестисийа ширкятляриндян, ачыг типли сящмдар 
жямиййятляриндян, харижи иштиракчысы олан мцяссисялярдян эедир). 

Аудитор йохлама просесиндя щяр шейдян яввял малиййя вя тя-
сяррцфат ямялиййатларынын щягигилийини вя онларын Русийа Федерасий-
асында гцввядя олан норматив сянядляря мцвафиг олараг мцщаси-
бат учотунда якс етдирилмясинин дцзэцнлцйцнц юз ряйиндя тясбит 
етмялидир. Аудитор ряйи биринжи нювбядя малиййя щесабатынын харижи 
истифадячиляринин информасийа рискини минимума ендирмялидир. 
Мцяссися рящбяри аудитор йохламасы просесиндя юз проблемлярини 
щялл етмяйя чалышанда, бу няинки жари малиййя фяалиййятинин вижданлы 
гурулмадыьына шящадят верир, щям дя мясялянин вахтында щялл едил-
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мясиндя позитив нятижяляря наил олмаьы чятинляшдирир. 
Мцяссисянин учот сийасятинин формалашдырылмасы. Директорун 

ямри иля сянядли шякилдя рясмиляшдирилмиш учот сийасятиндя мцяссися-
нин мцщасибат учоту апармаг цсуллары ачыгланмалыдыр. Ясас вяса-
итлярин, гейри-мадди вя диэяр активлярин дяйяринин юдянмяси, истещсал 
ещтийатларынын, малларын, тамамланмамыш истещсалын вя щазыр мящ-
сулун (ишлярин, хидмятлярин) гиймятляндирилмяси, мящсулун реаллашды-
рылмасындан эялян мядахилин мцяййян олунмасы методлары вя бир 
чох башгалары она аиддир. Сащибкар-рящбяр бу ямрин щазырланма-
сына мясулиййятля йанашмалыдыр, чцнки практики олараг бцтцн верэи-
лярин щесабаты цчцн ясас онда гойулур вя верэи мцфяттишлийи вя ауди-
тор йохламалары мящз бу сянядин юйрянилмясиндян башланыр. 

Учот сийасятиндя дцшцнцлмямиш щярякятин агибяти щяддян 
зийадя жидди ола биляр. Буну ашаьыдакы мисалда эюстярмяк олар. 
1995-жи илдя мцяссисяляря мящсулун реаллашдырылмасындан эялян мя-
дахили мцяййян етмяйин ики методунун бириндян истифадя етмяйя 
ижазя верилмишдир – мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) щаггынын юдян-
мясиня эюря вя йа малларын (ишлярин йериня йетирилмяси, хидмятляр) 
йцкляниб эюндярилмясиня вя алыжыйа (сифаришчийя) щесаблашма сяняд-
ляринин тягдим олунмасына эюря. Яэяр мцяссися интизамсыз (бу инти-
замсызлыьын сябябляриндян асылы олмайараг) юдяйижи иля иш бирлийи йа-
радырса вя реаллашдырманын эюндярмяйя эюря учоту вариантыны се-
чибся, онда истещлакчыдан реал пулларын дахил олмасындан асылы ол-
майараг о юзцнц дювлят гаршысында ЯДВ вя мящсулу (ишлярин йе-
риня йетирилмяси, хидмятляр) эюндяряркян эялир верэисиня эюря боржлу 
вязиййятиня гойур. Йцкляйиб эюндярмяйя эюря реаллашдырма мето-
дунун сечилмяси бу щалда мцяссисянин юз вясаитляринин ясассыз ола-
раг бцджяйя жялб олунмасына эятирир. 

Бунунла беля, мясялян, мцяссися мящсулу ихраж едирся вя 
онун харижи тяряфдашы юдямяляр цзря ющдяликлярини вахтында йериня 
йетирирся, онда инфлйасийа шяраитиндя онун цчцн мящсулу эюндяр-
мякля реаллашдырмаг вариантына кечмяк мягсядяуйьундур. Бу эя-
лир верэиси цзря фактики юдямялярин азалмасына эятиряжяк. 

Верэи проблеминя щансы тяряфдян йанашырыгса йанашаг щяр 
йердя мцхтялиф биликляр, кейфиййятли иш, даими нязарят вя олдугжа 
жидди сащибкар мясулиййяти зяруряти иля гаршылашырыг. 
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Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Верэилярин сосиал-игтисади мащиййяти вя онларын функсийалары. 
2. Верэигойма обйектляри. 
3. Верэи юдяйижисинин вязифяляри. 
4. Цчсявиййяли верэигойма системи: федерал, реэионал вя йерли 
верэиляр. 
5. Верэи эцзяштляри вя онларын тяйин олунма гайдалары. 
6. Русийада верэилярин тяснифаты. 
7. Тясяррцфатчы субйектляря верэигойма системи. 
8. Эялир вя ялавя дяйяр верэиляри. 
9. Сатышдан верэи вя онун ставкасы. 
10. Ямлак верэиси. 
11. Верэи юдямялярини позмаьа эюря санксийалар. 
12. Верэилярин оптималлашдырылмасы схеми. 
13. Садяляшдирилмиш верэигойма системи. 
14. Щяваля олунмуш эялир вя ващид верэинин щесабланмасы. 
15. Ващид верэинин бюлцшдцрцлмяси. 
16. Верэилярин минималлашдырылмасы цзря верэи технолоэийалары, о 
жцмлядян офшор зоналарын йарадылмасы. 
17. Верэи юдямялярини минималлашдырманын йоллары. 
18. Верэи системиндя учот сийасятинин ролу. 
19. Русийада верэи сийасятинин тякмилляшдирилмяси йоллары. 
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10. БИЗНЕСДЯ РИСК 
 
 
 
Риск базар фяалиййятинин айрылмаз атрибутудур. Щяр бир фирма 

рисклярин минималлашдырылмасынын оптимал щялляри васитясиля эялирлярини 
артырмаьа сяй едир. 

Гейд едяк ки, риск амирлик игтисадиййатында да вар иди, лакин 
о дювлят сифаришинин йериня йетирилмясиля, тяжщизат мцгавилясинин по-
зулмасы иля, няглиййатла, ресурсларла тямин олунмамасы иля вя с. 
баьлы иди. Бцтцн бунлара эюря мясулиййяти йухары тяшкилатларын цзя-
риня гоймаг, иткиляри ися назирлик фондларындан юдямяк оларды. Ба-
зар игтисадиййатында дювлят мцяссисянин ющдяликляриня эюря мясу-
лиййят дашымыр. Буна эюря дя рискин нятижяляри мцяссисянин юзцня 
дцшцр. 

Риск, мялум олдуьу кими, зийанын баш вермяси вя йа про-
гнозлашдырылан вариантла мцгайисядя эялирлярин азалмасы ещтималы-
дыр. Рискин эцжлянмяси – бу азад сащибкарлыьын якс тяряфидир, онун 
юзцня мяхсус щаггыдыр. Русийада базар мцнасибятляри инкишаф ет-
дикжя рягабят эцжлянир. Бу шяраитдя саь галмаг цчцн техники вя 
башга йениликлярин тятбигиня вя жясарятли, гейри-стандарт щярякятляря 
гярар вермяк лазымдыр, бу ися риски артырыр. Рискин гачылмазлыьы иля 
барышмаьа, ону прогнозлашдырмаьа, гиймятляндирмяйя вя мцм-
кцн щцдудларыны кечмямяйя мяжбур олуруг. Бунунла беля, прак-
тика эюстярир ки, рискин сявиййяси ня гядяр йцксякдирся, уьурлу 
щалларда эялир дя бир о гядяр чохдур. 

 
10.1. Рискин нювляри 

 
Сащибкар рискинин ашаьыдакы нювляри мялумдур. Истещсал риски 

мящсул, мал, хидмят истещсалы иля, истянилян нюв истещсал фяалиййятинин 
щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр. Истещсал щяжмляринин азалдылмасы, 
материал вя башга хяржлярин артымы, йцксяк фаизлярин, айырмаларын, 
верэилярин юдянмяси вя с. беля рискин мейдана чыхмасынын сябябля-
ридир. 

Коммерсийа риски сащибкарын истещсал етдийи вя йа тядарцк ет-
дийи малларын вя хидмятлярин реаллашдырылмасы просесиндя мейдана 
чыхыр. 
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Коммерсийа рискинин мянбяляри реаллашдырма щяжминин азал-
дылмасыдыр, мясялян, конйуктурун дяйишмясиня, малларын тядарцк 
гиймятляринин артмасына, тядарцк щяжминин нязярдя тутулмайан 
азалмасына, дювриййя просесиндя малын итмясиня, дювриййя хяржляри-
нин артмасына эюря. 

Русийа шяраитиндя мцяссисялярин банкларла вя башга малиййя 
институтлары иля ялагя сферасында мейдана чыхан малиййя рискляри Ру-
сийа шяраитиндя хцсусиля важибдир. Фирманын фяалиййятинин малиййя 
риски адятян борж вясаитляринин фирманын юз вясаитляриня нисбяти иля 
юлчцлцр: нятижя ня гядяр бюйцкдцрся мцяссися кредиторлардан даща 
чох асылыдыр. Малиййя риски дя йцксякдир, чцнки кредитляшдирмянин 
мящдудлашдырылмасы вя йа дайандырылмасы, кредит шяртляринин сярт-
ляшдирилмяси адятян хаммалын, материалын вя с. йохлуьуна эюря ис-
тещсалын дайанмасына сябяб олур. 

Малиййя менежеринин вязифяси йалныз малиййя рискляринин дейил, 
бцтцн нюв рисклярин азалмасыны тямин етмякдир, беля ки, мцяссися-
нин мцхтялиф фяалиййят сфералары арасында дягиг сярщяд мювжуд 
дейил. 

Яксяр ири Гярб фирмаларынын штатында риск цзря хцсуси мене-
жери вар. О, мцяссисянин бу вя йа диэяр фяалиййят сащяляриня рящбяр-
лик едян фирманын башга менежерляри иля рисклярин щялл олунмасына 
эюря мясулиййяти бюлцшдцрцр. Риск цзря менежер суалларын якся-
риййятини маркетологла, кадр ишиня мясул олан менежерля, тящлцкя-
сизлик техникасы мцщяндиси иля бирликдя щялл едир. 

Рискин мягбул дяряжясинин сечими рящбярин няйи фикриндя 
тутмасындан асылыдыр. Инновасийалара мейилли олмайан мцщафизякар 
типли рящбярляр адятян истянилян рискдян гачмаьа чалышырлар. Чевик 
рящбярляр, яэяр ижрачыларын пешякарлыьына яминдирлярся, даща рискли 
гярарлара жящд едирляр. 

Менежерин рискя эетмяйя щазырлыьы адятян гейри-мцяййянлик 
шяраитиндя гябул олунмуш кечмиш аналоъи гярарларын практики реал-
лашдырылмасынын нятижяляринин тясири алтында формалашыр. Верилмиш ит-
киляр ещтийатлы сийасятин сечилмясини диктя едир, мцвяффягиййят ися 
рискя тящрик едир. 

Адамларын яксяриййяти аз рискли щярякят вариантына цстцнлцк 
верир. Бунунла беля рискя мцнасибят чох шейдя сащибкарын сярянжа-
мында олан капиталын мигдарындан асылыдыр. 

Гярарларын алтернатив вариантларыны гиймятляндиряркян мене-
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жер мцмкцн нятижяляри прогнозлашдырмалы олур. Бу заман гярар 
мцяййянлик шяраитиндя, рящбярин гярарын алтернатив вариантларындан 
щяр биринин нятижялярини кифайят гядяр дягиг гиймятляндирдийи вахт 
гябул олунур. Мисал кими депозит сертификатлара вя дювлят истигразла-
рына инвестисийа гойулушуну эюстярмяк олар. Бу щалда гойулмуш 
вясаитин яввялжядян шяртляндирилмиш фаизля алынажаьы дягиг мялумдур 
вя бунун дювлят зяманяти вар. 

Риск шяраитиндя гябул олунмуш гярарлара истянилян нятижянин 
алынажаьы ещтималы мялум олан гярарлар аиддир. Бу мцмкцн няти-
жялярин йягинлийини гиймятляндирмяк мцмкцн олмадыгда, гейри-
мцяййянлик шяраитиндя баш верир. Яэяр тящлил вя учот тяляб едян 
амилляр мцряккябдирся, онлар щагда щягиги вя йа кифайят гядяр ин-
формасийа йохдурса, онда бу вя йа диэяр нятижянин ещтималыны чох 
вя йа аз дягигликля яввялжядян демяк олмаз. Гейри-мцяййянлик 
сцрятля дяйишдийи шяраитлярдя гябул олунан чохсайлы гярарлар цчцн дя 
сяжиййявидир. Бу вязиййят Русийа сащибкарларына йахшы танышдыр. 

Бурада менежер ялавя информасийа алмаьа, проблеми бир 
даща тящлил етмяйя, мцвафиг олараг бу мялуматы вя тящлили фящм вя 
топланмыш тяжрцбя иля тутушдурараг онун йенилийини вя мцряккяб-
лийини нязяря алмаьа жящд едир. Ишя експерт гиймятляндирмяляри тяр-
тиб етмяк цчцн мцтяхяссис жялб етмяк файдалыдыр. Щямчинин кечмиш 
тяжрцбянин вя фящмин дягиг уйьунлуьу иля дя щярякят етмяк олар, 
хцсусиля ялавя информасийа топламаьа вахт олмадыгда вя йа она 
чякиляжяк хярж щяддян зийадя чох олдугда. 

Бурада сащибкар риски хцсуси ящямиййят кясб едир ки, бу да 
онун мянбяляринин вя сябябляринин ашкар едилмяси иля башлайыр. 
Мейдана чыхма мянбяляриня эюря риск тясяррцфат, инсан шяхсиййяти 
иля баьлы, тябии амиллярля шяртлянян рискляря айрылыр. 

Баш вермя сябябляриня эюря риски эяляжяйин гейри-мцяййян-
лийинин, тяряфдашын давранышынын габагжадан билинмямясинин, ин-
формасийа чатышмазлыьынын нятижяси олан рискляря айырмаг мягсядя-
уйьундур. 

Бцтцн бу щалларда риск мялум мянада, ня олурса олсун, гя-
рарын информасийа тяминатынын вязиййяти иля баьлыдыр. 

Риск, бир гайда олараг, мцяййян иткиляр ещтималы кими 
юлчцлцр. Щяр бир сащибкар юзц цчцн мягбул риск дяряжяси тяйин едир. 
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10.2. Рисклярин азалдылмасы йоллары 
 
Рискин сявиййясини мцяййян етмяк цчцн адятян статистик, ек-

сперт вя комбинасийа олунмуш методлардан истифадя едирляр. 
Статистик методун мяьзи ондан ибарятдир ки, бу вя йа анолоъи 

мцяссисядя баш вермиш иткилярин вя эялирлярин статистикасы юйрянилир, 
конкрет игтисади файда алынмасынын мигдар вя тезлийи тяйин олунур 
вя эяляжяйя ещтимал едилян прогнозлар мцяййян олунур. Експерт 
методу тяжрцбяли мцтяхяссислярин ряйляринин мяжмусунун емалы 
йолу иля реаллашдырылыр. Лакин практика цчцн нятижя етибары иля ян ся-
мяряли вариант рискин мцяййян олунмасынын статистик вя експерт ме-
тодларынын комбинасийа олунмуш цсулудур. 

Рискин мцяййян олунмасы инвестисийа гярарлары гябул едиляр-
кян хцсусиля важибдир. Гейри-мцяййянлик шяраитиндя инвестисийа 
лайищяляринин сечими чох шейдя рискин дяряжясиндян асылыдыр. Гярар 
рящбярин рискя фярди мейллийи, щямчинин фирманын йерляшдийи конкрет 
вязиййятля шяртляндирилир. 

Инвестисийа лайищяси сечяркян менежер йени варианты башга вя 
фирманын артыг гайдайа салынмыш фяалиййят нювляри иля гаршылыглы яла-
гядя нязярдян кечирир. Риски азалтмаг мягсядиля еля малларын (хид-
мятлярин) истещсалыны сечмяк лазымдыр ки, онлара тялябат якс истига-
мятдя дяйишсин, йяни бир мала тялябат артдыгда о бири мала тялябат 
азалсын вя яксиня. 

Тяяссцф ки, диверсификасийанын кюмяйи иля щеч дя бцтцн рискляр 
азалмыр. Иш бундадыр ки, сащибкарлыьа бющран вя йа тярягги, банк 
фаизляринин ставкасынын щярякяти вя с. кими макроигтисади амилляр 
тясир эюстярир. Бу просеслярдян иряли эялян риски истещсалын диверсифи-
касийасынын кюмяйи иля азалтмаг менежеря мцмкцн олмур. Мцяс-
сисядя идаряетмя гярарларынын гябулу рискин бцтцн нювлярини сых яла-
гяляндирмясини тяляб едир, лакин щятта менежерин ян кейфиййятли про-
гнозу фирманын юзцндян асылы олмайан эюзлянилмяз вя габагжадан 
билинмяйян вязиййятя эюря – игтисади тоггушмалара, мцштярилярин 
зювгцндяки рискин дяйишикликляря, рягиблярин щярякятиня, тятилляря, 
эюзлянилмяз щюкумят гярарларына эюря эерчякляшмяз. Буна эюря дя 
ялверишсиз щадисянин баш вердийи щал цчцн ещтийат пул вясаитляринин, 
истещсал эцжляринин, хаммалын, щазыр мящсулун кюмяйи иля мянфи 
нятижялярин азалдылмасы цчцн мцхтялиф имканлар нязярдя тутулур; 
фяалиййятин йенидян орийентасийасынын мадди тямин олунмуш план-
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лары ишляниб щазырланыр. 
Прогнозлашдырма вя фирмадахили планлашдырма, юзцнц сыьор-

талама вя сыьорта щежирлямя, фйучерс сазишляри васитясиля рискин бир 
щиссясинин башга шяхся вя йа тяшкилата ютцрцлмяси цзря ихтисаслы ишля-
рин щесабына реал олараг азалдылыр. Инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы 
юлкялярдя рискин азалдылмасынын йайылмыш цсулу щежирлямя – мцгабил 
(гаршылыглы) валйута, коммерсийа, кредит вя башга тяляблярин вя ющ-
дяликлярин йарадылмасыдыр. Щежирлямя риски диэяр тяряфя ютцрмяк 
йолу иля эялирлярин прогнозлашдырылан сявиййясини сыьорта етмяк мяг-
сядиля хаммал емалы цзря ихтисаслашмыш фирмалар тяряфиндян эениш 
истифадя олунур. 

Дцнйа практикасында рискин азалдылмасынын башга цсуллары да 
тятбиг олунур. Беля ки, бащалы елмтутумлу ишлямялярдя рискин бир щис-
сясинин бцтцн лайищянин уьурсузлуьу щалында иткилярин бир щиссясини 
юз цзяриня эютцрян венчур вя йа риск ширкятляри адланан башга шир-
кятляря ютцрцлмяси практикасы тятбиг едилир. Лакин рискин азалдылма-
сынын ян йахшы цсулу инвестисийа гярарларынын савадлы сечимидир. 

Инвестисийа сийасяти чярчивясиндя рискляр хцсуси диггятля ще-
саба алынырлар. Принсипжя яэяр лайищядя эялирляр мясряфляри ашырса, 
онда вясаит гойулушу мягсядяуйьундур вя инвестисийа гярарларынын 
алтернатив вариантлары сырасындан ян рентабелли варианты сечмяйя 
дяйяр. 

 
10.3. Инвестисийа гойма гайдалары 

 
Сющбят, тябии ки, истянилян инвестисийадан, щям истещсал, щям 

дя гейри-истещсал инвестисийаларындан эедир: ямтяянин щазырланма-
сына, хидмятлярин эюстярилмясиня, елми мящсулун йарадылмасына, 
гиймятли каьызлара. 

Лакин юзцнцюдямя мцддятини, рискин дяряжясини, эюзлянилян 
инфлйасийа темплярини, перспектив верэигойманы нязяря алмагла ин-
вестисийаларын сямярялилийини мцяййян етмяк лазымдыр. Пулдан исти-
фадянин ян асан цсулларындан бири онун банкда сахланылмасыдыр ки, 
бу заман мябляьин сащиби фаиз алыр. Биринжи гайда да бурадан иряли 
эялир: пулу банкда сахламагданса, бюйцк тямиз реал эялир эятирдийи 
щалда вясаитляри истещсала, гиймятли каьызлара инвестисийа гоймаг 
даща да сярфялидир. 

Инвестисийа гярарыны гиймятляндиряркян щямчинин инфлйасийаны 
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нязяря алмаг лазымдыр. Яэяр илин сонунда 1 млрд рубл эялир эятир-
мяк истяйирлярся, инфлйасийа темпи 50% тяшкил едирся, онда реал эялир 
500 млн рубл тяшкил едяжяк. Яэяр инвестор иллик 50%-ля 1 млрд рубл 
яманят гойурса, онда инфлйасийа олмаса, о, илин сонунда 500 млн 
рубл эялир эютцряжяк. Тябии ки, 50%-лик инфлйасийа темпиндя инве-
стора 100%-дян ашаьы фаизля вясаит гоймаьын мянасы йохдур. 
Мцвафиг олараг инвестисийа гойманын икинжи гайдасы ашаьыдакы кими 
сяслянир: анжаг инвестисийанын рентабеллийи инфлйасийа темпини ашырса 
вясаит гоймаьын мянасы вар. Бу кредит цзря фаиз ставкасынын ся-
виййясинин инфлйасийа индексини адятян няйя эюря ашдыьыны изащ едир: 
якс щалда банк «минус» вязиййятиндя галыр, мцяссися ися беля истещ-
сала мараьыны итирир, чцнки малы алмаг вя ону тякрар сатмаг цчцн 
гиймятляр сярфяли сявиййяйя гядяр галханадяк эюзлямяк файдалыдыр. 
Истещсалын азалдылмасы ися мал гытлыьыны артырыр вя инфлйасийаны сцрят-
ляндирир. 

Инвестисийа просеси щямишя рискля баьлыдыр, она эюря ки, заман 
гейри-мцяййянлийи эцжляндирир, ня гядяр ки, хяржлярин юзцнц юдямя 
мцддяти узундур, лайищя дя бир о гядяр рисклидир. Буна эюря дя ме-
нежер гярар гябул едяркян заман лагыны нязяря алмалыдыр, йяни 
хяржляри, мядахили, эялири вя заман дяйишмялярини нязяря алмагла бу 
вя йа диэяр лайищянин реаллашмасынын игтисади рентабеллийини гиймят-
ляндирмялидир. Бу ямялиййат дисконтлама адланыр вя адятян инвести-
сийа гойманын бир нечя алтернатив варианты цчцн йериня йетирилир. 

Дисконтлама она ясасланыр ки, эяляжякдя алынажаг истянилян 
мябляьин щазырда файдасы йохдур, чцнки яэяр бу эцн бу мябляьи 
дювриййяйя бурахсаг вя эялир эятирмяйя мяжбур етсяк, онда о, бир, 
ики, цч илдян сонра няинки галажаг, щям дя артажаг. Дисконтлама 
эяляжякдя ялдя олуна биляжяк мябляьин жари пул еквивалентини 
мцяййян етмяйя имкан верир. Бунун цчцн эяляжякдя эюзлянилян 
мябляьи мцряккяб фаизляр гайдасына эюря мцяййян мцддят ярзиндя 
артан эялир гядяр азалтмаг лазымдыр. Пул мябляьинин жари дяйяри ня 
гядяр ашаьыдырса, эялирлилик нормасы бир о гядяр йухарыдыр вя эялирин 
ялдя олунма мцддяти узагдыр. 

Мцвафиг олараг инвестисийагойманын цчцнжц гайдасы ашаьы-
дакы кимидир: лайищяляри дисконтламаны нязяря алмагла ян чох рен-
табеллисиня вясаит инвестисийа гоймаг ящямиййятли мяна кясб едир. 
Бурадан да инвестисийа гярарларынын гябул олунмасынын ясас мей-
арлары – даща сярфяли алтернативлярин олмамасы, инфлйасийайа эюря итки 
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рискинин минималлашдырылмасы, хяржлярин юзцнц юдямя мцддятинин 
гысалыьы, лайищянин ужузлуьу, дахилолмаларын сабитлийинин тяминаты, 
дисконтламадан сонра йцксяк рентабелликдир. 

Бу мейарлар дястиндян истифадя едяряк онлар ян мцхтялиф 
ащянэдя комбинасийа едяряк (мясялян, яввялжя дисконтлама ет-
мяк, сонра ися бунун нятижясиндя лайищялярин алынмыш рентабеллийини 
эюзлянилян инфлйасийа темпляри иля мцгайися етмяк олар) менежер бу 
вя йа диэяр лайищяни сечя биляр. Яэяр сиз щесаб едирсиниз ки, кифайят 
гядяр узун мцддят ярзиндя аз олса сабит мядахил тямин едян лайищя 
фирманын стратеэийасына даща чох уйьундур, онда сизин ряьбятининз 
бир лайищяйя истигамятляняжяк. Йох яэяр фирма цчцн инди лайищянин 
эялирлилийи ясасдыр, онда сечим башга лайищянин эялирлилийи ясасдыр, 
онда сечим башга лайищянин цзяриня дцшяжяк. Беляликля, инвестисийа 
портфелини формалашдыраркян няинки ян чох эялирли вя ян аз рискли 
лайищяни сечмяк лазымдыр, щям дя фирманын стратеэийасына даща чох 
уйушан лайищяни сечмяк лазымдыр. 

 
10.4. Гиймятли каьызларын рискляри вя онларын нювляри 

 
Азад вясаитлярин инвестисийа гойулушунун ян важиб нювц 

гиймятли каьызлара инвестисийа гойулушудур, йяни юзцндя планлаш-
дырманы, формалашдырманы, тящлили вя портфелин тяркибинин тянзим-
лянмясини ещтива едян гиймятли каьызлар портфелини идаряетмядир. 

Гиймятли каьызлара инвестисийа гойулушунун ади мягсядляри 
фаиз алмаг, капиталы сахламаг, гиймятли каьызларын курс дяйяринин 
артмасы щесабына капиталын артымыны тямин етмякдир. Бу мягсядляр 
алтернатив мягсядляр олмагла вя мцхтялиф тип гиймятли каьызлар 
портфелиня мцвафиг ола биляр. Демяли, яэяр фаиз ялдя етмяк ясас 
эютцрцлцрся, онда цстцнлцк ширкятин зяиф пула чевриля билян вя йцк-
сяк рискли, лакин гайдасында эется йцксяк фаиз эятиря билян гиймятли 
каьызлара верилир. Яэяр капиталын горунмасынын вя чохалмасынын 
тямин едилмяси фирма цчцн важибдирся, онда портфеля мяшщур инвес-
торлар тяряфиндян кичик рискля вя яввялжядян эюзлянилян орта фаиз 
юдямяляри иля бурахдыьы гиймятли каьызлар дахил едилир. 

Истещсал щяжмляри ашаьы дцшян вя ямлак структурларынын дяй-
ишмя просесляри дяринляшян Русийанын дефиситли инфлйасийалары игтиса-
диййатында портфелин мягсядляр системи ашаьыдакы кими эюрцня биляр: 

- капиталын горунмасы вя артырылмасы; 
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- дювриййя шяртляриня эюря наьд пулу явяз едя билян гий-
мятли каьызларын алынмасы (мясялян, дювлят адсыз гиймятли каьызлары, 
дювлят яманят боржу истигразлары вя с.); 

- гиймятли каьызлар алмаг васитясиля дефисит мящсуллара вя 
хидмятляря, ямлак вя гейри-ямлак щцгугларына йол ачмаг; 

- тясир сферасынын эенишляндирилмяси вя ямлакын йенидян 
бюлцшдцрцлмяси, щолдинг структурларынын йарадылмасы; 

- гиймятли каьызларын долдурулмамыш базар шяраитиндя 
курсларын тяряддцдляриндя спекулйатив ойун; 

- истещсал мягсядляри (базарын зондла тядгиг едилмяси, ар-
тыг базарлардан сыьорталанма вя с.).  

Цмумиййятля юлкямиздя гиймятли каьызлар базары щяля инди 
инкишаф етмякдядир. Сон иллярдя анжаг бязи коммерсийа банклары 
дивидендляр юдяйир, дивидендлярин ясас щиссяси яэяр юдянилсяйди банк 
фаизини ашмайан щяжмдя юдянилярди. Сящмлярин алынмасы ясасян ин-
вестисийа фондлары тяряфиндян вя йа нязарят пакетиня сащиб олмаг 
мягсяди иля щяйата кечирилир. Буна эюря дя юлкямиздя гиймятли 
каьызлар портфелинин йарадылмасы чохсайлы рисклярля баьлыдыр. Портфел 
риски агрегатлашмыш анлайышдыр ки, нювбясиндя бир сыра конкрет риск 
нювлярини юзцндя ещтива едир: сатылма, кредит, капитал вя с. рискляри. 

Бейнялхалг практикада гиймятли каьызлара гойулуш риски онла-
рын инвестисийа кейфиййятинин кюмяйи иля мцяййян олунур. Хцсуси 
рейтинг аэентликляри базарда дювриййядя олан гиймятли каьызлары ин-
вестисийа кейфиййяти нюгтейи-нязяриндян тяснифатлашдырараг тящлил 
едир. Мясялян, тяснифат ашаьыдакы кими ола биляр: «яла кейфиййят», 
«йцксяк кейфиййят», «орта сявиййядян йухары кейфиййят», «орта ся-
виййяли кейфиййят», «спекулйатив гиймятли каьызлар». Русийада ися 
гиймятли каьызларын рейтинг гиймятляндирилмяси практикасы щяля йох-
дур. 

Гярбдя гиймятли каьызларын инвестисийа кейфиййяти анлайышы 
гиймятли каьызларын ня гядяр пула чеврилмя габилиййятли олмасыны, 
стабил курс гиймятляриндя ня гядяр ашаьы рискли олмасыны, щямчинин 
орта базар фаизи сявиййясиндя йерляшяжяк вя йа ону ашараг фаиз эя-
тирмя габилиййятинин гиймятляндирилмясини юзцндя ещтива едир. Ве-
рилян гиймятли каьызын даьыдыжы рискляр азалдыгжа, бир гайда олараг, 
онун пула чевриля билмя (сатылма) габилиййяти артыр (бах: шякил 10.1, 
б) вя эялирлилийи азалыр (бах: шякил 10.1, а). Бу инвестора гиймятли 
каьызлар арасындакы нисбятин гиймятляндирилмясини гайдайа сал-
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маьа, риск вя эялирлилийин артдыьы, пула чевриля билмя габилиййятинин 
вя юдямялярин зяманятинин (эировла тяминатлы истигразлар; эировла 
тямин олунмамыш истигразлар; имтийазлы сящмляр; садя сящмляр; оп-
сионлар) ашаьы дцшдцйц мцяййян координатлар системиндя инвести-
сийа тящлили апармаьа имкан верян гиймятли каьыз нювляри цзря инве-
стисийа кейфиййятини юлчмя шкаласы йаратмаг имканы верир. 

Бу жцр шкалайа ясасланмаг вя гиймятли каьызлары онларын риск 
дяряжясиндян асылы олараг сечмяк важибдир. Бу заман ашаьыдакы 
рискляри нязяря алмаг лазымдыр. 

Капитал риски – бу гиймятли каьызлара гойулмушун щамысынын 
цмуми рискидир, инвесторун итки вермядян онлары гайтара билмямяси 
рискидир. Капитал рискинин тящлили гиймятли каьызлар портфели иля мяшьул 
олмаьын вя йа вясаитляри активлярин башга формаларына, мясялян, 
бирбаша пул инвестисийаларына дашынмаз ямлака, харижи валйутайа вя 
с. гоймаьын гиймятляндирилмясиня эятирир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Шякил 10.1 
 
Селектив риск – инвестисийа гойулушу цчцн портфел формалашды-

раркян гиймятли каьызларын башга каьыз нювляри иля мцгайисядя сящв 
сечилмяси. Бу, гиймятли каьызларын инвестисийа кейфиййятинин дягиг 
гиймятляндирилмяси иля баьлы рискдир. 

Риск Риск 

Эялирлилик 
а б 

Пула чеврилмя габилиййяти 
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Заман риски – гиймятли каьызларын иткиляря сябяб олан гейри-
мцнасиб вахтда алгы-сатгысынын риски. Мясялян, 1993-жц илин яввя-
линдя Русийада чек инвестисийа фондлары йарадылмышдыр. Бу дальайа 
дцшян вя йа ону бир аз габаглайан емитентляр юз сящмляринин 
мцвяффягиййятля йайылмасыны тямин етдиляр, эежикянляр ися индийя гя-
дяр юз гиймятли каьызларыны реаллашдырмагда бюйцк чятинликляр чя-
кирляр. 

Ганунверижилик дяйишмяляри риски – бу, мясялян, емитент вя ин-
вестор цчцн ящямиййятли ялавя мясряфляря вя иткиляря сябяб олан 
гиймятли каьызлар бурахылышынын тякрар гейдиййатына, бурахылыш шярт-
ляринин дяйишмясиня вя йа бурахылышын явяз олунмасына эятирян риск-
лярдир. Гиймятли каьызларла ямялиййатлар цзря васитячилярин статусу-
нун дяйишмяси иля ялагядар гиймятли каьызларын емиссийасы етибарсыз 
ола биляр. 

Пула чевриля билмя риски – бу, гиймятли каьызларын гиймятинин 
дяйишмясиня эюря онлар реаллашдырыларкян мцмкцн иткилярля баьлы 
рискдир. Мясялян, биръаларын бир чох банкларын вя сящмдар жя-
миййятляринин 1991-жи илин пайызында гиймятлярин 1,5-2 дяфя (даща 
чох) артмасы иля ялагядар аъиотаъын гызьын вахты алдыглары гиймятли 
каьызлар йарым илдян сонра, инфлйасийанын артымы о вахт чох бюйцк 
олмасына бахмайараг, даща ашаьы гиймятлярля сатылды, йа да цму-
миййятля сатылмады. 

Кредит риски – борж гиймятли каьызлар емитентинин онлара эюря 
вя йа боржун ясас мябляьиня эюря фаиз юдямяк имкансызлыьынын рис-
кидир. Дювлят борж ющдяликляри бир дя буна даща сяжиййяви мисал ола 
биляр (1982-жи ил ящали цчцн дахили борж цзря юдямялярин дондурул-
масы; 1990-жы ил ящали цчцн фаизсиз борж цзря мал вя йа пул юдямяля-
ринин 1994-жц илин йазына гядяр тясдиг олунмамасы вя с.). 

Инфлйасийа риски – бу риск, инфлйасийа заманы инвесторларын 
гиймятли каьызлардан алдыьы эялирляр (реал алыжылыг габилиййяти нюгтейи-
нязяриндян) бюйцмякдянся сцрятля гиймятдян дцшмяйинин, инве-
стор да реал иткиляря мяруз галажаьынын рискидир. Инфлйасийанын 
йцксяк сявиййяси гиймятли каьызлар базарыны даьыдыр. 

Фаиз риски – бу, базарда фаиз дяряжяляринин дяйишикликляри иля 
ялагядар инвесторларын иткиляря мяруз галмаг рискидир. Фаизин базар 
сявиййясинин артымы гиймятли каьызларын, хцсусиля тясбит олунмуш фа-
изли истигразларын, курс дяйяри дяйяр курсунун азалмасына апарыр. 
Фаиз йцксялдикдя даща ашаьы фаизля бурахылмыш вя бурахылыш шяртля-
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риня эюря емитентя гайтарыла билян гиймятли каьызларын кцтляви су-
рятдя сатыша чыхарылмасы мцмкцндцр. 

Эери чаьрылма риски – бу риск яэяр емитент фаиз юдямяляринин 
тясбит олунмуш сявиййяси жари базар фаизлярини ашмасы иля ялагядар 
эери чаьрыла билян истигразлары эери чаьырса инвестор цчцн итирилян рис-
кидир. 

Малиййя рискляри нятижясиндя бизнесин зяифлийи артдыгжа бир чох 
ширкятляр етираф едирляр ки, риск проблемляринин щяллини пешякарлара 
щяваля етмяк олар, йяни риск пешякарлыгла идаря олуна биляр. Бу вя-
зиййят ширкятин малиййя шюбясинин мцдиринин ролуна вя йериня хцсуси 
нязяр салмаьа вя онун малиййя функсийасыны кюкцндян дяйишмяйя 
мяжбур етди. 

Малиййя менежеринин вязифяси адятян наьд пул ещтийатлары, ла-
зым эялдикдя ися кредит вясаитляри иля тямин етмякля битирди. Менежер 
ширкятин ещтийат фондларынын сярфяли инвестисийайа гойулмасына жа-
вабдещ иди. Щазырда менежер фирманын бцтцн активлярини вя эялирля-
рини харижи сарсынтылара эюря, хцсусиля фаиз ставкаларынын вя валйута 
курсларынын дяйишмяляриня вя тяряддцдляриня эюря иткилярдян мцда-
фияни тямин етмялидир. Бир чох фирмаларда, бундан башга, малиййя 
базарындакы ямялиййатлар вя беля ямялиййатлар цчцн зярури алятлярин 
вя механизмлярин йарадылмасы щесабына эялир эютцрмяк вя бунун 
цчцн шяраит тяклиф едян эялир мяркязляринин ролу артыр. 

Бцтцн коммерсийа фяалиййятляри малиййя рискинин бир дейил, 
бир нечя нювцня манеядир. Мясялян, сийаси риск (хариждяки активляр 
вя йа эялирляр дондурула вя йа ялдян алына биляр), тянзимлямя риски 
(мцщасибат учоту проседурлары вя верэигойма принсипляри дяйишя 
биляр), игтисади риск (харижи тяжщизатчыларла узунмцддятли мцгавиляляр 
дяйишикликлярин тясириня мяруз гала биляр) даща сяжиййявидир. 

Малиййячи-менежер мцвафиг информасийанын топланмасы, 
тящлили вя бунун сямяряли тятбиги васитясиля ширкят цчцн чох бюйцк 
хейир веря биляр. Малиййя риски иля бир-бириня баьланмыш вязиййят дя 
мювжуддур. Бу адятян фаиз вя валйута курсларына аид олан риск вя-
зиййятидир. 

Бу эцн Русийада харижи боржсуз фяалиййят эюстярян фирмалар 
аздыр. Адятян ширкятлярин рящбярляри ялавя сящм бурахмагданса 
борж эятирмяйя даща аьыллы аддым кими бахыр. Лакин ширкятин рента-
беллийиндян асылы олмайараг фаизляр тяйин олунмуш щяжмлярдя 
юдянмялидир. Менежер бу йолла, фаиз цзря хяржляри идаря етмялидир. 
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Бир чох ширкятляр цчцн тясбит олунмуш мязяння ясасында узун 
мцддятя боржу реаллашдырмаг имканы йохдур, чцнки тясбит олун-
муш мязяння ясасында узунмцддятли кредитляр сон дяряжя мящ-
дуддур. 

Мясялян, щяр ил 200% эялири тямин едян лайищя, яэяр фаиз став-
касы 120% щцдудунда олса, жялбедижи эюрцнцр, лакин фаиз ставкасы, 
дейяк ки, 180%-я галхарса, вязиййят дяйишир. Кяскин сычрайышларын 
фаиз ставкаларына тясири наьд вясаит бцджяляринин щярякятиндя дя щисс 
олунур вя верэилярин планлашдырылмасында чятинликляр йарадыр. 

Щятта бейнялхалг базарларда фяалиййят эюстярян, валйута 
ямялиййатлары иля баьлы олан ширкятляр рискя мяруздур, чцнки онларын 
дахили сатыш базарлары йени харижи тяжщизатчылара орийентасийа едя би-
ляр. Демяли, «Лукойл» юз ямялиййатларыны рубл ифадясиндя Русийа 
яразисиндя кечирян консерндир. Башга валйуталара нисбятян рублун 
мязянняси дяйишдикдя бир чох истещлакчылар цчцн Фарс кюрфязиндяки 
нефт даща жялбедижи ола биляр. Лакин ширкятлярин яксяриййяти бу вя йа 
диэяр дяряжядя бейнялхалг бизнеся жялб олунублар, харижи валйутайа 
нисбятян ширкятин активляринин вя вясаитляринин гиймят дяйишикликля-
риня мяруздурлар. Демяли, АБШ-да мящсул ихраж едян Авропа ав-
томобил истещсалчылары АБШ долларынын мязяннясинин фунт стерлингя 
вя алман маркасына нисбятян ашаьы дцшмясиня эюря бюйцк иткиляря 
мяруз галыблар: Америка базарларында авропалыларын мящсулунун 
гиймятляринин щяддян чох артырылмасы мялум олду вя йа онлар эяли-
рин ашаьы сявиййяси иля барышмаьа мяжбур олдулар. Беля проблемля 
яввялляр гаршылашан, бу проблеми щялл етмяк мягсядиля АБШ-да ис-
тещсал эцжляри йарадан Йапонийа автомобил гайыранлары цчцн Аме-
рика инвестисийаларынын пулла ифадясиндя дяйяринин ашаьы дцшмясинин 
ана ширкятин балансына негатив тясири йени проблем олду. 

 
10.5. Валйута рискляри 

 
Валйута рискинин ики типи мювжуддур: ямялиййат риски (мяся-

лян, яэяр ихраж вя йа идхал цзря мцгавиляляр харижи валйутада гий-
мятляндирилирся, онда тядавцл мязяннясиндяки истянилян дяйишиклик 
эялирдя реал иткиляря эятиряжяк) вя транслйасийа риски (харижи валйута-
дакы активлярин вя пассивлярин бир щесабат дюврцндя диэяринядяк, 
щятта физики мянада щеч бир сювдяляшмя баш вермирся беля гиймяти-
нин дяйишя билдийи вахт. Мясялян, ана ширкят юзцнцн хариждяки фили-
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алларына вя йа тюрямя ширкятляриня харижи валйутада инвестисийа 
гойур. Илин сонунда бцтцн активлярин дяйяри ширкят цчцн ясас олан 
валйутайа кечирилмялидир. Тядавцл мязянняляринин дяйишмяляриня 
эюря мейдана чыхан дяйяр дяйишмяляри баланса мянфи тясир эюстяря-
жяк, нятижяляри вя ширкятин эюстярижилярини тящриф едяжяк. 

Малиййя базарынын Русийа иштиракчыларынын дювриййясиндя ха-
рижи валйута иля ямялиййатлар бюйцк йер тутур, онларын цзяриндя дай-
анмаг лазымдыр. Валйута щесабларынын галыглары коммерсийа 
банкларынын активляринин вя пассивляринин ящямиййятли щиссясини тяшкил 
едир. Бир чох малиййя институтлары эялирин ящямиййятли щиссясини харижи 
валйута иля ямялиййатлар щяйата кечирмякля ялдя едирляр. Валйута 
рискляри валйута мязяннясинин дяйишмяляри иля баьлыдыр. Менежерин 
валйута портфелини идаря етмяси иткилярдян гачмаг вя пул базарында 
харижи валйута иля ямялиййатлардан эялир эютцрмяк вязифясини гаршыйа 
гойур.  

Харижи валйуталарын мязяннясинин дяйишмялярини прогнозлаш-
дырмаг кифайят гядяр мцряккябдир. Харижи вя дахили валйута ба-
зарларында ямялиййатлар щяйата кечирмяк цчцн менежерляр онларын 
вязиййяти щагда жари информасийайа малик олмалы, валйута мязян-
нялярини прогнозлашдырмаг методларыны билмяли, пул вя валйута ба-
зарларында мцхтялиф малиййя алятляринин пула чевриля билмя габи-
лиййятини нязяря алмагла ямялиййатларын валйута мязянняляринин эя-
лирлилийинин мцгайисяли тящлилини апармалыдыр. 

Валйута портфелини тящлил едяряк, нязяря алмаг лазымдыр ки, 
валйуталарын яксяриййяти анжаг валйута базарында пула чеврилмяк 
габилиййятиня маликдир. Харижи валйута иля ямялиййаты щяйата кечиря-
ряк пул вя валйута базарларынын вязиййятини вя инкишаф динамикасыны 
жидди тящлил етмяк важибдир. Валйута базарында тяжили ямялиййатлар 
апараркян юдямя рискини там мянасы иля нязяря алмаг лазым эялир. 
Бу ондан ибарятдир ки, сювдяляшмяляр ижра олунаркян сатылмыш 
валйутанын кючцрцлмяси щямишя алынмыш валйутанын дахил олмасын-
дан тез баш верир. Буна эюря дя юдямя габилиййяти нюгтейи-нязярин-
дян контраэентин сечилмяси важибдир. 

Валйута рискляри игтисади мцнасибятляр иштиракчыларынын щамы-
сынын мяруз галдыьы коммерсийа рискляринин бир щиссясидир. Валйута 
мязяннясинин дяйишмяси нятижясиндя валйута иткиляри тящлцкяси щя-
мишя бюйцкдцр. Валйута рискинин ясасында эюстярилмиш дюврдя пул 
ющдяликляринин реал дяйяринин дяйишикликляри дурур. Гейд едяк ки, 
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сювдяляшмя иштиракчылары – щяр ики тяряф валйута рискиня мяруз галыр. 
Ня гядяр ки, бцтцн валйуталарын, о жцмлядян дя АБШ долла-

рынын мязянняси мцхтялиф обйектив вя субйектив сябябляр нятижя-
синдя вахташыры тяряддцдляря мейиллидир, бейнялхалг мцнасибятляр 
практикасында валйута рискляриндян мцдафия цчцн мцяййян йанаш-
малар йарадылмышдыр. Онларын мяьзи ондан ибарятдир ки, валйута 
рискляриндя сыьорта цчцн хцсуси тядбирлярин зяруряти щаггында гя-
рарлар гябул олунур; харижи тижарят мцгавиляляринин вя йа кредит ра-
зылашмаларынын сыьорталанажаг щиссяси – ачыг мювге сечилир. 

 
10.6. Рисклярдян сыьорталанмаг цсуллары 

 
 Бейнялхалг практикада рисклярдян сыьорталанманын цч ясас 

нювц тятбиг олунур: тяряфдашлардан биринин биртяряфли щярякяти; 
сыьорта ширкятляринин ямялиййатлары, банк вя дювлят зяманятляри; 
сювдяляшмя иштиракчыларынын гаршылыглы разылыьы. 

Рискдян сыьорталанма методунун сечиминя тяряфлярля – сюв-
дяляшмянин контраэентляри иля игтисади вя сийаси мцнасибятлярин, 
малларын рягабят габилиййятинин, сювдяляшмя контраэентляринин 
юдямя габилиййятинин, конкрет юлкядя гцввядя олан валйута вя ма-
лиййя-кредит мящдудиййятляринин, рискин тямин едилмя мцддятинин – 
хцсусиййятляринин, сювдяляшмялярин щяйата кечирилмясинин ялавя шярт-
ляринин олмасы, базарда валйута мязяннясинин вя фаиз ставкаларынын 
дяйишмясинин перспективляри кими амилляр тясир едир.  

Валйута вя кредит рискляриндян сыьорталанманын дцнйа прак-
тикасы бцтювлцкдя игтисади вя валйута системиндяки дяйишикликляри якс 
етдирир. Валйута рискляриндян сыьорталанманын ян сямяряли методу 
мцдафия шяртляридир. Беля ки, гызыл шярт мцгавилянин баьландыьы тарихя 
юдямя валйутасынын гызылла мязмунунун тясбит олунмасына вя 
мцгавилянин ижра тарихиня юдяниш мябляьинин гызылла мязмунунун 
дяйишикликляриня мцтянасиб олараг йенидян щесабланмасына ясас-
ланды. Бирбаша вя долайы гызыл шяртляр тятбиг олунурду. Бирбаша шярт 
заманы юдяниш ющдялийи гызылын чяки мигдарына бярабярляшдирилирди; 
долайы шярт заманы ися, валйута иля ифадя олунмуш юдяниш ющдялийи бу 
валйутанын (адятян долларын) гызылла мязмунунун дяйишикликляри 
мцтянасиб олараг йенидян щесабланырды. Лакин гызылын базар гий-
мятляринин вахташыры тяряддцдляри вя дцнйанын апарыжы валйуталарын 
тез-тез девалвасийайа уьрамасына эюря гызыл шярт юз мцдафия хасся-



 193

лярини итирди вя тятбиг олунмасы дайандырылды. 
Валйута шярти – бейнялхалг мцгавилялярдя ихражчынын вя йа 

кредиторун валйута вя йа кредит рискини сыьорталамаг мягсядиля 
юдяниш мябляьинин валйута курсунун дяйишмясиня мцтянасиб ола-
раг йенидян нязярдян кечирилмясини шяртляндирян шяртдир. Валйута 
шяртинин ян чох йайылмыш формасы гиймят валйутасынын валйута юдя-
нишляриня уйьун эялмямясидир. Бу вязиййятдя ихражчы (вя йа екс-
портчу) кредитор мараглыдыр ки, гиймят валйутасы гисминдя даща 
сабит валйута вя йа мязяннясинин йцксяк олдуьу ещтимал едилян 
валйута сечилсин. Беля ки, юдяниши йериня йетиряркян юдянишин мяб-
ляьинин щесабланмасы гиймят валйутасынын мязяннясиня мцтянасиб 
олараг йериня йетирилир. Валйута шяртинин башга формасы да баш верир. 
Бу щалда гиймят валйутасы вя юдямя валйутасы уйьун эялир, юдяниш 
мябляьи ися даща сабит шярт валйутасы иля гойулур ки, бу да Русийада 
инди чох актив истифадя олунур. 

Гиймят валйутасынын мязяннясинин ашаьы дцшмяси рискини 
азалтмаг цчцн чох валйуталы шярт эениш йайылмышдыр. Бу жцр шярт – 
бейнялхалг мцгавилядя тяряфлярин разылашмасы иля яввялжядян сечил-
миш валйуталар зянбилинин мязяннясинин дяйишмясиня мцтянасиб ола-
раг юдяниш мябляьиня йенидян бахылмасыны нязярдя тутан шяртдир. 
Чох валйуталы шярт бир валйуталы шяртя эюря цстцнлцйя маликдир: 
валйуталар зянбили валйуталарын орта мязяння юлчцсц методу кими 
юдяниш мябляьинин кяскин дяйишмяси рискини азалдыр. Бундан башга, 
о, мцхтялиф сабитлийя малик олан валйуталары юзцндя ещтива етдийиня 
эюря сювдяляшмя контраэентляринин марагларына даща йцксяк дяря-
жядя уйьун эялир. 

Чох валйуталы шяртин чатышмазлыгларына мязяння иткиляринин 
щесабланмасындан асылы олараг шяртин мцгавилядя гысажа вя дцрцст 
ифадя олунмасынын мцряккяблийини аид етмяк олар ки, онун гейри-
дягиглийии шяртин тяряфляр тяряфиндян мцхтялиф трактовкасына эятиря 
биляр. Чох валйуталы шяртин башга чатышмазлыгларынын ясас валйуталар 
зянбилинин сечилмясинин мцряккяблийини аид етмяк олар. 

Валйуталар зянбилинин бир нечя нювц мювжуддур. Онлар 
валйуталарын тяркиби иля фярглянирляр: симметрик зянбилдя валйуталар ейни 
хцсуси чякийя, асимметрик зянбилдя мцхтялиф хцсуси чякийя малик олурлар, 
стандарт зянбилдя валйуталар валйута шярти гисминдя валйута ващидинин 
мцяййян тятбиги дюврцндя тясбит олунур, тянзимлянян зянбилдя ися 
валйуталар базар амилляриндян асылы олараг дяйишир. 
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Гейд едяк ки, чох валйуталы шяртин базасы кими СДР-ин вя йа 
ЕКЙУ-нун тятбиг едилмясинин цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, онла-
рын мцнтязям вя щамынын гябул етдийи тясщищляри юдяниш мябляьини 
щесаблайаркян гейри-мцяййянлийи истисна едир. 

Валйута шяртинин тясиринин башланьыжы онун механизминин тяр-
киб елементидир ки, бу да мцгавилядя тяйин олунмуш мязяння тя-
ряддцдляриндян вя валйута зянбилинин база дяйяринин тарихиндян 
асылыдыр. База дяйяринин тарихи адятян мцгавилянин имзаландыьы тарих 
олур. Бязян база дяйяринин дяйишян тарихи тятбиг олунур ки, бу да 
ялавя гейри-мцяййянликляр йарадыр: юдямя анында валйута зянбили-
нин шярти дяйяринин мцяййян едилмя тарихи вя йа дюврц (билаваситя 
юдямядян бир вя йа бир нечя иш эцнц); шяртин тясиринин ашаьы вя йу-
хары щцдудларыны тяйин етмяк йолу иля юдямя валйутасынын валйута 
шяртиня гаршы мязяннясинин дяйишмяси заманы валйута шяртинин тяси-
рини мящдудлашдырмаг. 

Практикада чох валйуталы шяртин башга формалары да истифадя 
олунур:  

- юдямя валйутасы гисминдя яввялжядян разылашдырылмыш 
валйуталар дястиндян бир нечя валйутадан истифадя олунмасы, мяся-
лян, доллар, марка, исвеч франкы вя фунт стерлинг; 

- юдяниш валйутасынын опсиону (мцгавиля имзаланаркян 
гиймят бир нечя валйутада тясбит олунур, юдяниш башландыгда ися 
ихраж едян юдямя валйутасыны сечмяк щцгугуна малик олур). 

Валйута шяртинин тятбигинин мящдудиййяти ондан ибарятдир ки, 
валйута вя инфлйасийа рискиндян анжаг мал гиймятляринин артымынын 
валйута мязянняляринин динамикасында якс олундуьу дяряжядя 
сыьорта едир. Валйута шяртляринин щяр йердя истифадя олундуьу Русий-
ада онларын дахили инфлйасийадан иткиляримязяння артымы иля компен-
сасийа олунмур. 

Ихражчыларын вя кредиторларын инфлйасийа рискиндян сыьорталан-
масы цчцн дцнйа практикасында шярт кими бейнялхалг мцгавиляляря 
дахил едилян мал-гиймят шяртляриндян истифадя едирляр. Мал-гиймят 
шяртляриня ашаьыдакылар дахилдир: гиймятгойма амилляриндян асылы 
олараг артараг дяйишян гиймятляр щаггында шярт; юдяниш мябляьинин 
ющдялийин имзаландыьы тарихдян ижра олунма анынадяк дюврдя юдя-
ниш мябляьинин гиймятлярин дяйишмясиня мцтянасиб олараг дяйишдийи 
инфлйасийа шярти; валйута мязянняляринин вя малларын гиймятляринин 
дяйишмялярини нязяря алмагла юдяниш мябляьинин тянзимлянмяси 
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цчцн истифадя олунан комбинасийа едилмиш валйута-мал шярти. 
Валйута мязянняляринин вя малларын гиймятляринин ейни истигамятли 
дяйишмя динамикасы щалында юдяниш мябляьинин щесабланмасы мак-
симум дяйишян амиля мцтянасиб олараг баш верир. Яэяр разылашма-
нын имзаландыьы вя ижра олундуьу дювр арасында валйута мязяння-
ляринин динамикасы вя малларын гиймятляринин динамикасы уйьун 
эялмирся, онда юдяниш мябляьи гиймятлярин вя мязяннялярин кянара 
чыхмалары арасындакы фярг гядяр дяйишир. Нящайят, мал-гиймят шярт-
ляриня кредитин юдянмяси щесабына гойулмуш кредитин мябляьи 
мцяййян валйутада (валйута зянбили дя истифадя олуна биляр) малын 
гиймяти иля ялагяляндирилян кредит гоймада валйута рисклярини сыьор-
таламаг цчцн компенсасийа сювдяляшмяси аиддир. 

Валйута шяртляри ихражчыларын вя кредиторларын валйута рискин-
дян сыьорталанмасы методу кими валйута шярти инди надир щалларда 
истифадя олунур. Онларын явязиня сыьорталанманын даща мцасир ме-
тодларындан – валйута опсионларындан, форвард валйута сювдяляш-
мяляриндян, валйута фйужерсляриндян, банкларарасы «своп» ямя-
лиййатларындан истифадя олунур. 

 
10.6.1. Валйута опсиону 

 
Валйута опсиону опсион алыжысы иля валйута сатыжысы арасында бир 

сювдяляшмядир ки, бу сювдяляшмя шяртляндирилмиш заман мцддяти 
ярзиндя сатыжыйа верилян щагг явязиндя алыжыйа опсион алмаг вя йа 
сатмаг щцгугу верир. Валйута опсиону опсион алыжысынын юзцнц 
валйута мязяннясинин дяйишмясиля баьлы иткилярдян сыьорталамаьа 
чалышанда тятбиг едилир. Валйута мязяннясинин дяйишикликляриндя итки 
риски мцхтялиф олур. Потенсиал рискя мисал эятиряк. Ихражчы вя идхалчы 
ихражчынын йенидян тязяляняжяк тякрарланан аккредитив ясасында ид-
халчы цчцн мцяййян партийа маллар тядарцк етмясини ющдясиня эют-
црмяси щагда мцгавиля баьлайыр. Малын мцяййян щиссясини тядарцк 
етдикдян сонра ихражчы идхалчынын тядарцк шяртлярини йериня йетир-
мямясиня истинад едяряк, малын галан щиссясинин тядарцкцндян им-
тина едир. Идхалчы тядарцкц баша чатдырмаьы вя дяйян зийаны юдян-
мяси тяляби иля юз контраэентиня гаршы мящкямя просеси галдырыр. 
Ихражчы, мцвафиг олараг, ишя удузмаьа вя валйута мязяннясинин 
ашаьы дцшмя прогнозуна эюря иткиляря мяруз галмаьа риск едир. 
Юзцнц бу риск тящлцкясиндян горумаг цчцн ихражчы сатыжынын беля 
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валйута опсионуну алыр вя ишин онун цчцн пис гуртаражаьы вя харижи 
валйутанын гиймятдян дцшяжяйи щалда юз мядахилини яввялжядян 
шяртляндирилмиш мязяння иля сатмаг (опсиону реаллашдырмаг) имка-
нына малик олажаг. Яэяр о иши ударса вя йа харижи валйутанын мя-
зянняси азалмазса, онда ихражчы сатыжыйа юдядийи мцкафаты итиряряк 
опсиону реаллашдырмыр, лакин юз зийаныны минимума ендирир. 

Даща жялбедижи ставка цзря башга валйутада капитал гойулу-
шунун щежирлянмясиндян сямяряли истифадя олунур. Беля бир мисал 
эятиряк. Доллар цзря фаиз ставкасынын галхмасы иля баьлы Алманийа 
инвестору ялдя едир вя ону Америка банкына 6 айлыг депозитя 
гойур. Бунунла ейни заманда о бу валйута сатыжысынын опсионуну 
алыр, йяни ещтийат едир ки, депозит мцгавилясинин гцввядя олдуьу 
мцддятдя долларын мязянняси онун яввялжядян нязярдя тутдуьу 
гиймятдян ашаьы дцшяр вя о, реал олараг зийана дцшяр. 

Бунун баш вердийи щалда инвестор опсиону реаллашдырыр вя 
доллардакы тяйин олунмуш мязяння цзря (базар гиймятляриндян йу-
хары) сатыр, бу заман мцкафаты итирир. 

Валйута алгы-сатгысы опсионундан башга гиймятли каьызлар ал-
гысына опсионлар да тяжрцбядян кечирилир. Бу алыжынын мцяййян за-
ман мцддятиндя сатыжыйа мцкафат юдяйяряк опсион мязянняси цзря 
гиймятли каьызлар ялдя етмяк вя йа сатмаг щцгугу ялдя етдийи сюв-
дяляшмядир. Беля форма инвестор юз вясаитляринин инвестисийайа гой-
дуьу гиймятли каьызларын мязяннясинин ашаьы дцшмясиндян юзцнц 
сыьорталамаг истяйяндя истифадя олунур. Мясялян, емитент номинал 
гиймяти 10 доллар олан сящмляри 8 долларлыг мязяння иля сатыр. 
Сящмляри алмаг истяйян харижи инвестор онларын мязяннясинин 6 ай-
дан сонра 11 доллара гядяр галхажаьыны нязярдя тутур. Ялбяття, о, 
бири 8 доллардан сящм пакети ала биляр, лакин бу заман бюйцк пул 
мябляьини дювриййядян чыхарыр, щямчинин онунла риск едир ки, 6 ай-
дан сонра сящмлярин мязянняси алдыьындан ашаьы олсун. Бу щалда о 
9 долларлыг мязяння цзря 6 ай мцддятиня бу сящмлярин алыжы опсио-
нуну алыр. Бу заман о опсион сатыжысына щяр сящмя эюря 50 сент 
щяжминдя мцкафат юдяйир. Яэяр 6 айдан сонра онун прогнозу баш 
тутарса вя сящмлярин базар мязянняси 11 доллар тяшкил едярся, инве-
стор опсиону реаллашдырыр вя 9 долларлыг опсион мязянняси цзря 
сящмляр алыр. Бу заман о, бир сящмя эюря 1,5 доллар щяжминдя эялир 
ялдя едир (11-9-0,5). Яэяр 6 айдан сонра сящмлярин базар гиймяти 
дяйишярся вя йа 8,5 доллар (вя йа аз) тяшкил едярся, онда инвестор 
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сящм алмаг щцгугуну реаллашдырмыр, беля ки, бу заман онун эялири 
сыфыра бярабяр олажаг. Бу щалда инвестор йеня дя юз рискини сыьорта-
лайыр, чцнки бцтцн вясаитлярини дейил, анжаг вердийи мцкафаты итирир. 

Сыьорта сювдяляшмяси кими опсионун хцсусиййяти опсион саты-
жысынын рискидир ки, бу да изражчы вя йа инвестор валйута рискинин она 
кючцрцлмяси нятижясиндя мейдана чыхыр. Опсионун курсуну сящв 
щесаблайан сатыжы иткийя мяруз галмаьа риск едир ки, бу да алдыьы 
мцкафатдан чох олур. Буна эюря дя опсион сатыжы щямишя онун мя-
зяннясини азалтмаьа, мцкафаты ися артырмаьа чалышыр ки, бу ися алыжы 
цчцн гябул едилмяздир. 

 
10.6.2. Форвард валйута сювдяляшмяси 

 
Форвард валйута сювдяляшмяси чох тез-тез вя эениш истифадя 

олунур. Бу сювдяляшмянин баш тутдуьу эцнцн мязянняси цзря сюв-
дяляшмянин баьланмасы вя ижрасы арасында заман интервалы иля 
мцяййян мябляьдя валйутанын алынмасы вя йа сатылмасыдыр. Фор-
вард сювдяляшмяляринин тяряфляри адятян банклар вя сянайе-тижарят 
корпорасийалары олур. Мал тядарцкц мцгавиляси баьланаркян их-
ражчы ейни заманда юз банкы иля разылашма баьладыьы анда мцяййян 
олунмуш мязяння иля бир айдан сонра юз валйута мядахилини она 
сатмаг щагда сазиш баьлайыр. Банк бу заман експортчунун 
валйута рискини юз цзяриня эютцрцр вя щагг кими юзц цчцн буна 
эюря мцкафат тяйин едир ки, бу да форвард-мязяння мцяййян олу-
наркян нязяря алыныр. 

Форвард валйута сювдяляшмяляриндян щямчинин идхалчылар да 
истифадя едир. Яэяр идхалчынын юдяниш щяйата кечирдийи валйутанын 
мязяннясинин артымы эюзлянилирся, онда ижхалчыйа бу эцн форвард-
мязяння иля бу валйутаны алмаг сярфялидир, щятта бу мязяння реал 
базар мязяннясиндян йухары олса беля. Лакин бу заман о, мцгавиля 
цзря юдямя эцнцня бу валйутанын мязяннясинин даща да арт-
масындан тящлцкясизлийини тямин етмялидир. Форвард валйута ямя-
лиййатларындан савайы практикада кредит вя малиййя алятляри иля форвард 
ямялиййатлары да истифадя олунур. Бу эяляжяк ставка щаггында 
разылашма адланыр вя 1 илядяк депозитляр цзря фаиз ставкаларынын 
дяйишмясиндян дяйян зийаны гаршылыглы компенсасийа етмяк щагда 
вядяли (мцддятли) разылашмадыр. Форвард валйута, кредит вя малиййя 
ямялиййатлары биръа фйучерс вя опсион ямялиййатларынын алтернативидир. 
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10.6.3. Валйута фйучерси 
 
Рисклярдян мцдафия гисминдя мцддятли биръа разылашмалары 

олан валйута фйучерсляри дя актив тятбиг олунур. Валйута фйучерсляри 
сювдяляшмянин ялдя олундуьу андакы мязяння иля тяйин олунмуш 
вахтдан сонра йериня йетирилян мцяййян валйутанын алгы-сатгысыдыр. 
Валйута фйучерсляринин форвард ямялиййатлардан фярги ондан иба-
рятдир ки, фйучерсляр стандарт мцгавилялярля тижарятдир; фйучерсин ва-
жиб шярти зяманят депозитидир; контраэентляр арасында щесаблашма-
лар тяряфляр арасында васитячи вя ейни заманда сювдяляшмяйя замин 
кими чыхыш едян валйута биръасында клининг юдяниши васитясиля щяйата 
кечирилир. Фйучерсин форвард мцгавилядян цстцнлцйц онун йцксяк 
пула чеврилмя габилиййяти вя валйута биръасында даими котировкасы-
дыр. Фйучерсин кюмяйи иля експортчу юз ямялиййатларыны щежирлямяк 
имканына маликдир. Фйучерс валйута сювдяляшмясинин кюмяйи иля 
щежирлямяни йахын игтисади бирликдян (ЙИБ) ихражчыйа мцгавиляйя 
эюря юдяниши долларла щяйата кечирян (гиймят валйутасы – алман 
маркасы) Русийа идхалчысынын тимсалында нязярдян кечиряк. Марка-
нын мязянняси галхдыгжа Русийа идхалчысы зийана дцшцр, беля ки, 
мцгавилянин юдянмяси цчцн сювдяляшмя ялдя олунанда нязярдя 
тутдуьундан чох доллар тяляб олунур. Юз валйута рискини сыьортала-
маг цчцн идхалчы брокеря ики фйучерс мцгавиляси баьламаьа тапшы-
рыг верир:  

- мцгавиля гиймятинин мябляьи гядяр марка сатышы цзря; 
- мцгавилянин гиймятиня бярабяр, онун баьландыьы ана 

марканын доллара мязянняси иля йенидян щесабланмыш мябляьдя 
долларын алынмасы цзря. 

Яэяр Русийада долларын вя марканын рубла биръа котировкасы 
дцнйа валйута базарындакы мейиллярля уйьундурса риск сыьорталана-
жаг. Марка сатышы мцгавиляси марканын доллара нисбятян мязяння-
синин артымы рубла чеврилдикдя артым щяжминдя рубл эялири эятиряжяк, 
доллар сатышы цзря мцгавиля ися бцтцн сювдяляшмяни рублун мязян-
нясинин сычрайышларындан сыьорта едир. Идхалчы, яэяр доллар вя марка-
нын гаршылыглы котировкасындакы вя онларын фйучерс мцгавиляси цзря 
рубл васитясиля кросс-курсундакы фярги ойунунда ялверишли шяраит йа-
радыларса ялавя удуш да ялдя едя биляр. Йеэаня ялавя шярт ондан 
ибарятдир ки, марка вя долларла мцгавиляни еля щесабла баьламаг 
лазымдыр ки, фйучерс котировкалары тижарят мцгавилясинин баьландыьы 
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ана бу валйуталарын рубл васитясиля биръа кросс-котировкалары кими 
уйьун эялсин. 

Долларла фйучерс мцгавиляляри иля тижарят Русийада 1992-жи илин 
сонунда МТБ-да башланды, марка иля ися 1993-жц илин февралында 
башланды. Щярраж гайдалары еля тяйин олунуб ки, валйута мювгейи 
ачмаг цчцн биръанын щесаблашма палатасына зяманят депозити 
гоймаг лазымдыр. Бу мцгавиля дяйяринин 20%-и щяжминдя баш-
ланьыж маръдыр (10 вя 1000 долларлыг стандарт мцгавилялярдя тижарят 
щяйата кечирилир). Мцгавилянин юдянмя мцддяти башландыгда алыжы-
лар вя сатыжылар бир гайда олараг, бир-бириня валйута вермир, анжаг 
фйучерс котировкасы иля реал котировка арасындакы фярги юдяйирляр. 
Дцнйа практикасында дювриййянин 97-98%-ни валйута юдянмядян 
щяйата кечирилян сювдяляшмяляр тяшкил едир. 

Фйучерс тижарятинин щяля чох кичик тяжрцбяйя малик олдуьу 
Русийада спекулйатив сювдяляшмяляр щежирлямя иля баьлы сювдяляш-
мялярдян цстцнлцк тяшкил едир ки, бу да щежирлярин рискини артырыр. 
Фйучерс тижарятинин инкишафынын дцнйа практикасы эюстярди ки, 
дольун вя щяжминя эюря ящямиййятли фйучерс базары анжаг мющтя-
кирлярдян ибарят ола билмяз, чцнки фйучерс базарыны реал тяляб вя 
тяклиф ахыны иля щяр шейдян яввял щежирляйянляр тямин едир. Лакин бу 
заман нязяря алмаг лазымдыр ки, мцштяринин сювдяляшмясини щежир-
ляйянин вя онун брокеринин мараглары зиддиййятли мювгедя олур. 
Брокер минимал гиймятя алдыьы фйучерси сатараг эялир эютцрмяйин 
мараьындадыр. Щежирляйян тяряфдаш ися, яксиня, ужуз фйучерси ще-
саблашма эцнц чатанадяк сахламагда мараглыдыр, беля ки, о мал 
мцгавилясиня эюря онун эялиринин сабитлийиня зяманятдир. Щям дя 
нязяря алмаг лазымдыр ки, яэяр щежир юзц базара дахил олурса, онун 
фяалиййяти мцддятли сювдяляшмялярдян вя реал валйуталы сювдяляшмя-
лярдян эялир эютцрмяйя истигамятлянмир. Бу щалда базары диггятля 
изляйян вя ойун щяйата кечирмяк цчцн бюйцк щяжмдя вясаитя малик 
олан пешякар мющтякирляр щежирляри алдада билярляр ки, бу да сонун-
жулары ялавя рискя апарыр вя зийанын сыьорталанмалы олдуьу йердя, 
зийана салар. Русийада щярраж тяжрцбясинин чатышмазлыьына вя фйу-
черс базарынын щяжмляринин мящдудлуьуна эюря фйучерс тижярятинин 
иштиракчылары реал зийана дцшдцляр. Беляликля, 1994-жц ил 5 октйабрда 
ММФБ-дя (Москва Мяркязи Фонд Биръасы) вятян фйучерс базары-
нын ифласы баш верди. Бу валйута базарында сабитлийин кяскин шякилдя 
позулдуьу дюврдя баш верди. Ифласын сябяби ММФБ-нин щярражлары-
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нын иштиракчылары арасында щесаблашмалары тяшкил етмяк цчцн йара-
дылмыш АОЗТ «Биръа палатасы»нын бир нечя щесаблашма фирмасынын 
мцфлисляшмяси олду. Иштиракчылар арасындакы бцтцн щесаблашмалар 
щесаблашма фирмалары тяряфиндян йериня йетирилмяли иди. Иштиракчылар 
цчцн «Биръа палатасы»нын сящмляриня малик олмаг важиб шяртидир: 5 
млн рублдан 30 млн рубладяк дяйяриндя олан сящмляр щесаблашма 
фирмалары тяряфиндян сатылырды вя ачыг мювгейя 5 млн рубл гиймя-
тиндя эиров кими гябул олунурду. Щесаблашма фирмаларынын юзляри 
фйучерс мцгавиляси ойунларында ойнадылар вя бу дяфяки ойунда 
уьурсузлуг нятижясиндя 4 октйабр 1994-жц иля 20 млрд рубллуг 
мянфи салтойа малик олдулар. Мялум оланда ки, щярражларда удмуш 
иштиракчылар юз удушларыны щесаблашма фирмаларындан ала билмяйя-
жякляр, щесаблашма фирмаларынын валйута мювгейинин ачылмасы цчцн 
гойдуглары эировларын реаллашдырылмасы мясяляси галхды. Лакин эи-
рову реаллашдырмаг мцмкцн олмады, беля ки, фирмалар эирову пул 
вясаитляри иля дейил «Биръа палатасы»нын 400 сящминдян ибарят пакетля 
гоймушдулар. Бу сящм пакети рясми котировкайа зидд олараг 20 
млрд рубл (йяни бир сящм 50 млн р.)гиймятляндирилмишдир. Тябии ки, 
беля гиймятля сящмляря алыжы тапылмады. Ону да билмяк лазымдыр ки, 
«Биръа палатасы» гапалы типли сящмдар жямиййятидир. Нятижядя щамы 
зийана дцшдц – щям мющтякирляр, щям дя щежирляр. Фйучерс валйута 
базарындакы беля щадисялярин тящлцкяси ондан ибарятдир ки, юз 
валйута ямялиййатларыны щежирляйян хырда вя орта фирмаларын базар-
дан эетмяси ещтималы мейдана чыхыр. Бу да бцтювлцкдя базарын 
мювжудлуьуну реал тящлцкя алтында гойур. Сон иллярдя башлайан 
валйута, гызыл вя малиййя алятляри иля фйучерс вя опсион тижарятинин 
бейнялмилялляшдирилмяси вя эенишляндирилмяси просесинин сцрятлянмяси 
сахта капиталын дювриййя сферасынын эенишлянмясини вя йени формала-
рынын мейдана эялмясини тясдиг едир ки, бу да бейнялхалг мцнаси-
бятлярин иштиракчылары цчцн ялавя валйута рискляринин мейдан чыхма-
сына апарыр. Рисклярдян мцдафия цчцн наьд алгы-сатгысы ейни за-
манда мцяййян мцддятя гаршылыглы сазишля бирляшдирян банкларарасы 
«своп» ямялиййатларындан эениш истифадя олунур. «Своп» ямялиййатла-
рындан бир нечя нювцндян истифадя олунур: валйута, фаиз, борж, гы-
зылла вя онларын мцхтялиф бирляшмяляри. Валйута ямялиййаты юз юлкяси-
нин валйутасынын явязиня сонрадан сатмагла харижи валйутанын 
алынмасы. Мясялян, алман банкы мцвяггяти олараг артыг АБШ дол-
ларына малик олур вя ону Америка банкына сатыр, ейни заманда бир 



 201

ай мцддятиндян сонра тядарцк етмякля доллар алыр. «Своп» ямя-
лиййаты щежирлямя цчцн дя истифадя едиля биляр. 

«Своп» сювдяляшмяляри банклар цчцн ращатдыр, чцнки юдя-
нилмямиш валйута мювгейи йаратмыр: банкын харижи валйутайа тя-
лябляринин вя ющдяликляринин щяжми уйьун эялир. «Своп»ун мягсяд-
ляри ашаьыдакылардыр: бейнялхалг щесаблашмалар цчцн лазым олан 
валйутанын алынмасы, валйута ещтийатларынын диверсификасийа сийасяти-
нин щяйата кечирилмяси, жари щесаблардакы мцяййян галыгларын сах-
ланмасы, мцштяринин харижи валйутайа олан тялябатынын тямин олун-
масы вя башгалары. 

«Своп» ямялиййатларына малиййя базарындакы «Репо» ямя-
лиййатлары адланан ямялиййатлар йахындыр. Бу ямялиййатлар сювдя-
ляшмя иштиракчыларынын эери алмасы щагда разылашмасына ясасланыр. 
Беля разылашмалар нязярдя тутур ки, бир тяряф мцяййян щяжмдя гий-
мятли каьызлар пакетини сонрадан яввялжядян разылашдырылмыш гий-
мятля эери алмаг ющдялийи иля башга тяряфя сатыр. Башга сюзля, бир 
тяряф гиймятли каьызларын эирову явязиня диэяриня кредит верир. 
«Репо» ямялиййатлары мцхтялиф нювлярдя олур. «Тясбит олунмуш та-
рихля репо» нязярдя тутур ки, борж верян ющдясиня эютцрцр ки, гий-
мятли каьызлары яввялжядян разылашдырылмыш тарихдя эери алмаьы ющдя-
синя эютцрцр. «Репо» ямялиййаты сяжиййявидир ки, гиймятли каьызларын 
эери алынмасы истянилян вахт, йа да мцяййян тарихдян сонра истянилян 
вахт щяйата кечириля биляр. «Репо» ямялиййатларынын кюмяйи иля 
бюйцк сящм пакети сащибляри юз активляриндян даща сямяряли исти-
фадя етмяк имканы ялдя едир, банклар вя башга малиййя институтлары 
ися пула чевриля билмя габилиййятини идаря етмяйин даща бир алятини 
ялдя едирляр. 

Малиййячи-менежер бизим эцнлярдя чох рискли рисклярдян фир-
манын тящлцкясизлийини тямин етмяйин эениш диапазонлу имканла-
рына маликдир. Арзу олунмаз рискдян нежя йаха гуртармаьын яня-
няви щялли разылашдырылмыш, лакин цчцнжц тяряфля (бир гайда олараг бу, 
банк олур). Якс мцгавилянин баьланмасыдыр. Мясялян, фирма Ру-
сийада Алманийайа алман маркасы иля юдянмякля аьаж сатыр. Сонра 
алдыьы харижи валйутаны рублла банка сатыр вя бу шякилдя валйута рис-
киндян гачыр. Яэяр кредит верилирся вя йа дяйишкян мязяння яса-
сында борж эютцрцлцрся, онда менежер мцгавиля баьламаг цчцн 
банк тапыр. Бу мцгавиля чярчивясиндя фирманын юдянишлярини тясбит 
олунмуш мцгавиля мязянняси иля дяйишир. 
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Яэяр сювдяляшмя цзря конраэент мцгавиля шяртляриня эюря юз 
ющдяликлярини йериня йетирмякдя уьурсузлуьа уьраса ня баш веряр? 
Мясялян, бу малиййя ифласына эюря баш веря биляр. Онда фирманын 
гачмаг истяйиня арзуолунмаз риск йенидян она гайыдажаг. 

Ня гядяр ки, фаиз вя йа валйута рискинин сатышы кредит рискинин 
алынмасына эятирмяйя гадирдир (вя банклар эцжлц кредитор ола бил-
мирляр), рискин башга васитялярля азалдылмасына сяйляр цстцнлцк тяшкил 
едир. Демяли, бир банкла мцгавиля баьламаг явязиня бир нечя йцз 
тяшкилатын вя мцяссисянин мцлкиййяти олан тижарят биръасы иля иш гур-
маг олар. Мязяннянин фаиз вя йа валйута ифадясиндя гиймятлянди-
рилмиш мал явязиня шярти олараг пул гябул едяряк, пулу мал кими 
сатмаг цчцн стандартлашдырылмыш мцгавиля ишляйиб щазырламаг реал-
дыр. Бу ону эюстярир ки, малиййя опсионлары вя фйучерс сювдяляшмя-
ляри цчцн пула чевриля билян эениш базарлар йаратмаг мцмкцндцр, 
ейни заманда малиййя риски бир банкдан истифадя етмякля сизин кре-
дит рискинизи артырмадан алына вя сатыла биляр. 

Беляликля, фаиз ставкалары вя валйута мязянняляриля сювдяляш-
мялярдя фаиз вя валйута рискляри проблемини щялл етмяк цчцн мене-
жер-малиййячинин истифадя едя биляжяйи эениш спектрли вясаитляр вар. 
Малларын, гиймятли каьызларын, пулун вя йа валйутанын алгы-сатгы-
сында «спот» сювдяляшмяляринин, йяни реал мал мцгавиляляри юзцнц 
йахшы эюстярди. Анжаг, юдяниляжяк вя алынажаг вясаитлярин щяжмляри-
нин конкретлийиня, щямчинин ижра иля тядарцк арасындакы мющлятин 
кичик олмасына бахмайараг, «спот» сювдяляшмяляринин узун заман 
мцддятли сювдяляшмяляр эяляжяк тядарцк цзря мязяннялярин гейри-
конкретлийи, разылашманын ляьвинин гейри-мцмкцнлцйц (о анжаг 
яввялки вязиййятиня гайтарыла биляр ки, бу да бюйцк мясряфляря сябяб 
олар) кими чатышмазлыглары вар. 

Форвард вя фйучерс сювдяляшмяляри спот сювдяляшмяляринин ча-
тышмазлыгларыны йумшалтмаьа истигамятляниб. Риски мящдудлашдыр-
маьын валйута вя фаиз опсионлары кими алятляринин тятбиги онларын 
сащибиня конйуктурдакы хошаэялмяз дяйишикликляриндян тящлцкясиз 
галмагда давам едяряк сярфяли базар динамикасында иштирак етмяк 
имканы верир, малиййя рискляриндян гачмаьа вя йа онлары мини-
мума ендирмяйя кюмяк едир. 

Гябул олунмасы иля менежерлярин гаршылашдыьы ян важиб гя-
рарлар щансы рисклярин мягбул, щансыларынын ися гейри-мягбул вя йа 
эюзлянилмяз олмасы иля мцяййян олунур. Щяр бир фирма цстцнлцк 
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вердийи рисклярини мцяййян едир вя о, мяруз галдыьы рискляри ейниляш-
дирмяли, гярара алмалыдыр ки, щансылар онун цчцн мягбулдур, баш-
галарындан ися гачмаьын цсулларыны тапмалыдыр. 

Форвард вя своп сювдяляшмяляриндян истифадя едяряк менежер 
юз эялирини тясбит етмяйя, нятижялярин доьрулуьунун йцксяк сявиййя-
сини тямин етмяйя гадирдир. Анжаг бу сювдяляшмяляр, яэяр о, ба-
зардакы сярфяли дяйишикликляр вязиййятиндян сямяряли истифадя едя бил-
мяся мцмкцн иткиляря эятиря биляр. 

Нежя олурса олсун, эюрцнцр ки, рискдян йайынмаьын бцтцн 
технолоэийалары бу проблеми тамам арадан галдыра билмир. Бу вя-
зиййят ашаьыдакы сябябляря эюря олур: бязи хяржляри мигдаржа 
мцяййян етмяк мцряккябдир, бу да практики олараг мцмкцн олан 
адекват мцдафияни тамамиля истисна едир; сювдяляшмя цзря хяржляр 
рисклярин актив идаря олунмасына мане олан ящямиййятли амил ола 
биляр; ади малиййя алятляри итки ещтималыны сахлайараг ясас сювдяляш-
мянин шяртляриня там мянасы иля уйьун эялмяйя биляр; малиййя мящ-
суллары кредит риски проблемини там арадан галдырмыр, сийаси вя игти-
сади рискляри зяифлятмяйя гадир дейил; менежерин етдийи прогноз сящв 
ола биляр. 

Демяли, рискляр мящдуд ола биляр, лакин онлары тамамиля ара-
дан галдырмаг мцмкцн дейил. Риск проблеминин оптимал щяллини 
мцяййян етмяйин мцхтялиф цсулларыны, методларыны вя йолларыны тят-
биг етмякля реал шякилдя риски анжаг азалтмаг олар. Буна эюря дя 
рисклярин сыьорталамаг васитясиля мящдудлашдырылмасына чох ящя-
миййят верилир. 

 
10.7. Рискляри сыьорталама технолоэийасы 

 
Мялум олдуьу кими сащибкар фяалиййяти вя сыьорта базар тя-

сяррцфатынын сых гаршылыглы ялагяли категорийаларыдыр. Щяр бир менежер 
гейри-яняняви, гейри-ади гярарлар ахтарыр. Бу ися щямишя рискдир, тя-
бии ки, мцвяффягиййяти, уьуру нязярдя тутмагла. Лакин бу щеч дя 
щямишя мцвяффягиййятля баша чатмыр. Сащибкарлыьын сыьорталанмасы 
онун сон нятижялярдян мцдафиясини, гаршыйа гойулмуш мягсядя наил 
олунмасыны тямин етмяйя истигамятляниб. Сыьорта базардакы эюзля-
нилмязликлярдян мцдафияйя зяманят верир. 

Базар шяраитиндя коммерсийа, техники, щцгуги вя сийаси риск-
лярдян сыьорталанма хцсуси актуаллыьа маликдир. Сыьорталама йалныз 
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тябии фялакятлярдян тясяррцфаты щасарламаг методу дейил, щям дя 
игтисади конйуктурун ялверишсиз дяйишикликлярдян мцдафия васитяси 
олмушдур. О, базар мцнасибятлярини мцхтялиф иштиракчылары арасында 
малиййя вя щцгуги гаршылыглы ялагялярин низама салынмасына кюмяк 
едир. 

Ня гядяр ки, сащибкар фяалиййятинин мягсяди эялир ялдя етмяк, 
фирмайа гойдуьу капиталы артырмагдыр, эюзлянилян эялирин итирилмяси 
вя йа нязярдя тутулан мянфяятин алынмамасы щалына сыьорталанма 
биринжи дяряжяли ящямиййят кясб едир. 

Эялир иткисиня баис олан башга сябябляр арасында базар 
конйуктурунун дяйишмясини, мящсул тяжщизатчысы вя йа истещлакчысы 
тяряфиндян мцгавилянин позулмасыны, йяни малиййя рисклярини гейд 
етмяк олар. Сонунжунун мящдудлашдырылмасы менежерин бирбаша 
вязифясидир. Бунун цчцн о, сыьортайа мцражият етмялидир. Бурада 
коммерсийа рискляринин сыьорталанмасы биринжи плана чыхыр. Бу 
сыьорта нювцнцн обйекти, яслиндя, пул вя башга ресурслары щансыса 
истещсал, иш вя йа хидмят нювцня инвестисийа гоймаьы вя мцяййян 
мцддятдян сонра бу гойулушдан эялир ялдя етмяйи нязярдя тутан 
сыьорта едянин (сащибкарын) коммерсийа фяалиййятидир. Базар игтиса-
диййатына кечидин йенижя башладыьы вя сон дяряжя зиддиййятли шяраитдя 
эетдийи Русийада фирмалар цчцн сыьортанын ящямиййяти чох 
бюйцкдцр. Менежерин иткиляр щалындан тящлцкясизлийи тямин етмяйя 
жан атмасы тябиидир. Сыьортанын тяйин олунмасы о демякдир ки, яэяр 
мцяййян дюврдян сонра сыьорталанмыш ямялиййат нязярдя тутулан 
эялири вермяся, мцмкцн иткилярин явязи сыьорта едяня гайтарылыр. 
Сыьорта юдямяляри сыьорта мябляьи иля сыьорталанмыш коммерсийа 
фяалиййятинин фактики малиййя нятижяляри арасындакы фяргля мцяййян 
олунур. 

Сыьорта мябляьинин тяйин олунмасына йанашмадан асылы ола-
раг сыьортанын мязмуну дяйишир. Бир вариантда сыьорта едянин 
хяржляри юдянилир – ону инвестисийаларын сыьорталанмасы адландырмаг 
олар. Башга бир щалда щям хяржляр, щям дя планлашдырылмыш эялир 
юдянилир. Она эялирин (мянфяятин) сыьорталанмасы кими тяриф вермяк 
олар. Бу жцр сыьорталанманын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, 
юдямя сыьорталанмыш коммерсийа ямялиййатынын сон нятижялярини 
ашкар олдугда йериня йетирилир. 

Сыьорталанмада вя сыьорта мясулиййятиндя мцяййян мящду-
диййятляр мювжуддур. Мясялян, васитячилик фяалиййяти, гумар ойун-
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ларына, тотализаторлара вя с. гойулушларын сыьорталанмасы истисна еди-
лир. Мцщарибя вя щярби ямялиййатларын дювлят органларынын гярарла-
рынын вя сийаси чеврилишлярин, валйута мязяннясинин дяйишмяляринин, 
банкын кредит вермякдян имтина етмясинин нятижясиндя мцмкцн 
зийанлары сыьорта мясулиййятиндян истисна едилир. Сыьорта едянин, 
онун тяряфдашларынын гейри-гануни щярякятляриня – билярякдян 
сыьорта олунмуш фяалиййятин позулмасына истигамятлянмиш тядбир-
ляря, ганунверижилийин позулмасына, мцяссисянин профилинин дяйиш-
мясиня, онун сяриштясиз идаря олунмасына эюря мейдана чыхмыш ит-
киляр юдянилмир. 

Коммерсийа рискляринин сыьорталанмасына эюря щагг (тариф) 
бир чох амиллярля – фяалиййятин нювц, базар мцнасибятляринин сабит-
лик дяряжяси вя с. мцяййян олунур. Щяр бир мцяссися цчцн риск фяр-
дидир, буна эюря юдямя ставкалары да фярдиляшдирилиб. 

Сон заманлар кредит рискляринин сыьорталанмасынын ролу артыр. 
Бунун мяьзи риски азалтмаг вя йа арадан галдырмагдыр. Бурада 
сыьорта обйекти алыжыйа верилян коммерсийа кредитляри, тяжщизатчыйа 
вя йа алыжыйа верилян боржлар, кредит цзря ющдяликляр вя заминлик вя 
башгаларыдыр. Кредит рискляринин сыьорталанмасы боржлунун юдямя 
габилиййятли олмамасы вя йа башга сябябляря эюря боржун юдянмя-
мяси щалларында сатыжынын вя йа кредитор-банкын марагларыны мцда-
фия едир. 

Русийада кредитляри юдямямясиня эюря боржлунун мясулиййя-
тинин сыьорталанмасы кими кредитлярин юдянмямяси рискинин сыьорта-
ланмасы анжаг 1990-жы илдян тятбиг олунур. Биринжи щалда сыьорта 
едян кредит вясаитляринин боржлусу олан мцяссисяляр вя тяшкилатлар-
дыр, икинжи щалда ися кредит верян банклардыр. 

Практикада кредитлярин юдянмямяси рискинин кюнцллц сыьор-
тасы обйекти кредитлярдян истифадяйя эюря кредит вя фаизлярин вах-
тында вя там юдянмясиня эюря банк гаршысында боржлунун мясу-
лиййятидир. 

Сон иллярдя базарда баш верян дяйишикликляря эюря коммер-
сийа кредитинин юдянмямяси риски кяскин сурятдя артыб. Бу сыьорта 
ширкятляринин сыьортанын верилян нювцня мараьынын азалмасына эя-
тирди. Мясялян, Русийанын ири сыьорта ширкяти «Ингосстрах»да ком-
мерсийа кредит вя фаизляринин сыьорталанмасы щиссясиндя онлара эюря 
рисклярин пайы практики олараг сыфыра бярабярдир. Русийа практика-
сында биръа вя валйута рискляринин сыьортасы да мейдана чыхды. Биръа 
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рискляринин сыьорталанмасы щяля зяиф инкишаф едиб. Бу жцр сыьорта 
мцгавиляляринин бязи нцмуняляри вар. Сыьортаны биръа мцнасибятляри 
системя дахил етдикдя Русийа биръаларындакы ясас мцгавилялярин ха-
рактериня ясасланырлар. Щазырда тяхиря салынмаз юдяниш вя тяжщизатла 
сатын алмайа тягдим олунмуш мала эюря сювдяляшмяляр щяйата ке-
чириляркян наьд (спот) мцгавиляляри цстцнлцк тяшкил едир. 

Истифадя олунан башга тип мцгавиля форвард мцгавилясидир. 
Бу шяртляндирилмиш мцддятдя тяжщиз етмякля наьд мал сювдяляшмя-
сидир. Бурада малын тяхиря салынмадан тядарцкц нязярдя тутулмур, 
анжаг гиймятляр вя малы аларкян щесаблашма цсулу тясбит олунур. 
Русийа биръаларында сювдяляшмялярдя алынан малын дяйяринин 100%-
дяк яввялжядян юдянмяси эениш йайылыб. Лакин щятта спот вя форвард 
базарында баьланмыш мцгавилялярин позулмасы надир щадися дейил. 
Бу ганунверижиликдя гябул едилмиш ющдяликлярин йериня йетирилмямя-
синя эюря санксийа йохлуьу нятижясиндя баш верир, мювжуд санксий-
аларын тятбиги ися сон дяряжя чятиндир. 

Тяряфлярин бири, о жцмлядян васитячиляр (брокерляр) тяряфиндян 
позулмуш сювдяляшмянин йериня йетирилмясиня эюря мясулиййят 
сыьорталанма обйектидир. Реал малла сювдяляшмяляри сыьорта едяр-
кян мцгавиля щям сатыжы, щям дя алыжы иля баьлана биляр. Алыжы иля 
баьланан сыьорта мцгавилясиня эюря сатыжынын мал тядарцкцндян 
имтина етдийи вя йа тядарцкц шяртляндирилмиш мцддятдян чох эежик-
дийи щалларда сыьорта юдяниши нязярдя тутулур. Бу жцр мцгавиляйя 
эюря юдямяляр мцхтялифдир: сыьорта юдямя анолоъи малын тядарцкц; 
алынмамыш малын дяйяринин мцяййян щиссясинин компенсасийа 
едилмяси вя йа малын башга сатыжыдан алынмасына чякилмиш ялавя хяр-
жин юдянмяси. 

Сатыжы иля баьланмыш мцгавиляйя эюря алынмыш малы гябулун-
дан имтина етдикдя вя йа онун щаггынын юдянмясини эежикдирдикдя 
сыьорта юдямяси юдянилир. Компенсасийа малын реаллашдырылмасы иля 
ифадя олунур, малын яввялки гиймяти иля индики реаллашдырма гиймяти 
арасындакы фярг (яэяр малын гиймяти ашаьы дцшцбся) сыьорта едяня 
юдянилир; щаггы юдянилмямиш малын дяйяринин бир щиссяси сыьорта 
едяня юдянилир. 

Биръа мцгавиляляринин даща бир нювц олан фйучерс сювдяляш-
мяляри эяляжякдяки маллара эюря мцяййян мцддятя баьланыр (щяля-
лик онлар олмайа да биляр). Бу базарын пайы юлкямиздя щяля аздыр, 
амма шцбщясиз ки, артажаг. Фйучерс мцгавиляляри базар игтиса-
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диййаты инкишаф етмиш юлкялярин биръаларында цстцнлцк тяшкил едир. 
Фйучерс мцгавиляляри сатыжынын истещсал едяжяйи вя алыжыйа чатдыра-
жаьы маллара эюря баьланылыр. Буна эюря дя менежер фювгаладя вя-
зиййятляри вя йа сювдяляшмяни йериня йетирмяк цчцн гят едилмяз 
манеяляри нязяря алмалыдыр ки, бурада да сыьорталанмаьа ясас вар. 
Мясялян, мцгавиля тязя мящсулда тахыл тядарцкцнц нязярдя тутур, 
лакин долу йаьдыьына, гураглыьа вя йа башга тябии фялакятляря эюря 
буну етмяк мцмкцн олмур. Бурада щям тядарцк олунмамыш 
малын дяйяри, щям дя алыжынын долайы хяржляри сыьорта етмя обйекти 
олур. Фйучерс мцгавиляляриндя (форвард мцгавиляляриндяки кими) 
алыжынын ондан асылы олмайан фювгаладя вязиййят цзцндян юдяниши 
вахтында щяйата кечирилмямяси щалларына сатыжынын игтисади мараг-
лары сыьорта едилир. 

Валйута рискляринин сыьорта едилмяси харижи игтисади ялагялярин 
спесифик шяраитляриндян иряли эялир. Беля сыьорталанма щяр шейдян яв-
вял ашаьыдакы мцмкцн иткилярин юдянилмяси цчцн истифадя олунур: 
харижи идхалчы щяр-щансы сябябя эюря мящсулдан имтина етдикдя их-
раж мящсулларынын истещсалы иля баьлы хяржляр; харижи тяряфдашын ма-
лиййя вязиййятинин писляшмяси, мцфлисляшмяси щалларында вя йа мцва-
фиг юлкядяки сийаси щадисяляр нятижясиндя тядарцк олунмуш маллара 
вя эюстярилмиш хидмятляря эюря юдянишлярдян иряли эялян зийанлар; 
мцгавилянин баьланмасындан онун ижрасына гядяр дюврдя юдяниш 
валйутасынын мязяннясинин дяйишмясиндян иряли эялян иткиляр. 

Инвестисийалардан эялян эялирлярин юлкядян чыхарылмасына га-
даьа гойулдуьу вя дювлят органларынын фяалиййяти цзцндян харижи 
инвесторларын щцгугларынын башга позунтулары щалларында инвестор-
ларын марагларынын сыьорта едилмяси важиб ящямиййятя маликдир. 

Базар шяраитиндя истещсалын рискли характери менежерин биринжи 
нювбяли даьыдыжысыдыр. Буна эюря дя онун башлыжа вязифяляриндян бири 
рискин мящдудлашдырылмасы цзря фяалиййятдир, щям дя еля фяалиййятдир ки, 
рискин гаршысыны алмаг цчцн чякилян хяржляр бу сийасятдян эялян эялирляри 
ашмасын. Юлкямиздя рисклярин арадан галдырылмасы цзря ямялиййатларын 
ясас кцтлясинин йериня йетирилдийи сыьорта вя фонд базарларынын инкишафдан 
эери галмасы Русийа менежерлярини мящдуд сайда базар алятляриндян 
истифадя етмяйя вадар едир. Сыьорта едилмя, гаршылыглы сыьорта етмя 
жямиййятляринин йарадылмасы коммерсийа фяалиййятиндя бюйцк рол 
ойнайыр, щям дя коммерсийа фяалиййяти олмадыьы цчцн сыьорта 
мцкафатларына чякилян хяржляр минимал олажаг. 
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Инвестисийа сийасяти ися адятян пула чевриля билмяйян вя гейри-
сабит гиймятли каьызлара дейил, реал активляря (ямлак, истифадя 
щцгугу, валйута, мювжуд наьд рубл) гойулуш шяклиндя щяйата ке-
чирилир. Щежирлямянин тятбиги цзря малиййя сийасяти щямчинин меха-
низмлярин щцгуги тяминатсызлыьы цзцндян чятиндир. Буна бахмайа-
раг Русийа биръаларында фйучерс мцгавиляляри вя опсионлар тез-тез 
баьланмагдадыр. Бу шяраитдя рискляри, хцсусиля малиййя рисклярини 
арадан галдырмаьын бизим спесифик шяраитляр цчцн мягбул методла-
рынын йарадылмасы вя тятбиги йени фяалиййятя башлайан Русийа мене-
жерляри цчцн важиб мясялядир. 

 
Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 

 
1. Рисклярин нювляри. 
2. Рискляри азалтмаьын цсуллары. 
3. Щежирлямя. 
4. Инвестисийа сийасятиндя рискляри азалтмаьын йоллары. 
5. Гиймятли каьызларын риски. Онларын азалдылмасы йоллары. 
6. Валйута рискляринин нювляри. 
7. Рискляри сыьорталама технолоэийасы. 
8. Сыьорталаманын мцдафия шяртляри. 
9. Форвард валйута сювдяляшмяляри вя валйута фйучерсляри. 
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11. МЦГАВИЛЯ – БИЗНЕСДЯ ТЯРЯФДАШ  
       МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН ЯСАС СЯНЯДИ.  
       МЯЗМУНУ ВЯ БАЬЛАНМА ГАЙДАЛАРЫ 

 
 
 
Русийа инзибати-амираня идаря системиндян базар мцнаси-

бятляри системиня кечяндя юлкядя чохсайлы сярбяст вя мцстягил тяш-
килатлар мейдана чыхды. Бу тяшкилатларын бюйцк бир щиссясинин ясас 
мягсяди эялир ялдя етмякдир. Малларын, ишлярин вя хидмятлярин истещ-
салынын уьурла щяйата кечирилмяси цчцн тяшкилатлара мцштяряк фяа-
лиййят эюстярмяк, йяни тяряфдаш мцнасибятляриня эирмяк лазымдыр. 
Игтисади мцнасибятлярдя, о жцмлядян сащибкарлыгда ясас шяртлярдян 
бири мцлки-щцгуги мцгавилядир. 

Щазырда бцтцн сащялярдя бязи мцгавиля нювляринин бюйцк бир 
щиссяси Русийа Федерасийасынын Мцлки Мяжялляси иля тянзимлянир. 
Мцщасибат вя верэи учотунун дцзэцнлцйц тясяррцфат мцгавилясинин 
дягиг вя бирмяналы тяснифатындан асылыдыр. 

Бу фясилдя мцгавилянин баьланма шяртляри, формасы, гцввядя 
олма мцддяти, мцгавилянин гиймяти, дяйишмяси вя ляьв олунмасы, 
щямчинин бирляшмя мцгавиляси, илкин мцгавиля вя цчцнжц шяхсин 
хейриня баьланан мцгавиля нязярдян кечирилир. 

Сащибкар фяалиййяти иля мяшьул оларкян бцтцн шяртляря риайят 
етмяйин ящямиййяти бюйцкдцр. Мцгавиля шяртляри позулдугда онун 
дяйишдирилмяси вя йа ляьв олунмасы мцмкцндцр. 

Ики вя йа бир нюв шяхс арасындакы мцлки щцгугларын вя ющдя-
ликлярин тяйин олунмасы, дяйишдирилмяси вя йа дайандырылмасы щагда 
разылашма мцгавиля сайылыр. О, игтисади мцнасибятляри тянзимлямянин 
щцгуги формасыдыр. Истянилян мцгавилянин онун иштиракчыларынын 
азад ифадя олунмуш ирадясидир, мцгавилянин азадлыьы ися тянтяняли 
шякилдя мцлки ганунверижилийин ясас принсипляриндян бири кими елан 
едилмишдир. 

Мцгавиля баьламаг вязифяси ганунверижиликля нязярдя тутул-
дуьу вя йа кюнцллц гябул едилмиш ющдялик олдуьу щаллар истисна 
олунмагла, мцгавиля баьламагда мяжбуриййятя йол верилмир. 

 Тяряфляр ганунверижиликля вя йа башга щцгуги актларла щям 
нязярдя тутулан, щям дя тутулмайан мцгавиля баьлайа биляр. Щям-
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чинин мязмунунда ганунверижиликля вя йа башга щцгуги актларла 
нязярдя тутулмуш мцхтялиф мцгавилялярин елементляри олан мцгавиля 
дя (гарышыг мцгавиля) баьламаг олар. 

Мцгавиляляря ики вя чохтяряфли сювдяляшмяляр щагда гайдалар 
тятбиг едилир. Яэяр ганунла верилян нюв мцгавиля цчцн мцяййян 
форма тяйин олунмайыбса, мцгавиля сювдяляшмяни тамамламаг 
цчцн нязярдя тутулмуш истянилян формада баьлана биляр. Яэяр тя-
ряфляр мцяййян формада мцгавиля баьламаьа разылашыбларса, га-
нунла верилян нюв мцгавиляляр цчцн нязярдя тутулмаса беля, она 
тяйин олунмуш форма вердикдян сонра о, баьланмыш щесаб олунур. 

Мцгавиля йазылы формада бир сянядин тяртиб олунмасы йолу иля 
баьлана биляр. Мцгавиля щямчинин сянядляри почт, телеграф, телетайп, 
телефон рабитяси вя йа сянядлярин тяряфляринин эюндярмясинин щягиги-
лийини тяйин етмяйя имкан верян башга рабитя васитяляри иля дяйишди-
рилмяси йолу иля дя баьлана биляр. 

Сащибкарлыг сферасында мцгавилянин йазылы формасы даща эе-
ниш йайылмышдыр ки, бу да садя вя йа натариус тяряфиндян тясдиг 
олунмуш ола биляр. 

Мцгавилянин шяртляри, яэяр мцвафиг шяртин мязмуну ганунла 
вя йа башга щцгуги актларла йазылмайыбса, тяряфлярин гярары иля 
мцяййян олунур. 

Тяряфлярин разылыьы иля башга мцгавиля шярти тяйин олунмайыб 
норма иля нязярдя тутулмуш мцгавиля шяртляри тятбиг олундуьу щал-
ларда тяряфляр юз разылыглары иля онун тятбигини истисна едя биляр вя йа 
онда нязярдя тутулмуш шяртлярдян фяргли шяртляр тяйин едя билярляр. 
Беля разылашма олмадыгда мцгавиля шяртляри диспозитив норма иля 
мцяййян олунур. 

Яэяр мцгавилянин шяртляри тяряфляр тяряфиндян вя йа депозитив 
норма иля мцяййян олунмайыбса, мцвафиг шяртляр тяряфлярин рясми 
мяктубларында тятбиг едилян ишэцзар даиря адятляри иля мцяййян 
олунур. 

Мцгавиля онун баьландыьы анда гцввядя олан ганунла вя йа 
башга щцгуги актларла тяйин олунмуш вя тяряфляр цчцн мяжбури олан 
интерактив гайдалара мцвафиг олмалыдыр. 

Мцгавиля тяряфлярин онун бцтцн зярури шяртляри цзря разылыг 
ялдя етдикляри вя онун бу жцр мцгавиляляря гойулан тялябляря мцва-
фиг олараг тяртиб олунмасы баша чатдыгдан сонра баьланмыш щесаб 
олунур.  
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Мцгавилянин зярури шяртляриня РФ Мцлки Мяжялляси мцгави-
лянин предмети щаггындакы шяртляри, верилян нюв мцгавиля цчцн га-
нунда вя йа башга щцгуги актларда зярури вя важиб кими нязярдя 
тутулмуш шяртляри; тяряфлярдян биринин тяляби иля разылыг ялдя олунмалы 
олан шяртляри аид едир. 

Сащибкарлыг мцгавиляляринин мцхтялиф нювляри цчцн мцхтялиф 
шяртляр зярури ола биляр. Беля ки, ижаря мцгавиляси цчцн ижаря пред-
мети щагда шярт зярури гябул олунур; тядарцкцн мцгавиляляри цчцн 
мящсулун чешидинин, мигдарынын вя кейфиййятинин эюстярилмяси ва-
жибдир; сыьорта мцгавиляляри цчцн зярури шярт ющдялийин ижра мцддяти 
олажаг. 

Мцгавилядя нязярдя тутула биляр ки, онун бязи шяртляри бу нюв 
мцгавиляляр цчцн ишляниб щазырлансын вя мятбуатда няшр олунмуш 
шярт нцмуняляри иля мцяййян олунсун.  

Мцгавилядя шярт нцмуняляриня истинад йохдурса, онда беля 
нцмуняви шяртляр, яэяр онлар мцгавиля азадлыьынын тялябляриня жа-
ваб верирся ишэцзар даирялярин адятляри кими тяряфлярин мцнасибятля-
риня тятбиг едилир. 

Шярт нцмуняляри бу шяртлярин мязмунуна дахил олдуьу 
мцгавиля вя йа башга сяняд нцмуняляри формасында да ифадя олуна 
биляр. 

Мцгавиля баьланаркян онун гцввядя олма мцддяти мцяййян 
олунур. Бу мцддятин сона чатмасы тяряфлярин ющдяликляринин дайан-
дырылмасына сябяб олур. Беля шяртин олмадыьы мцгавиля тяряфлярин 
ющдяликляринин ижрасы битдийи ана гядяр гцввядя олур. Мцгавилянин 
гцввядя олма мцддятинин баша чатмасы тяряфляри онун позулма-
сына эюря мясулиййятдян азад етмир. 

Гиймят ящямиййятли шяртлярдян биридир ки, бу да тяряфлярин ра-
зылыьы иля тяйин олунур. Ганунла нязярдя тутулмуш щалларда сяла-
щиййятли дювлят органлары тяряфиндян тяйин олунан вя йа тянзимлянян 
гиймятляр (тарифляр, гиймятляндирмяляр, ставкалар вя с.) тятбиг олу-
нур. 

Гиймятин мцяййян олунмасы, малларын (ишлярин, хидмятлярин) 
щаггынын юдянилмяси, гиймятлярин мцддятляринин разылашдырылмасы иля 
баьлы мцбащисяляр мейдана чыхдыгда бу мясяляйя арбитраъ мящкя-
мясиндя бахылыр ки, онун да, мясялян, гиймятин тяйин олунмасында 
Русийа Игтисадиййат Назирлийинин гиймятлярин тяйин олунмасы мето-
дикасындан истифадя етмяк щцгугу вар. 
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Мцбащисяли щалларда мцгавилянин шяртляри шярщ олунаркян 
мящкямя тяряфиндян онун мязмунундакы сюзлярин вя ифадялярин 
щярфи мянасы гябул олунур. Мцгавиля шяртляринин анлашылмазлыьы 
щалларында онун щярфи мянасы башга шяртлярля вя бцтювлцкдя мцга-
вилянин мянасы иля тутушдурмаг йолу иля тяйин олунур. Яэяр бу гай-
далар мцгавилянин мязмунуну мцяййян етмяйя имкан вермирся, 
мцгавилянин мягсядини нязяря алмагла тяряфлярин щягиги цмуми 
истяйи айдынлашдырылмалыдыр. Беля ки, мцгавилянин яввялки данышыглары 
вя йазышмалары, тяряфлярин гаршылыглы мцнасибятлярини тяйин едян 
практикасы, ишэцзар даирянин адятлярини, тяряфлярин сонракы давраны-
шыны дахил етмякля бцтцн мцвафиг щаллар нязяря алыныр. 

Сащибкарлыг сферасында мцгавиля мцнасибятляри гошулма 
(бирляшмя) мцгавиляляринин кюмяйи иля рясмиляшдириля биляр. Енеръи 
тяжщизаты тяшкилатларынын иштиракы иля баьланмыш мцгавиляляри мисал 
эюстярмяк олар. Шяртляри тяряфлярдян бири тяряфиндян формулйарларда 
вя йа башга стандарт формаларда мцяййян олунан, диэяр тяряфин ися 
ону башга жцр дейил, анжаг гошулма йолу иля гябул етдийи мцгавиля 
гошулма мцгавиляси сайылыр. Бу ону эюстярир ки, тяклиф олунан 
мцгавиляйя гошулан тяряф щеч бир гейд-шярт олмадан она там го-
шулмалыдыр. 

Яэяр гошулма мцгавиляси гануна вя йа башга щцгуги акт-
лара зидд дейился, лакин бу нюв мцгавиляляря эюря тяряфляря верилян 
щцгуглардан онлары мящрум едирся, ющдяликлярин позулмасына эюря 
башга тяряфин мясулиййятини истисна едирся вя йа мящдудлашдырырса, 
йа да мязмуну гошулан тяряфляри чятинлийя салан шяртлярдян ибарят 
оларса (о чятинликляр ки, тяряфлярин имканы олсайды бу мцгавилядя 
иштирак етмяйи гябул етмяздиляр), мцгавиляйя гошулан тяряфлярин 
мцгавилянин ляьвини вя йа дяйишдирилмясини тяляб етмяк щцгугу вар. 

Яввялжядян баьланан мцгавиляйя эюря тяряфляр эяляжякдя 
ямлакын ютцрцлмяси, ишлярин йериня йетирилмяси вя хидмятлярин эюстя-
рилмяси щагда мцгавиля баьламаьы (ясас мцгавиля) ющдясиня эю-
тцрцрляр. 

 Яввялжядян баьланан мцгавиля ясас мцгавиля цчцн тяйин 
олунмуш формада баьланыр. Яэяр ясас мцгавиля цчцн форма тяйин 
олунмайыбса ихтийари формада баьланыр. Яввялжядян баьланан 
мцгавилянин формалары щагда гайдалара риайят олунмамасы онун 
гцввясини итирмясиня сябяб олур. 

Яввялжядян баьланан мцгавиля тяряфлярин ясас мцгавиляни 
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баьламаьы ющдяляриня эютцрдцкляри мцддят эюстярилир. Яэяр яввял-
жядян баьланан мцгавиля беля мцддят мцяййян олунмайыбса, 
онда ясас мцгавиля яввялжядян баьланан мцгавилянин баьландыьы 
андан бир ил мцддятиндя баьланмалыдыр. 

Яэяр тяряфлярин ясас мцгавиляни баьлайажаьы щагда яввялжя-
дян баьланан мцгавилядя эюстярилян мцддят гуртаранадяк о 
баьланмайажагса, йа да тяряфлярдян бири мцгавилянин баьланмасы 
щагда тяклиф эюндярмяся ющдяликляр битир. 

Актив банк фяалиййяти, хцсусиля верилмиш кредитин гайтарылма-
масына эюря, башга сащибкар мцнасибятляринин мясулиййятинин сы-
ьорталанмасы практикасында цчцнжц шяхсин хейриня баьланан мц-
гавилялярин эениш тятбигини тяляб едир. Бу мцгавилянин ясас мцддяа-
лары она эятириб чыхарыр ки, боржлу эюстярилян мцгавиляйя эюря ющдя-
ликлярини кредитора дейил, мцгавилядя эюстярилян вя йа эюстярилмяйян 
цчцнжц шяхся юдямяйи ющдясиня эютцрцр. Ижра хейриня йериня 
йетирилян цчцнжц тяряфя ющдялик мцгавиляси цзря боржлуйа гаршы 
сярбяст шякилдя тялябляр иряли сцрмяк щцгугу верилир. Башга сюзля, 
хейриня мцгавиля баьланан цчцнжц шяхсин тяляб етмяк щцгугу мц-
гавиляйя эюря кредиторун тяляб щцгугундан цстцнлцк тяшкил едир. 

Яэяр ганунла, башга щцгуги актларла вя йа мцгавиля иля 
башга жцр нязярдя тутулмайыбса, цчцнжц шяхсин мцгавиляйя эюря юз 
щцгугундан истифадя етмяк ниййятини боржлуйа билдирдийи андан 
тяряфляр баьладыглары мцгавиляни цчцнжц шяхсин разылыьы олмадан ня 
ляьв едя биляр, ня дя дяйишдиря биляр. 

Нязяря алсаг ки, сащибкарлыг сферасында мцгавилялярин баь-
ланмасынын вя ижрасынын мягсяди эялир эятирмякдян ибарятдир, онла-
рын фяргляндирижи яламяти кими гаршылыглыьы гейд етмяк лазымдыр. Гар-
шылыглы мцгавилялярин цмуми яламяти одур ки, тяряфлярдян щяр бири 
мцгавиля цзря анжаг диэяр тяряфя гаршы тяляб иряли сцрмяк щцгугуна 
малик дейил, щям дя онун гаршысында мцяййян ющдяликляр дашыйыр. 
Зярури шярт гисминдя мцгавиля баьламаьын гаршылыглы шярти ишлярин, 
малларын вя хидмятлярин щаггынын мцгавилядя нязярдя тутулан 
гиймятлярля юдянмясини тяляб едир. Анжаг бязи щалларда (бу щаллар 
щюкмян ганунла нязярдя тутулмалыдыр) буна сялащиййяти олан дюв-
лят органлары тяряфиндян тяйин олунан вя йа тянзимлянян гиймятляр 
тятбиг едилир. 

Сащибкарлыг сферасында сабит мцгавиля мцнасибятляринин тя-
минаты базар иштиракчыларынын даими вя йа узунмцддятли ялагяляринин 
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формалашмасыдыр ки, бунларын да ясасында сабит конкрет мцгавиля-
ляр дурур. 

Мцгавилянин ляьв олунмасы вя йа дяйишдирилмяси, яэяр га-
нунверижиликля вя йа мцгавиля иля башга жцр нязярдя тутулмайыбса, 
тяряфлярин разылыьына ясасян мцмкцндцр. 

Бир тяряфин о бири тяряфи зийана салмагла мцгавиляни позма-
сына чох ящямиййят верилир, чцнки мцгавиляни позан тяряф мцгавиля 
баьлайаркян нязярдя тутдугларындан ящямиййятли дяряжядя мящрум 
олур. 

Мцгавилянин ижрасындан биртяряфли гайдада там вя йа гисмян 
имтина едилдикдя беля имтинайа ганунла вя йа тяряфлярин разылыьы иля 
йол верилирся, мцгавиля мцвафиг олараг ляьв олунмуш вя йа дяйишди-
рилмиш щесаб едилир. 

Тез-тез мцгавилялярин дяйишдирилмясиня вя йа ляьв едилмясиня 
сябяб олан ясаслардан бири вязиййятин ящямиййятли дяйишмясидир ки, 
тяряфляр дя буна ясасланыр. 

Вязиййятин ящямиййятли сурятдя дяйишмяси нятижясиндя мцга-
вилянин дяйишдирилмясинин вя йа ляьвиня истисна щалларда мцгавиля 
ижтимаи мараглара зиддиййят тяшкил етдикдя вя йа тяряфляр цчцн онун 
ижрасы цчцн нязярдя тутулан хяржлярдян артыг зийана салдыгда, мящ-
кямянин гярары иля йол верилир. 

Мцгавилялярин чохсайлы мцхтялифлийиня (алгы-сатгы, тядарцк, 
контраксийа, дашынмаз ямлак сатышы, ижаря, прокат, малиййя ижаряси, 
подрйад, борж, банк яманяти, анбар сахламасы вя с.) бахмайараг 
онларын щамысынын мязмунунда ящямиййятли шяртляр олмалыдыр ки, 
онлар да мцхтялиф нюв мцгавиляляр цчцн мцхтялифдир. Онлардан щеч 
олмаса биринин олмамасы РФ ММ-ин позулмасыдыр. 

Мцгавилянин эерчяклийи субйектляр, идаря вя арзунун ифадяси, 
мязмун вя форма кими дюрд елементин вящдяти иля мцяййян олу-
нур. Онлардан щеч олмаса биринин олмамасы йол верилмяздир. 

 
Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Мцгавилянин тяряфдашлыг мцнасибятляриндяки ящямиййяти. 
2. Бизнесдя мцгавилялярин нювляри вя онларын характеристикасы. 
3. Мцгавилялярин щцгуги мцдафияси. 
4. Мцгавилянин позулмасы нювляри. 
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12. ИНФОРМАСИЙА БИЗНЕСИ ВЯ ОНУН  
       ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫ 

 
 
 
Жямиййятин тякамцл просесиндя ону ясаслы сурятдя дяйишдир-

мяйя гадир олан йени сащяляр, йени фяалиййят сфералары йарадылыр. Ся-
найе мейдана эяляндя дя беля олмушду, инди дя информасийа тех-
нолоэийалары эцндялик щяйатымыза дахил олараг инсаны вя онун яща-
тясини дяйишдирир, дцнйа бирлийини дяйишдирир, жямиййятин артан инки-
шафы цчцн ясас верир. Йени сащя бизнесдя кюклц дяйишикликляря эя-
тирди, ону даща динамик вя даща камил етмишдир. 

Информасийа бизнеси камил инфраструктуру иля ян ири чох сащяли 
комплекс шяклиндя сащибкарлыг фяалиййятинин нисбятян йени сферасы-
дыр. Информасийа бизнеси, бир тяряфдян, банкларла, биръаларла, аудитор 
ширкятляриля вя с. йанажаьы бцтцн сащибкарлыг фяалиййяти системинин 
инфраструктуруна дахилдир, диэяр тяряфдян ися бизнесин мцстягил са-
щясидир. 

Информасийа бизнеси Гярб юлкяляриндя 60-жы иллярдя йараныб, 
70-жи иллярдя мцстягил сащя кими формалашыб, 80-жи иллярдя ися юз ин-
фраструктуру иля ян ири чохсащяли комплекся чеврилмишдир. Яввялжя 
информасийа технолоэийалары мцряккяблийи вя бащалыьы иля ялагядар 
олараг елми мяркязлярдя вя ири сянайе комплексляриндя истифадя 
олунурду. Информасийа технолоэийалары тякмилляшдикжя вя ужузлаш-
дыгжа мцхтялиф сащяляря нцфуз етдиляр вя онларын сямярялилийини ар-
тырмаьа имкан йаратдылар. Информасийа технолоэийаларынын инкишафы 
нятижясиндя жямиййятдя йени тялябатлар йаранды вя формалашды. 
Мцасир игтисадиййатын бу «бядщейбятинин» нящянэинин мигйасларыны 
ашаьыдакы рягямляр тясдиг едир. Информасийа технолоэийаларынын 
дцнйа истещсалы 1990-жы илдя 2 трлн доллара чатды (1986-жы илдян дюв-
риййянин икигат артымы жямиси 4 илдя баш верди). АБШ-да вя Йапо-
нийада информасийа истещсалы мяшьуллуг сявиййясиня эюря мадди ис-
тещсал сферасыны ютмцшдц. Беля ки, АБШ-да 1980-жи иллярин яввялля-
риндя бцтцн ишляйянлярин 60%-я йахыны бу сащядя мяшьул олурду. 
Информасийа бизнесинин бц эцнкц инкишаф мейилляри белядир ки, о ин-
кишаф темпиня, мяшьуллуьа вя башга игтисади эюстярижиляря эюря яня-
няви сащяляри архада гойур. 
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12.1. Информасийа бизнесинин структуру 
 
Информасийа сащясинин инфраструктуруна кечяркян гейд ет-

мяк лазымдыр ки, информасийа бизнеси сферасы чох эенишдир вя мцхтя-
лиф фяалиййят нювлярини юзцндя ещтива едир ки, онлар да бирбаша вя йа 
долайысы иля информасийа иля баьлыдыр. Щям дя нязяря алмаг лазымдыр 
ки, инфраструктурда даима дяйишикликляр вя щяжмлярин артмасы баш 
верир. Щесаблама техникасы иля бирбаша баьлы мящсулларын вя хид-
мятлярин истещсалына башлайараг (бу ясасян бу эцн фярди компйу-
терлярдир) информасийа бизнеси инсан фяалиййятинин практики олараг 
компйутерля ялагяси олмайан йени-йени сащяляр зябт едир. 

Бизнесин мцасир инфраструктуруну нязярдян кечиряркян йадда 
сахламаг лазымдыр ки, мцхтялиф юлкялярдя вя мцхтялиф мцтяхяссисляр 
ону бирмяналы шярщ вя изащ етмирляр. Бир нечя беля йанашмайа нязяр 
салаг. Й.М.Каниьин ашаьыдакы ясас яламятляри гейд едир: мцхтялиф 
тип ЩМ; информасийа ресурсларына эириш цчцн абонентляря йол верян 
абонент мянтягяляри; електрон-щесаблама вя информасийа потен-
сиалынын идаря едилмясини тямин едян тяшкилати елементлярин топлусу; 
сащянин ЩМ-лярин програм вя информасийа тяминатында тялябаты 
тямин едян структур елементляри (алгоритмляр вя програмлар фонду, 
верилянляр банкы вя с.) щямчинин мцхтялиф тяминедижи елементляр 
(бах: [64, сящ. 171]). Бу биздя йаранмыш инфраструктурун тящлилидир. 
Башга бир мисал – АБШ-да йаранмыш информасийа бизнеси инфра-
структурун тящлили (щярчянд ки, АБШ-да буна мцхтялиф йанашмалар 
вар). Е.Еттинэер информасийа бизнесинин инкишаф схемини ишляйиб ща-
зырламышдыр ки, бунун да ясасына игтисадиййатын мцхтялиф сфералары-
нын компйутерляшдирилмяси гойулуб. Мяркяздя компйутер, ятрафда 
ися бизнесин рабитя каналларындан башламыш сон мящсуладяк бизне-
син галан елементляри гойулур (бах: [64, сящ. 176]). 

Даща бир схем Л.Жемм тяряфиндян тяклиф олунуб вя бу схем 
информасийа инфраструктуруну нязярдян кечирмяк вя баша дцшмяк 
цчцн ян уьурлу вя ращат схемдир (бах: [64, сящ. 191]). Схемин сяк-
киз сегментиндян щяр бири, щеч дя щамысы информасийа иля баьлы ол-
майан мцхтялиф фяалиййят нювлярини юзцндя ещтива едир. Бунунла 
беля сегментдя эюстярилмиш щяр фяалиййят нювц нежя олурса-олсун 
информасийа бизнеси цчцн важибдир: 

1) мязмунлу информасийа (кинофилмляр; гязет вя ъурналлар; 
микрофилмляр; информасийа бцллетенляри, бязи релизляр, мялумат эю-
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стярижиляри; китаблар, мярузяляр, няшрляр, гейдляр; видеодискляр, лент-
ляр, лазер дискляри); 

2) кюмякчи хидмятляр (риск капиталы, банклар; сцни ягли сис-
темляр, системлярин лайищяляндирилмяси; сянядлярин електрон ютцрцл-
мяси, верилянлярин дахил едилмяси; маркетинг, реклам аэентликляри; 
биръа дяллаллыьы, хидмятляр бцросу); 

3) информасийа технолоэийасы (компйутерляр, терминаллар; ня-
зарят аваданлыглары; оптик апаратлар; микрофилмляр, лазер дискляри; 
чап аваданлыглары, учот бланклары; сянядлярин чохалдылмасы); 

4) интеграсийа едижи технолоэийалар (терминаллар, фярди ком-
мутаторлар; данышыг системляри, факсимил; рягямли мялуматлар); 

5) рабитя васитяляри (радио, телевизор, телефон; ютцрцжц систем-
ляр; видеодискляр, лифли оптика; почт рабитяси васитяляри, коммутатор-
лар); 

6) рабитя каналлары (курйерля чатдырма, почт; телеграф, телефон; 
бейнялхалг рабитя васитяляри, пейк рабитяси, коммерсийа рабитяси ва-
ситяляри; кабел телевизийасы; щярякят едян вя блоклу апаратлар); 

7) теле-радио верилишляри каналлары (радио шябякяси, реэионал 
шябякяляр; телешябякя; телефакс; гысадальалы рабитя); 

8) мяналы хидмятляр (йениликляр хидмяти; електрон вя гейри-
електрон васитяляр банкы цчцн информасийа; фонд биръалары щагда 
информасийа, информасийа дяллаллыьы; китабханалар, видеотекалар; 
статик индексляр; верилянляр банкы; данышыг системляри). 

Схемдян эюрцндцйц кими инфраструктур бурада чох мцфяссял 
нязярдян кечирилиб вя бахмайараг ки, реаллыгда бязи сащялярдя сег-
ментляр кясишя биляр, инфраструктур бюйцк сайда мцхтялиф нюв фяа-
лиййяти юзцндя ещтива едир. 

 
12.2. Информасийа технолоэийалары 

 
Информасийа технолоэийаларыны информасийа бизнесинин 

мцщяррики щесаб едяряк диггяти онларын мязмунуна вя ролуна 
жямляшдиряк. 

Информасийа технолоэийасы мцасир информасийа бизнесинин 
«козыр капиталларыны» юзцндя ещтива едир: компйутерляр, терминал-
лар, компйутер аваданлыглары, оптик апаратлар, микрофилмляр, лазер 
дискляри чап вя ксеросурят аваданлыглары. Бу бизнесин инкишафынын 
ясас стратеъи мягсядлярини мцяййян едян инфраструктурун база еле-
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ментляридир, буна эюря дя сечим тясадцфц дейил. 
Идаряетмя сащясиндя америкалы мцтяхяссис Г.Поппелин фикриня 

эюря информасийа технолоэийалары дедикдя ижтимаи щяйатын бцтцн сфе-
ралары цчцн информасийанын йарадылмасы, йыьылмасы, ютцрцлмяси, сах-
ланмасы вя емал едилмяси цчцн щесаблама техникасындан вя рабитя 
системляриндян истифадя баша дцшцлмялидир (бах: [79, сящ. 375]). ИТ-ни 
информасийа бизнесинин бир щиссяси (вя йа елементи) – онун бир сыра 
технолоъи ясаслары кими вя инфраструктурунун чох заман автоном 
(сярбяст) инкишаф едян айрыжа сектору кими нязярдян кечирирляр. 

 
12.2.1. Информасийа технолоэийаларынын инкишаф мейилляри 

 
Информасийа технолоэийаларынын башлайан ерасыны щейранедижи 

технолоъи наилиййятляр факты кими тясдиг едяряк америкалы мцтяхяс-
сисляр щярякятверижи гцввяси, информасийа мейилляри адланан, беш ясас 
мейил олан бу сащядя эяляжяк тяряггини прогнозлашдырдылар: 

1) информасийа мящсулунун ролунун артмасы, 
2) гаршылыглы ялагя (уйьунлуг) габилиййятинин инкишафы, 
3) аралыг мангаларынын ляьви, 
4) глобаллашма, 
5) конверэенсийа. 
Гысажа олараг онлары характеризя едяк. 
 

12.2.1.1. Информасийа мящсулунун ролунун артмасы 
 
Информасийа мящсулу (ИМ) програм васитяляри, верилянляр ба-

засы вя експерт тяминаты хидмятляри шяклиндя олур (тяриф Г.Поппел вя 
Б.Годстайп тяряфиндян верилиб) бах: [79, сящ. 379]). ИМ мцхтялиф 
гябилдян олан информасийа формасында инсан биликляринин мянбяйи-
дир. Р.У.Емерсон информасийайа, «сайсыз зякаларын тяфяккцрцнцн 
вя тяжрцбясинин йыьымы» кими тяриф верир бах: [79, сящ. 383]). Мцва-
фиг олараг ягли ишчилярин фяалиййяти алынан информасийанын мязму-
нундан, дягиглийиндян вя вахтлы-вахтында олмасындан йцксяк дяря-
жядя асылыдыр. ИТ-лары информасийаны биликлярин йарандыьы вя истифадя 
олундуьу йерядяк чатдырмаьа гадирдир. ИМ-ин артан ящямиййяти дя 
бурадан, щям дя мцхтялиф мцстявилярдян чыхыр. ИМ-ин информасийа 
щиссяси инсанларын дцнйаэюрцнцшцнц эенишляндирир, ресурслардан 
даща сямяряли истифадя етмяйя имкан верир, яйлянжяли информасийа ися 
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асудя вахтыны тямин едир. Щяр ики тяркиб щиссянин кейфиййяти вя са-
дялийи бязи инсанларын мямнунлуг щиссиня ящямиййятли дяряжядя тясир 
эюстярир. 

Бизнес аляминдя ягли ишчиляр гярарлар гябул едирляр, мямулаты 
ишляйиб щазырлайырлар, мал вя хидмятляри алыр вя сатырлар, фирманын иш-
ляринин эедишини мцяййян едян тювсийяляр верирляр. Ишэцзар ямя-
лиййатларынын апарылмасы ягли ишчиляр тяряфиндян алынан ИМ-дян ящя-
миййятли дяряжядя асылыдыр. Америка тяжрцбяси эюстярир ки, фирмаларын 
яксяриййяти ИМ-я щяддян чох вясаит хяржляйир, явязиндя ися ягли ишчи-
лярин йарадыжылыьы бахымындан чох аз файда эютцрцрляр. АБШ-да ягли 
ишчи адланан 30 млн менежер вя башга мцтяхяссис юз фирмаларына 
илдя 1 трлн доллара баша эялир. Ейни заманда башга хяржлярин сямя-
рялилийини артыра биляжяк ИТ-ларына жямиси 75 млн доллар хяржлянир. Бу 
хяржлярин важиблийиня «Буз, Аллен енд Гамилтон Инк» фирмасынын 
тядгигатлары тясдиг едир. Тядгигатлар эюстярир ки, ягли ямяк хяржляри-
нин 18-30%-и практики олараг ясасян ян йахшы информасийа мящсулу 
ахтарышында итир. Ян йахшы мялуматлылыг вя даща йцксяк щягигилик 
бюйцк эцждцр ки, буну истянилян малиййячи тясдиг едяр. Буна эюря 
дя зярури информасийа чатышмазлыьы иля ялагядар 200 млрд доллар ит-
кийя йол верян ширкятлярин вя фирмаларын лабцд мцтилийи садяжя ола-
раг тяяжжцблцдцр. 

«Рюйтер»ин тимсалында ИМ-ин тякмилляшмя просесиндя нежя 
трансформасийа етдийини эюстярмяк олар. Илкин олараг систем реал 
заман реъиминдя фонд котировкаларына садяжя олараг бахмаьа им-
кан верирди. Щазырда «Рюйтер-2000» системи мцхтялиф фонд алятляри-
нин котировкаларына бахмагдан савайы сювдяляшмяляр баьламаьа, 
«Рюйтер» информасийа аэентлийинин хябярляриня бахмаьа, котиров-
каларынын дяйишмясинин график тясвирини эюстярмяйя имкан верир. 
Артыг елан олунмуш «Рюйтер-3000» системиндя буна ялавя олараг, 
системин чох иллик ишиндя топланмыш глобал верилянляр базасына мцра-
жият етмя васитяляри мейдана чыхажаг. Бу тижарятдяки мейилляри дя-
риндян тящлил етмяйя вя дцзэцн гярарлар гябул етмяйя имкан верир. 

Игтисадиййатын алты сектору мцяййян едилмишдир ки, ИТ-нин тят-
биги, чох ещтимал ки, тижарят ямялиййатларынын сямярялилийини артыра-
жаг: сянайе маллары вя тядарцкц чякилиб бцкцлмцш истещлакчы вя яж-
зачылыг маллары, коммерсийа мцяссисяляринин вя айры-айры шяхслярин 
сыьорта едилмяси, коммерсийа банкы вя кредитляр, топдансатыш тижа-
ряти вя мцтяхяссис хидмятляри, фонд тижаряти. 
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Америка щягигятляриня щятта чох сятщи бахыш ИМ-ин йарадыл-
масынын чичяклянмя бизнес олмасына яминлик йарадыр. 80-жи иллярин 
сонунда АБШ-да телевизийа сериаллары, видеокасетляр, радио про-
грамлар, валлар, видеоойунлар, китабханалардакы, гязет вя ъурнал-
лардан мятн вя шякилляр истещлак тяйинатлы ИМ-ин бир щиссясини тяшкил 
едирди. Мясялян, АБШ-ын важиб консептуал вя структур дяйишмяляри 
йашайан гязет базарынын тимсалында бу мцщафизякар сащянин йени 
ИТ-ляря нежя гошулмасыны эюстярмяк олар. Чохсайлы дяйишикликляр 
дцнйа ъурналистикасынын инкишафына да тясир едир. 

Америка мцщитинин дяйишмяси – бошанмаларын сайынын арт-
масы вя аиля тяркибинин азалмасы, ишдя щяддян чох йцклянмя, бош 
вахт кечирмя формасынын чох бюйцк сечими, щямчинин дяйяр вя 
еколоэийа мцлащизяляри алтернатив чап няшрляринин инщисарына эятирир. 
Няшриййатларын чоху щесаб едир ки, эяляжякдя гязетлярин анжаг елек-
трон версийасы олажаг. Мцстягил експертлярин гиймятляндирмяляриня 
эюря «Мижрософт» консерни йени медиа лайищяляринин ишляниб щазыр-
ланмасына юз елми бцджясинин 20%-ни инвестисийа гойур. «Мижро-
софт» дцнйа енсиклопедийа базарында мцтляг лидер олараг ЖД-
РОМ цчцн енсиклопедийа вя сораг китабчалары бурахыр, ири гязетля-
рин вя телеканалларын апарыжы ъурналистлярини топлайыб юз тяряфиня чя-
кир, ири фотоархивляр вя шякил галерейалары алыр вя с. 

 «Мижрософт» вя НБЖ-МСНБС телеканаллары мцштяряк мцяс-
сисяси нормал телевизийа реъими иля йанашы интернет шябякясиндя дя 
ишляйир. Яэяр истифадячини теледикторун данышдыьы щадися барясиндя 
даща мцфяссял информасийа марагландырырса, о буну верилишин елек-
трон версийасындан ала биляр. 

24 ийун 1996-жы илдя «Мижрософт» Интернетдя юзцнцн биринжи 
ъурналы «Слате»-ни ачды ки, бу да жямиййятин диггятини чох тез юзцня 
жялб етди (щттп://www.slate.com). Ону щятта «Тиме» ъурналы тякрар 
чап етди (бяли, бу АБШ-да али фярглянмя нишаныдыр). Мцмкцндцр ки, 
ъурналистиканын эяляжяйини мящз беля кцтляви информасийа васитяляри 
мцяййян едяжяк. «Слате» мятн вя ади шякиллярдян савайы мусигили вя 
мултимедиа материаллары иля тяжщиз олунур. Електрон няшрля чап няшри 
арасындакы рягабятин кяскинляшмясиня мисал эятиряк. Дейяк ки, 
«Мижрософт» АБШ Интернетиндя йени ири «Ситйсжапе» лайищясини – 
АБШ шящярляри цзря електрон сораг китабчасы бурахыр ки, илк вахт-
ларда о сащялярин планындан савайы, диггятя лайиг йерляр, ресторан-
лар вя с. щаггында информасийаларла тяжщиз олунмалыдыр. Сонра 
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«Ситйсжапе»нин редакторлары йерли хябярляри, щямчинин реклам елан-
ларыны дярж етмяйя башламаг ниййятиня дцшцрляр. Бунунла да гязет 
няшрляринин ясас базасы даьылыр вя сярт рягабят нятижясиндя анжаг аз-
сайлы сечилмиш чап няшрляри гала билярляр. 

ИМ-ин йарадылмасы цч ясас мярщяляни юзцндя ещтива едир: иш-
ляниб щазырлама, синтез вя йайылма. Бу мярщялялярдян 8 ясас нюв 
ИМ кечир: йениликляр, сянядли програмлар, биликляр вя ряйляр, верилян-
ляр вя факторлар, протоколлар, ойунлар, бядии филмляр вя драм ясяр-
ляри, мусиги вя йумор. 

ИМ сащясиндя бцтцн фяалиййят уникалдыр, биринжиси риск нюг-
тейи-нязяриндян, она эюря ки, ики ясас категорийа мцштяринин сорьу-
суну тямин етмяк лазымдыр: истещлакчынын вя реклам верянин, ИМ-ин 
истещлакчы секторунда эялирлярин тяхминян 50%-и рекламлардан эялир. 
Информасийа хидмятинин икинжи сявиййяси хцсусиййяти мцяййян фяа-
лиййят сферасына щцгугун олмасыдыр. Мясялян, истифадя олунан тезлик 
спектринин мящдудлуьу йерли радио вя телевизийа ютцрцжц стансийа-
ларынын верилиш апармаг цчцн лисензийа алмасы зяруриййятиня сябяб 
олду вя с. Бундан ялавя информасийа сащяси иля ялагядар бцтцн шир-
кятляр вя фирмалар практики олараг техники вя щцгуги сярщядляр ол-
мадыьындан юз базар сярщядлярини вя щцгугларыны йаратмышлар. 

 
12.2.1.2. Информасийа технолоэийаларынын гаршылыглы ялагя (уйьунлуг)  
                 габилиййятинин инкишафы 

 
ИТ-нин инкишафынын нювбяти мейли системин бцтцн физики вя 

мянтиги елементляри арасында гаршылыглы ялагя габилиййятидир. Гаршы-
лыглы ялагянин уйьунлуьунун тяминаты цчцн важиб амиллярдян бири 
стандартлашдырмаг просесляриня сябяб олан програм вя апарат васи-
тяляринин, дисплейлярин, верилянляр базасынын вя шябякялярин йени 
стандартларыдыр. 

Йени технолоэийалар дцнйа базарында ясас щярякятверижи 
гцввядир. Жямиси бир нечя ясас компонент – микропросессорлар, 
локал шябякяляр, робот техникасы, ихтисаслашдырылмыш АИЙ (автомат-
лашдырылмыш иш йери), верижиляр, програмлашдырыла билян нязарятчиляр – 
автоматлашдырылмыш мцяссися консепсийасыны реаллыьа чевирди. Лакин 
щазырда технолоэийа лянэидижи амил кими дя чыхыш едя биляр: авто-
матлашдырма васитяляринин гаршылыглы ялагя габилиййятинин олмамасы 
онларын реаллашдырылмасыны сямярясиз едир. Буна сябяб ИТ-нин парт-
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лайышла эенишлянмясидир. Бунун нятижясиндя мящсулларын стандарт-
лашдырылмасы техники стандартла айаглаша билмир. Диэяр тяряфдян 
даща актив маркетинг фяалиййяти вя ИМ-ин мцвяффягиййятля йайыл-
масы, щансыса ширкятин базарын бюйцк бир пайыны яля кечирмяси няти-
жясиндя онун мящсулу галанларын щамысы цчцн стандарт олур. Мисал 
кими ЫБМ фирмасынын компйутерлярини, «Мижрософт» корпорасийасы-
нын ямялиййат системлярини, «Новелл» локал шябякясини, ЫВЖ фирмасы-
нын ВЩС, «Сони» фирмасынын «Видео-8» мяишят видеойазы стандарт-
ларыны эюстярмяк олар. 

Стандартларын олмасы гаршылыглы ялагяйя наил олмаьын тямина-
тыдыр. Йени информасийа ишлямяляринин мейдана чыхмасынын сцряти 
йцксякдир, няинки информасийа мящсулларынын стандартлашдырылмасы. 
Лакин сон вахтлар мцяссисялярин ириляшмяси вя ИМ-ин мцхтялиф плат-
формаларынын интеграсийасы цзря тяжрцбянин артмасы иля ялагядар 
мцхтялиф истещсалчыларын фяалиййятинин стандартлашдырылмасы артыг ИМ-
ин ишляниб щазырланмасы вя йарадылмасы мярщялясиндя апарылыр. 

Жари мягамын даща бир мцряккяблийи ондан ибарятдир ки, ИТ-
нин инкишаф системлярин интеграсийасы вя стандартларын йарадылмасы 
просеслярини ящямиййятли дяряжядя галаглайыр. Мясялян, йунан фир-
маларынын малиййяляшдийи бешинжи нясил компйутерлярин йарадылмасы 
програмынын йериня йетирилмяси онунла лянэийир ки, програм тями-
натынын йени архитектурасы мювжуд ягли мяркязлярля уйьунлашмыр, 
йени протоколлар кющня рабитя системляриндя истифадя олуна билмир, 
йени машын дилляри ися кющня системляря уйьун эялмир вя с. 

 
12.2.1.3. Аралыг мангаларын ляьви 

 
ИТ-лярин бизнесин мцхтялиф сфераларына даща дяриндян нцфуз 

етдикжя, онлар рягабятин ясасландыьы мцхтялиф дяйяр эюстярижилярини 
дяйишдирир. Бу игтисадиййатын диэяр сащяляриндя, аралыг мангаларын 
ляьви кими эярэин мейиллярля ифадя олунан фундаментал структур 
дяйишикликляриня сябяб олур. Сонунжу истещлакчылар вя истещсалчылар 
арасындакы васитячиляри юзцндя ещтива едян мярщялялярин ляьвини эю-
стярир. Мясялян, банк сферасында кичик банкларын ролу азалыр, беля 
ки, информасийа технолоэийаларынын тятбиги чох бюйцк ресурслар тя-
ляб едир. 

ИТ-ляр щазырда ширкятлярдя вя ширкятляр арасында аралыг фун-
ксийалары ляьв етмяк имканыны тямин едир. Телемаркетинг вя 
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«компйутер-компйутер» системи, мясялян, аралыг тижарят тяшкилатла-
рыны арадан эютцрцр. Цмуми истифадя терминалларына («електрон 
кюшк» адланан) эиришя малик олан истифадячиляр сатышда олан маллары 
сифариш верир вя електрон купонлар алырлар. Банк ишиндя вя бизнесин 
диэяр сфераларында чохлу анолоъи мисаллар эятирмяк олар. 

Цмуми вязиййяти гиймятляндиряряк, Америка мцтяхяссисляри 
тясдиг едирляр ки, фяалиййятин мцхтялиф сфераларына йени рягабят силащы 
дахил етмякля, ИТ-ляр фирмалар арасында кяскин мцбаризя йарадыр. 
«Ынтел» «електрон» тижарят яввял-ахыр бизнесин бу эцн бцтцн нюв 
мящсулларын сон истещлакчыйа чатдырылмасында важиб рол ойнайан 
орта мангаларыны (дистрибйутерляр) сыхышдыражаг. 

ИТ-лярин беля эцжлц гцввяйя чеврилмясинин ясас сябяби онда-
дыр ки, сювдяляшмяляр йериня йетириляркян, информасийа тез-тез ясас 
мцбадиля мящсулу кими чыхыш едир, мясялян, тялим програмлары алы-
наркян вя йа консултасийа хидмятляринин эюстярилмясиня мцгавиля 
баьланаркян. Бу мцяссисянин дахилиндя (истещсал-тяминат), мцясси-
сяляр арасына (алыжы-сатыжы) вя мцяссися вя истещлакчы арасында гаршы-
лыглы ялагя цчцн дцзэцндцр. Бу щалларда аралыг мангаларын ляьвиня 
йени технолоэийаларын ляьви сябяб олур ки, онлар информасийаны онун 
емалы, сахланмасы, ютцрцлмяси вя тяхиря салынмаз истифадя цчцн 
даща уьурлу вя садя формайа чеврилмяси щесабына ялавя дяйярля тя-
мин едир. ИТ-лярин ящямиййятли цстцнлцкляри дя бурадан ортайа чыхыр: 
даща эениш йайылма, истифадянин чох садялийи вя информасийа техно-
лоэийаларындан истифадя мясряфляринин хцсуси чякисинин яняняви 
цсуллардан (инсанын, каьызын вя с. жялб олунмасы иля) истифадя едил-
дийиндян чох ашаьы олмасы иля ялагядар гиймятлярин азалмасы. 

Артыг ХХЫ ясрин яввялляриндя, ИТ-лярин цчцнжц инкишаф мейли-
нин ашкар олмасы кими, аралыг мангаларын ляьви игтисадиййатын ИТ-
лярля баьлы сащяляриля вя яняняви сащяляри арасындакы сярщядляри йуй-
улуб даьылмасына эятиряжяк. Щям дя ИТ истещлакчылары арасында баш 
верян аралыг мангаларын ляьви просеси, шцбщясиз ки, ИТ тяжщизатчылары 
арасында да анолоъи просеся сябяб олажаг. 

 
12.2.1.4. Глобаллашма 

 
ИТ-нин даща бир инкишаф мейли информасийа бизнесинин гло-

баллашмасыдыр. Сырф нязяри олараг бу эцн истянилян адам (вя йа 
фирма) информасийа истещлакчысыдыр. Буна эюря дя информасийа база-
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рынын сярщядляри ясас истещлакчылар арасында кифайят гядяр сярт ряга-
бят мювжуд олмасына бахмайараг яввялки кими щцдудсуздур. 
АБШ, Йапонийа, Франса, Бюйцк Британийа вя АФР кими яняняви 
эцжлц истещсалчылара сон иллярдя Австралийанын, Жянуби Корейанын, 
Тайванын, Сингапурун вя с. фирмалары ялавя олмушдур. Дцнйа ря-
габятинин интенсивляшмясинин башлыжа сябябляриндян бири дцнйа 
мигйасында конкрет ИТ нювляриня тялябатын йайылмасыдыр. Демяк 
олар ки, базарларын фяргли олмасына бахмайараг, АБШ-да тялябат 
олан мящсуллар, Йапонийада, Авропада тялябатын олдуьу мящсул-
ларын аналогудур. Бу просеся сябяб ашаьыдакы беш амилин олмасыдыр: 

- ИТ-нин йайылма темпини мцяййян едян ИТ сащясиндяки 
биликлярин фяргли сявиййяси, бу тятбиг сферасындан вя юлкянин хцсу-
сиййятляриндян асылы олараг эениш щцдудларда мцхтялиф жцр эюстярилир; 

- ИТ-нин «дяйяр-сямярялилик» нисбяти; 
- стандартлашдырма; 
- йанашы мювжуд вя гаршылыглы явяз олуна билян техно-

лоэийаларын мцгайисяли йахшы жящятляри. 
Бу эцн информасийа бизнесиндя, бцтювлцкдя игтисадиййат сфе-

расында олдуьу кими, арасында эениш рягабят мцбаризяси эедян 
АБШ, Йапонийа вя Гярби Авропа кими цч ян ири мяркяз йаранмыш-
дыр. 80-жи иллярин сонунда 90-жы иллярин яввялляриндя бу мцбаризянин 
ясас нятижяляри ашаьыдакы кими сяжиййялянирди. 

ИТ-нин дцнйа базарында Америка мювгейинин цмуми зяиф-
лямяси нязярдя тутулурду. АБШ анжаг компйутер аваданлыгларынын 
(75%) вя програм васитяляринин (65%) тяжщизатында цстцн иди. 

Йапонийанын ролунун артмасы гейд олунур. 70-жи иллярин со-
нундан башлайараг о, истещлакчы електроникасынын дцнйа щяжминин 
50%-я гядярини бурахырды. Шимали Америка базарында йапон кантор 
аваданлыгларынын пайы ашаьыдакы кимидир: сурятчыхарма апаратлары 
сащясиндя – 40%-дян йухары, калкулйатор вя факсмил аваданлыглары 
сащясиндя – 100%-я йахын. 

Авропа цчцн сон вахтлар ИТ сащясиндя эерилямяк характе-
рикдир. ИТ-йя ихтисаслашмыш Авропа ширкятляриня бир нечя дцнйа 
мигйаслы истещсалчылар истисна олмагла, дцнйа базарында рягабят 
габилиййятини тамамиля вя мцмкцндцр ки, щямишялик итирмиш кими 
бахылыр. Беля фикир ижтимаи ряйляр сорьусундан иряли чыхыр. Авропа шир-
кятляринин дахили базардакы пайы цмуми ИТ тядарцкцнцн анжаг 30-
40%-ни тяшкил едир. 100 ян ири хцсуси ширкят вя фирманын ичиндя анжаг 
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19-у Авропайа мяхсусдур. Бцтцн Авропа юлкяляри ИТ-нин нетто-
идхалчысыдыр, ян йени технолоэийалар сащясиндя онларын тижарят дефисити 
артыр. Лакин Авропа юлкяляринин щюкумятляри, хцсуси ширкятлярин йу-
хары рящбярликляринин онларын фяалиййятиня шцбщяли мцнасибятиня 
бахмайараг юзцнцн ИТ сянайесини дирчялтмяйя чалышырлар. ИТ сащя-
синдя ЕТТКИ-ляр няинки бязи щюкумятлярин дястяйини газанды, онлар 
АИБ рящбярлийинин диггятини жялб етди. АИБ-нин рящбярлийи ресурсла-
рын консолидасийасынын эениш програмыны (ЕСПРЫТ – информасийа 
технолоэийалары сащясиндя Авропа Стратеъи Тядгигатлар Програмы). 
иряли сцрдцляр 

 
12.2.1.5. Конверэенсийа 

 
Глобаллашма билаваситя конверэенсийа иля ялагядардыр. Яв-

вялляр истещсал сферасыны вя хидмятляр сферасыны асанлыгла диференсиал-
ламаг олурду. Лакин йухарыда шярщ едилмиш мейилляр яняняви тя-
сяввцрляри дяйишир. Бязи мящсул вя хидмят нювляриня сярщяд гоймаг 
кифайят гядяр садядир. Сурятчыхарма вя щесаблама техникасы мящ-
сулдур, телекс вя радио верилиши ися хидмятдир. Сющбят анжаг йуха-
рыда хатырланан хидмятлярля бирликдя конкрет ящямиййят кясб едян 
телекс апаратларындан вя ТВ гябуледижиляриндян эетдикдя иш мцряк-
кябляшир. Бязи системляр универсал системи тясяввцря эятирир. Брокер 
ямялиййатларынын кодлашдырылмасы системи, банк апаратлары, щямчи-
нин енеръи нязаряти системляри буна мисалдыр. Бундан ялавя мцяййян 
мящсул вя хидмят нювляри, ейни функсийаны йериня йетиряркян, яс-
линдя гаршылыглы явяз олунандыр. 

Конверэенсийа бир сыра сегментлярдян ибарят олан потенсиал 
ИТ базары адланан базары формалашдырыр. 

«Истещлакчы сегменти» информасийанын вя яйлянжянин ютцрцл-
мясини вя онларын фярди шяхсляр тяряфиндян истещлакыны юзцндя ещтива 
едир. Беля истещлак евдя, шяхси автомобилдя, йерли тижарят мяркязиндя 
вя йа мещманхана нюмрясиндя щяйата кечириля биляр. Фирманын 
хцсуси ижазяси олмадан бир чох фярди хидмятляр щямчинин фирма 
гуллугчулары тяряфиндян юзляринин АИЙ-синдян алына биляр. 

«Бизнесин тяминаты» мцхтялиф нюв ишэцзар фяалиййятин реаллаш-
дырылмасынын эедишиндя ИТ мящсулларынын вя хидмятляринин истещла-
кыны юзцндя ещтива едир: тядарцк, истещсал-хидмят, маркетинг, мящ-
сулун физики йайылмасы вя ялавя дяйяр йарадылмасынын башга мярщя-
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ляляри. ИТ-нин истифадя едилмяси, бир гайда олараг, сон дяряжя интен-
сивдир, тякрарланан характер дашыйыр вя мцяййян проседурларла тян-
зимлянир. 

«Ягли иш» информасийанын менежерляр вя башга мцтяхяссисляр 
тяряфиндян истещлакыны вя ютцрцлмясини юзцндя ещтива едир. 

Информасийа технолоэийалары сянайесинин инкишаф динамика-
сыны нязяря алмагла реал базарын прогнозу ИТ-нин ашаьыдакы ясас 
сащялярини гейд етмяйя имкан верир: 

1) Рабитя хидмятляри. Верилянлярин телефонла ютцрцлмяси, шяклин 
вя сяс сигналларынын ютцрцлмяси, яняняви чатдырма методлары (мяся-
лян почтла) кими цмуми истифадя шябякяляри иля реаллашдырылыр; 

2) Информасийа хидмятляри. Щям яняняви методларла, щям дя 
електроника васитясиля щяйата кечирилмиш мцхтялиф нюв няшрлярля; тят-
биги програмлар пакети, сифаришли програм васитяляри, верилянлярин 
компйутер емалы, реклам вя башга пешякар хидмят нювляри иля тям-
сил олунур; 

3) Яйлянжя. Мусигили, бядии, йумористик вя ойун характерли ин-
формасийа мящсулунун йарадылмасы, онун чап няшрляри, баллар, ка-
сетляр, дискетляр вя с. васитясиля, щямчинин радио- вя телетранслйасий-
асы, кабел телевизийасы, театрлар вя с. васитясиля йайылмасы щесабына 
тямин олунур; 

4) Истещлакчы електроникасы. Айры-айры шяхслярин информасийайа 
вя яйлянжяйя олан тялябатыны тямин едян стандарт гурьулар вя сис-
темлярля тямсил олунур (мясялян, телефон, аудио- вя теле апаратлар, 
информасийа-яйлянжяли верилишляр, йадда сахлайан вя тясвир едян мяи-
шят компцтерляри вя лазер проигрывателляри кими ян йени системляр); 

5) Контор аваданлыглары. Гурьуларын вя системлярин эениш даи-
рясини ящатя едир: дашыйыжыдан дашыйыжыйа кючцрцлмяк цчцн ян садя 
автоном гурьулардан (сурят чыхаран вя йазы машынлары), бу эцнкц 
фярди компйутерляр, телефон апаратлары шябякяляри вя АИЙ-нин ин-
формасийаны йадда сахлайан, емал едян вя ютцрян башга нювляри-
нядяк; 

6) Бизнесин тяминаты системи. Она информасийанын емалы, 
сахланмасы вя ютцрцлмяси цчцн цмуми тяйинатлы системляр (мясялян, 
мцвафиг програм тяйинатлы универсал компйутерляр), щямчинин 
хцсуси тяйинатлы гурьулар вя системляр (рабитя шябякяляри цчцн ком-
мутаторлар, технолоъи информасийанын йыьылмасы цчцн гурьулар, ро-
ботлар, технолоъи просесляря автоматлашдырылмыш нязарят вя онлары 
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идаряетмя вязифяляри, «електрон кюшкляр», автоматик касса апарат-
лары вя бензин сатма системляри) аиддир. 

Потенсиал базарын ИТ сегментляри вя реал базар прогнозу 
арасында цст-цстя гойма еффекти баш верир ки, бу да эяляжякдя база-
рын конйуктуруну мцяййян едяжяк. 

Йени интеграсийа етмиш мящсул ахтарышы вя сцрятли конверэен-
сийа зяруряти ИТ сащясиндя фирмаларда щяртяряфли ямякдашлыьа мейил 
йарадыр. Бурада мцвяффягиййят чох шейдя дюрд щалдан асылыдыр: 

- ширкятляр йахын вя гощум мцяссисялярля конверэенсийайа 
сяй етмялидир ки, бу «стратеъи нцвяни» эцжляндирир; 

- фирмалар базарда мющкям вя узунмцддятли вязиййятя 
наил олмалыдыр ки, бу да бирэя сяйлярля тямин олуна биляр; 

- ширкятляр перспектив тяряфдаш сечиминя стратеъи мювгедян 
йанашмалыдырлар; 

- потенсиал-стратеъи тяряфдаш мювжуд олдугда ИТ тяжщизат-
чысы сювдяляшмя баш тутанадяк тяряфдашлыьын щансы шяртляри тяряфлярин 
максимум цстцнлцйцнц тямин едир. 

Конверэенсийа, беляликля, башга дюрд «информасийа мейилли» 
инкишафла чохкамералы феномен кими чыхыш едир. 

Интеграл базар хидмятляринин конверэенсийасы информасийа 
мящсулунун щаким мювге тутан ящямиййятиня яйани мисалдыр, ис-
тещлакчынын она эириш цчцн йолу гаршылыглы ялагя габилиййятли систем-
ляр васитясиля щяйата кечирилир ки, бу да, юз нювбясиндя, аралыг ман-
галарын ляьвиня вя яняняви йайылма каналларынын ляьвиня эятирир, 
глобаллашмайа кюмяк едир. 

 
12.2.2. Техники тяминат – информасийа технолоэийаларынын тямялидир 

 
Апарат васитялярини, коммуникасийа васитялярини, програм 

тяминатыны юзцндя ещтива едян техники тяминатын тякамцлц гейри-
мцнтязям сычрайыша бянзяр эедир. Компйутер техникасынын инкишафы 
щяндяси силсиля иля щяйата кечир. Щяр дюрд илдян бир компйутерлярин 
мящсулдарлыьы икигат артыр. 

«Апле Жомпутер Жорп.», «ЫБМ Жорп.», «Нетсжапе Жом-
мунижатионс Жорп.», «Оракле Жорп.», «Сун Мижросистемс Ынж.», 
«Делл» вя «Жасио» фирмалары шябякя компйутерляринин (Нетwорк 
Жомпутер-НЖ) гурьулары цзря еталон спесификасийа сийащыларыны вя 
тювсийялярини тягдим етдиляр. Бу бязян «Wintel» (Windows + Intel) 
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тендеминя вя цмумиййятля фярди компйутерляря щюкм кими гябул 
олунур. Шябякя компйутери даима шябякяйя гошулу олур вя онун 
ресурсларындан даща дольун истифадя етмяйя имкан верир. Бу заман 
компйутерин юзцнцн вя онун истисмарынын дяйяри азалдыла билир, 
програм тяминатынын платформадан асылы олмамасына наил олунур. 
Нязярдя тутулур ки, щяр бир НЖ-дя WWW – сящифяляря бахыш цчцн 
шябякядян йцклянмиш гошулмалары ижра едя билян програм тяминаты 
гурашдырылажаг, сярт дискя зярурят ися арадан галхажаг (бу мцхтялиф 
ягли инкишаф сявиййяли терминаллара малик чох терминаллы комплекся 
чох охшайыр). Рягабят «Мижрософт» вя «Ынтел»ин бу идейаларын 
башга реаллашдырылмаларыны ишляйиб щазырламаьа мяжбур едир. Онлар 
ики истигамятдя тяшкилатларда фярди компйутер сахламаьын дяйярини 
азалтмаг тяшяббцсц иля чыхыш едирляр – «Зеро Администратион» («Сы-
фыр инзибатчылыг») вя Нет ПЖ (фярди шябякя компйутери). Онларда 
НЖ тяшяббцскарларынын тяклифляри иля кясишян бязи мягамлар нязярдя 
тутулур, лакин бурада щеч бир ингилаби дяйишикликляр йохдур. Мцва-
фиг спесификасийа няшр олунуб, тяшяббцсляр ися 96 апарыжы истещсалчы-
нын дястяйини газаныб. 

90-жы иллярин сонунда бир сыра апарыжы истещсалчылар тяряфиндян 
«Щандщелд ПЖ» синиф гурьуларын бурахылышы елан едилди (буну саата 
анолоъи олараг гол компйутери кими тяржцмя етмяк олар, изащы ися 
ашаьыдакы кимидир: «овужда тутараг ишлямяк мцмкцн олан 
компйутер»). О, рягямсал кюмякчи типли гурьуларын, коммуника-
сийа гурьуларынын вя портатив компйутерлярин эениш даиряси цчцн 
мяхсуси олараг йарадылмыш «Wиндоwс-Wиндоwс ЖЕ» версийасы иля 
ишляйир. Ямялиййат системи, щямчинин фярди информасийа менежеринин 
садяляшдирилмиш («пожкет») версийалары «Wорд», «Ехжел», «Ынтернет 
Ехплорер» вя мцштяринин електрон почту ДЙГ-дя (даими йаддаш 
гурьусу) сахланылыр. Столцстц фярди компйутерля вя онун ялавяляри 
иля верилянляр мцбадиляси вя тябии ки, интернетя эириш нязярдя тутулуб. 

Ялбяття, биз щям мяишят, яйлянжя, щям дя телевизорлара гошу-
лан ялавя гурьулардан башламыш верилянляр базасы иля иш цчцн хцсуси 
гурьулар (мясялян, няглиййат аэентликляриндя билет сифариши цчцн) гя-
дяр пешякар ещтийаж цчцн мцхтялиф тяйинатлы чохсайлы шябякя гурьу-
ларынын мейдана эялмясинин шащиди олажаьыг. Щеч дя важиб дейил ки, 
онлар «Ъава» технолоэийасына ясаслансынлар, бу йухарыда шярщ 
олундуьу кими «Wиндоwс»ун хцсуси версийасы да ола биляр. Беля 
гурьуларла йанашы, индики шябякя компйутерляри дя олажаг. Дцзцнц 
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ахтарсаг, онларын тятбиг сферасы ихтисаслашдырылмыш комплекслярдир. 
Онлар фярди компйутерлярин шябякяйя гошулмуш вя башга вариант-
лары иля бирэя мювжуд олажаг вя базарын чох да бюйцк олмайан щис-
сясини тяшкил едяжяк. 

Компйутер сянайесинин бцтцн лидерляри ижтимаи ряйдя – интер-
нет ширкяти кими тясдиглянмяйя тялясяряк Интернет/Интранет вя йени 
технолоэийаларын мяжмусу барядя юз стратеъи планларыны елан етдиляр. 
Буну етмямяк вя юз бяйанатыны ишляпля тясдиг етмямяк ися мцштя-
рилярин етибарыны итирмяк вя удузмаг демякдир. «Мижрософт» кор-
порасийасы тяряфиндян дя мцвафиг стратеэийа елан едилди. Артыг дахили 
структур йенидянгурмасы йериня йетирилиб, Интернет цчцн мящсулла-
рын бцтюв бир гаммасы бурахылыб, бцтюв мювжуд мящсуллар Интер-
нетля интеграсийа цчцн тамамланыр, йени технолоэийалар инкишаф 
едир. Мцстягил комитялярдя вя консорсиумларда стандартларын 
уйьунлашдырылмасы цзря ишляр эедир. Бу эцн «Мижрософт» Интернет 
сащясиндя тядгигатлара вя ишлямяляря истянилян башга ширкятдян чох 
хярж чякир. 

Техники тяминат ишляйиб щазырлайанларын башгалар да компйу-
тер техникасыны ишляйиб щазырлайанлардан эери галмырлар. 86 ашаьы ор-
битли пейкдян ибарят олан глобал пейк телефон шябякясинин ачылмасы 
планлашдырылыр ки, бу планетин истянилян нюгтясиндя пейк телефону иля 
ялагя йаратмаьа имкан верир. Бу лайищядя Русийа ракет истещсалчысы 
– М.В.Хруничйев адына Мяркяз дя иштирак едир. 

 
12.2.2.1. Интернет вя Интранет – информасийа технолоэийаларынын  
                инкишафынын ясас мейилляринин парлаг тязащцрцдцр 

 
Интернетин анжаг «технар»лар цчцн йарадылмасыны дцшцнянляр 

йанылырлар. Бу глобал шябякя компйутери пешякар фяалиййят аляти 
сечмиш, даща чох абонентляри жялб едир. 

Интернетин инкишаф тарихини йада салмаьа дяйяр. 70-жи иллярдя 
АБШ щярби мцяссисяси нцвя мцщарибяси шяраитиня давам эятирмяк 
габилиййяти олан глобал шябякя йаратмаьа башлады. Буна «щюрцм-
чяк тору» шяклиндя серверлярдян истифадя етмяк имканы иля наил олу-
нан, йяни мцхтялиф истифадячилярин бирляшмя маршрутлары демяк олар 
ки, сонсуз сайда иди. 70-жи иллярин сонунда университетляря вя елми 
мяркязляря бу шябякяйя эиришя ижазя верилди, 80-жи иллярдя ися шябякя 
бцтцн истифадячиляр цчцн ачыг иди. Стандартларын, програм тяминаты-



 230

нын, компйутер техникасынын мцхтялифлийи шябякянин коммерсийа 
мягсядиля вя эцндялик фяалиййятдя истифадясини лянэитди. 

WWW (Wолд Wиде Wеб) технолоэийасынын мейдана эялмяси 
Интернетдян истифадяни ингилаби йцксялишя эятирди. Жямиси йарым ил 
ярзиндя WWW-серверлярин сайы дцнйада 3000-дян 10000-дяк 
«Щюрцмчяк торунун тохунмасы» давам едир, ян мцхтялиф инфор-
масийайа малик верилянляр анбары мейдана чыхыр ки, онларын диапа-
зону милчякля балыг тутмагдан вя евдя пивя биширмякдян кино-
филмлярин вя електрон гязетлярин ижмалына гядярдир. 

WWW истифадячиляря Интернетин информасийа ресурсларына эириш 
алмаьа имкан верян стандартлар дястини дястякляйир. Wеб-ин фярг-
ляндирижи хцсусиййяти щипермятн васитяляридир ки, онларын кюмяйи иля 
щеч бир мцряккяб манипулйасийа етмядян дцнйанын о бири тяря-
финдя йерляшян информасийайа эириш ялдя етмяк олар. «Щюрцмчяк 
торунун» илк саплары 1989-жу илдя Щерндя (Еуропеан партижле 
пщйсиес лаборатору) Тим Бернерс-Линин рящбярлийи алтында тохун-
мушду. WWW бцтюв бир дцнйа кими фикирляшилиб. Бурада истянилян 
мянбядяки информасийайа истянилян юлкядя стандартлашдырылмыш про-
грамлардан истифадя етмякля истянилян тип компйутердян асанлыгла 
ял чатыр. 

WWW – няшриййат бизнеси цчцн йени васитядир. Електрон вер-
сийасы кими мейдана чыхан няшрлярин сайы даима артыр. 

О да мараглыдыр ки, истифадячинин цзвлцк щаггы вя «Он-лине» 
реъиминдя иш вахтынын щаггы юдянилян вахт глобал шябякянин ади 
практикасындан фяргли олараг WWW-дя реклам эялирляри иля дястяк-
лянян азад сервися мейлляр вар. 

«Wиндоwс-95» ямялиййат системинин прогнозлашдырылмыш 
мигйасынын сянайенин бцтцн тарихи ярзиндя рекорд сявиййядя тятби-
гинин бу технолоэийасы Интернети телефон кими ади цнсиййят васитяси 
етди. 

Интранет – кичик мцяссисялярдян (5-20 компйутер) Интернет 
шябякяляри технолоэийаларына ясасланан жоьрафи йайылмыш нящянэ 
мцяссисялярядяк истянилян мигйаслы мцяссисянин юзцнцн дахили вери-
лянлярин ютцрцлмяси шябякясидир. Бу шябякя Интернет шябякяси им-
канларынын бцтцн спектрини истифадячиляря верир, лакин анжаг мцясси-
сянин ямякдашларына вя тяряфдашларына ижазя веряряк информасийайа 
эириши мящдудлашдырыр. Беля шябякя кцтляви рабитя каналларында тез-
тез истифадя олунур, лакин бу заман ютцрцлян верилянлярин вя дахили 
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информасийа говшагларына кянардан дахил олунмасынын гаршысыны 
алмаг цчцн тядбирляр тямин олунур. 

Интранетин вязифяси щямчинин истифадячийя корпоратив информа-
сийа системиня эирмяк цчцн сутканын вахтындан вя онун щарада 
олмасындан асылы олмайараг, оператив эириш имканы верир. 

Информасийа бизнесинин вя Интранетин вязифяляринин сямярясиня 
ашаьыдакы амиллярин щесабына наил олунур. Биринжиси, щипермятн ин-
формасийа тяшкилаты Интранет юзцндя чох бюйцк имканлар эизлядир. 
Бу информасийанын верилмясинин йени принсипи – истинадлар цзря ав-
томатик кечидляря малик олан електрон китабдыр. Беля интерфейсин 
садялийи рящбярлийин йухары мангаларыны компйутерля ишя жялб едя-
ряк, сон истифадячиляр континэентини эенишляндирмяйя имкан верир. 
ЩТМЛ нишанынын щипермятн дили диалог елементли сяняд йаратмаьа 
имкан верян хцсусиййятя маликдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
ЩТМЛ мцяййян дяряжядя диалог шярщинин универсал стандартыдыр. 
Бу универсаллыг мцяссисянин дахили мялумат системиня, мятн редак-
торларына вя хцсуси иш програмларына да йайыла биляр. 

Икинжиси, верилянляр базасы иля гаршылыглы ялагя цчцн Интранет-
ялавялярин бцтцн щялляри «мцштяри-сервер» архитектурасына ясасланыр. 
Бу технолоэийа ялавянин ишини сцрятляндирмяйя вя цмуми Интернет-
каналла ютцрцлян информасийанын щяжмини азалтмаьа имкан верир. 
Сон истифадячи цчцн бу модемин вя Интернет шябякясиня ади эиришин 
кюмяйи иля евдя ишлямяк имканы демякдир. Бу щалда истифадячи кор-
поратив шябякяйя дахил олмаг цчцн анжаг юз адыны вя поролуну 
билмяли вя ади ссенари цзря ишлямялидир. 

Цчцнжцсц, «Сун» фирмасынын тяклиф етдийи «Ъава» технолоэий-
асы мцштяри иля сервер арасында верилянлярин дейил, командаларын 
ютцрцлмясиня орийентасийа едир. «Ъава» технолоэийасынын информа-
сийа ялавялярини гураркян классик ики, йахуд цч мангалы «мцштяри-
сервер» архитектурасы алыныр, щипермятн ися арха плана кечир вя ан-
жаг екранда информасийа якс олунур. Беля технолоэийанын цстцн 
жящяти ондан ибарятдир ки, ялавя апарат платформасындан асылы дейил. 
Лакин чатышмазлыглар да вар: ашаьы сурят, чох пянжяряли истифадячи 
пянжяряси. 
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12.3. Информасийа технолоэийаларынын наилиййятляринин ян сямяряли  
          истифадя едян бизнес сащяляри 

 
Моделляшдирмя системляри сянайедя бащалы сынагларсыз кечин-

мяк олур, онун щесабына мящсулйаратма мцддяти гысалыр. Авто-
матлашдырылмыш лайищяляндирмя системляри мцряккяб мящсулларын 
лайищяляндирилмясини сцрятляндириб, ишчи групларын потенсиалындан 
даща сых истифадя етмяйи мцмкцн едир. Верилянлярин електрон 
ютцрцлмяси системи мцяссисяни даща сямяряли идаря етмяйя, тяряф-
дашлар арасында сцрякли йазышма апармаьа, корпорасийа дахилиндя 
яразижя бирляшмяйян ишчи групларын йаратмаьа, щятта саат гуршагла-
рынын фярги щесабына лайищяляр цзяриндя иши эенишляндирмяйя имкан 
верир. 

Банк системиндя йени юдямя системляри карточка системляри, 
електрон пул кисяляри, електрон рягямсал имзалар, ИТ-нин наилиййят-
ляри ясасында електрон клининг системляри мейдана чыхыр. Карточка-
ларын илкин иши магнит ленти принсипиня ясасланырды, сонралар мини-
атцрлцйя, бюйцк имканлара вя йахшы мцдафия габилиййятиня малик 
микросхемлярин йарадылмасы мцмкцн олду. 

Русийа барясиндя ашаьыдакылары демяк олар. Йахшы (сабит) 
банк мцштярилярля сервис комплекси иля ишлямялидир, ян йахшы иш фор-
масы ися истифадячинин пластик картларла юз щесабына перманент 
(даими, фасилясиз) эиришидир. Лакин онлар бюйцк гойулушлар тяляб едир, 
буна эюря дя банклар мцхтялиф юдямя бирликляриндя бирляшмяйя 
мяжбур олурлар. 

Хырда юдямяляря хидмят етмяк цчцн сащиби тяряфиндян вахта-
шыры «долдурулан» чип (смарт) картларындан истифадя олунур. 

Йени ИТ-ляр хидмят сферасыны эенишляндирмяйя, юдямяляри 
сцрятляндирмяйя, пул дювриййясинин дяйярини ужузлашдырмаьа имкан 
верир. 

Интернетин етибарлылыьынын вя тящлцкясизлийинин тяминатынын 
мцряккяблийиня бахмайараг артыг Интернет шябякясиндя малиййя 
трансаксийаларыны низамлайан Опен Фынанжиал Жоннежтивити (ОФЖ) 
вя «Мержщант Сервер» тижярят системи мейдана чыхды. 

ИТ-нин наилиййятляриндян яйлянжя сянайеси актив вя чох 
мцхтялиф шякилдя истифадя едир. Йени компйутер ойунлары, атракси-
онлар ишляниб щазырланыр, видео- вя кино истещсалы тякмилляшдирилир. 

Бизнес апармаьын ягли механизминин – ЕРП консепсийасы – 
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малиййя вя фирманын тясяррцфат фяалиййятини идаряетмя стандарты яса-
сында гурулмуш мцяссисянин тяшкилати вя идаряетмя проблемляринин 
щяллинин автоматлашдырылмасынын тякмилляшдирилмясиндя ИТ-лярин наи-
лиййятляри эениш истифадя олунур. 

ЕРП системляри мцяссисяни идаряетмя системляри ийерархийасы-
нын мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин ашаьыдакы 
ясас аспектляриня тохунан йухары сявиййясидир: истещсал, планлаш-
дырма, малиййя вя мцщасибат, мадди-техники тяминат вя кадрларын 
идаря олунмасы, сатыш, ещтийатлары идаряетмя, мящсулун щазырланма-
сына сифаришлярин апарылмасы вя хидмятлярин тягдим едилмяси. Беля 
системляр идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн рящбярлийя 
информасийа щазырламаг, щямчинин мцяссисянин тяжщизатчылар вя ис-
тещлакчыларла верилянлярля електрон мцбадиляси инфраструктурунун 
йарадылмасы мягсядиля йарадылыр. 

Айдындыр ки, бцтцн мцяссисяляр юзцнямяхсус малиййя вя тя-
сяррцфат фяалиййятиня маликдир. Ейни заманда ЕРП цчцн програм 
щялляринин ишляниб щазырланмасында ирялиляйиш онунла баьлыдыр ки, спе-
сифик хцсусиййятлярля йанашы ян мцхтялиф нювлц мцяссисяляр цчцн 
цмуми олан ашаьыдакылары гейд етмяк мцмкцн олур: мадди вя 
малиййя ресурсларыны тядарцкцн, сатышын, истещлакчыларын сифаришини вя 
тяжщизаты, кадрлары, ясас фондлары, анбарлары, идаряетмяси, бизнес-
планлашдырманы вя учоту, мцщасибат ишинин апарылмасыны, алыжылар вя 
тяжщизатчыларла щесаблашманы, банк щесабларынын апарылмасыны вя с. 
сечмяк мцмкцн олур. 

Бизнесин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси ясасында стан-
дарт нюмрялямя консепсийасына ясасланан ЕАН-Ынтернатионал 
(Бейнялхалг маллары нюмрялямя ассосиасийасы) системи (бу систем 
бцтцн башга ЕАН стандартларынын ачарыдыр) штрих кодлама системи 
кими апарат синфиня аид информасийа технолоэийаларынын чох ящя-
миййяти вар. 

Малларын нюмрялянмяси системи олан ЕАН системиндя нюм-
ряляр символларла – штрих код шяклиндя эюстяриля биляр ки, бу да авто-
матик олараг штрихсканерин кюмяйи иля охумаьа тясбит етмяйя вя 
информасийаны емал етмяйя имкан верир. 

Бу хцсусиля малларын нягли заманы дашыма вя йа щярякят йолу 
истещсал дахилиндя оларкян истянилян анда мцштяри, експедитор, йцкц 
алан тяряфиндян анбарда вя йа мцщасибатда нязарят едилмяси цчцн 
важибдир. ЕАН-интернатионал мцхтялиф истещсал сащяляриня вя фирма-
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лара «ейни дилдя» информасийа мцбадиляси етмяйя имкан верян 
мящсулларын, хидмятлярин вя йерляшмя йерини ейниляшдирмяйин бей-
нялхалг стандартыны ишляйиб щазырламышдыр. 

ЕАН стандарт нюмрялямя системиндя надир мямулат мяна 
ифадя етмяйян нюмря иля ейниляшдирилир. Нюмрянин надирлийи тижарят 
тяряфдашларына мящсулун реаллашдырылмасынын бцтцн дювряси цзря 
ейни бир ейниляшдирмя нюмрясиня истинад етмяйя вя даща сцрятли, дя-
гиг вя ужуз йолла коммуникасийа щяйата кечирмяйя имкан верир. 
Нюмрянин мяна дашымамасы дедикдя мала, хидмятя вя йа йер-
ляшмя йериня аид олан информасийа верилянляр базасында сахланыл-
масы вя нюмрянин юзцня дахил едилмямяси баша дцшцлцр. 

Хцсуси нюмрялярдян истифадя етмяк йолу иля малларын ейниляш-
дирилмясини низамлайан системин ишляниб щазырланмасы идейасы 60-жы 
иллярин сонунда мейдана чыхды. Малларын нюмрялянмяси идейасы 
практикада биринжи дяфя АБШ-да щяйата кечирилди. УПЖ (Униформ 
Продужт Жоде –Ващид мал коду) адыны алмыш систем щям истифадя-
чиляр, щям истещсалчылар, щям дя тижарят мцяссисяляри арасында юзцнц 
йахшы эюстярди. УПЖ щям дя ЕАН системинин йарадылмасы цчцн 
юзцня мяхсус платформа ролуну ойнады. 

Русийанын ЙУНЫСКАН/ЕАН Автоматик Идентификасийа Ас-
сосиасийасы Бейнялхалг ЕАН Ассосиасийасынын там щцгуглу 
цзвцдцр вя Русийанын вя диэяр юлкялярин мцяссися вя тяшкилатларынын 
марагларыны тямсил едир. 

Няинки Русийа мцяссисяляри, практики олараг мцлкиййят фор-
масындан вя юлчцляриндян асылы олмайараг юз мал нишаны иля мящсул 
истещсал едян вя йа реаллашдыран истянилян мцяссися ассосиасийасынын 
цзвц ола биляр вя с. Бейнялхалг ЕАН системинин цстцнлцкляриндян 
истифадя едя биляр, йа да АБШ вя Канадайа мал ихраж етмяк цчцн 
УПЖ кодлары ала биляр.  

Бцтцн бунлардан ялавя штрихли код малы мцяййян дяряжядя 
сахталашдырмадан горумаг алятидир, чцнки малын етикетиндян онун 
ширкятини чыхармаг вя йа ону примитив цсулла щазырламаг мцмкцн 
дейил. 

Малын нюмряси щансыса мянайа уйьун эялмир вя мал щаг-
гында информасийа дашымыр. Мящз рягямляр штрихли код системинин 
илк ясасыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, онлар телефон вя йа автомо-
бил нюмрясиня бянзяйир, верилян нюв мала аиддир вя юзц-юзлцйцндя 
щеч бир мянасы йохдур. Беля йанашма мала аид олан информасийа-
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нын гошма сянядлярдя вя верилянляр базасында олмасыны тяляб едир. 
Штрих кодларын тятбиги истещсал просесини мящз ашаьыдакы йах-

шылашдырмаьа вя оптималлашдырмаьа имкан верир: 
- истещсалчылара – техники просесляря нязаряти, чешидлямяни, 

сайманы, ещтийатлара нязаряти, сечмя вя йцклямяни; 
- топдан сатышла мяшьул оланлара – малын алынмасыны, 

ещтийатлара нязаряти, йцкляйиб эюндярмяйи, мала эюря щесаблаш-
маны; 

- няглиййат хидмятляриня – малын алынмасыны, сечмяни вя 
йцкляйиб эюндярмяйи; 

- пяракяндя тижарятя – малын алынмасыны, онун реаллашдырыл-
масыны, анбарлардан йцклянмясини вя ещтийатлара нязаряти. 

Рягямли, щярфли информасийа мязмунлу мцхтялиф юлчцлц вя 
рянэли щяр жцр етикетлярин, щямчинин цфцги вя шагули йерляшдирилмиш 
штрих кодларын боллуьу мал ахынынын щярякятиня нязарятин инжяликляри 
иля таныш олмайанлары щейрятя эятирир. 

Бейнялхалг сявиййядя разылашдырылмыш ващид йанашманын ол-
мамасы чох бюйцк ямяк хяржляриня эятирир, чохсайлы иткиляря, вахт 
иткисиня, тез-тез дя еля малын юзцнцн итмясиня сябяб олур. 

Мящз еля бу сябябляр дя ЕАН Бейнялхалг Маллары Нюмря-
лямя Ассосиасийасыны ЕАН мал коду кими бцтцн маллара нязарят 
системини тякмилляшдиря биляжяк глобал стандарт ишляйиб щазырламаьа 
вадар етди. 

 
12.4. Информасийанын мцщафизяси – информасийа бизнесинин  
          зярури тяркиб щиссясидир 

 
Информасийанын мцщафизяси щяр шейдян яввял коммерсийа 

сирляринин сахланмасы цчцн важибдир ки, бу сирлярин ачылмасы бирбаша 
вя йа долайысы иля мцяссисяни вя йа фярди шяхслярин зийана дцшмясиня 
сябяб ола биляр. 

Ян йени елми-техники ишлямяляр вя ихтиралар (ноу-щау), фирма-
нын малиййя ямялиййатлары вя юдямямя габилиййяти, онун персоналы 
вя структуру щаггында мялуматлар беля информасийайа аиддир. 

Мцщафизяйя ещтийажы олан информасийа ики нювдцр: сянайе вя 
коммерсийа информасийасы. 

Сянайе информасийасына ашаьыдакылар аиддир: 
- елми ихтиралар, ишляниб щазырланма вя рясмиляшдирилмя 
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мярщялясиндя олан патентляр щаггында мялумат; 
- конструктор сянядляри (изащат, схемляр, жизэиляр, кечирил-

миш ЕТТКИ-лярин нятижяляри); 
- щяр щансы гурьунун електрон схемляри; 
- ЕЩМ-лярин програм тяминаты; 
- йени мящсулун истещсал просеси. 
Ашаьыдакылар коммерсийа мялуматларына аиддир: 
- кредитляр вя банк ямялиййатлары щагда мялумат; 
- мцгавиляляр щагда мялумат; 
- мящсулун сатыш планы; 
- мцштярилярин сийащысы; 
- мящсулун вя бцтювлцкдя фирманын рягабят габилиййяти-

нин тящлилинин нятижяляри; 
- маркетинг цзря тядбирляр системи; 
- ямякдашларын ямякщаггы. 
Мцщафизя тядбирляри ишляниб щазырланаркян ашаьыдакыларын 

мцяййян олунмасы важибдир: 
- информасийанын щансы елементляри даща важибдир; 
- сирлярин «юмрц» ня гядярдир вя онларын мцщафизяси няйя 

баша эяляжяк. 
Информасийанын етибарлы мцщафизясини тяшкил етмяк цчцн онун 

сызма каналлары щагда дягиг тясяввцря малик олмаг лазымдыр ки, 
онлардан да ян ещтималлылары ашаьыдакылардыр: 

- информасийайа билаваситя эиришя малик олан персонал; 
- эизли информасийа мязмунлу сянядляр (бцтцн нюв 

дашыйыжылар); 
- техники васитяляр вя информасийанын емалы системляри, о 

жцмлядян информасийанын ютцрцлдцйц рабитя хятляри. 
Ишэцзар информасийанын тящлцкясизлийи тяминатынатынын меха-

низми ашаьыдакы принсипляря сюйкянмялидир: 
- мцщафизянин садялийи (бир гайда олараг садя мцщафизя 

методлары даща етибарлы едир); 
- информасийайа эириш цзря имтийазларын минимумлашдырыл-

масы; 
- ижазя верилмяйян фяалиййятин провокасийасы цчцн тялялярин 

гурулмасы; 
- идаряетмя системинин истифадячилярин эиришиндян асылы олма-

масы; 
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- мцщафизянин истифадячиляр цчцн гябул едиля билян олмасы, 
якс щалда ондан йан кечя билярляр; 

- мцщафизя системинин нязарят алтында ола билмяси; 
- информасийанын мцщафизясини тямин едян шяхслярин хцсуси 

шяхси мясулиййяти; 
- мцщафизя обйектлярини еля тяжрид етмяк вя груплара бюл-

мяк лазымдыр ки, онлардан биринин мцщафизяси позулдугда диэярля-
ринин тящлцкясизлийиня тясир етмясин; 

- мцщафизя системинин етибарлыьы; 
- онун чевиклийи вя уйьунлаша билмяси; 
- мцщафизя васитяляринин онларын тятбиг едилдийи адамлар-

дан эизли сахланмасы. 
Програм тяминатынын (ПТ) мцщафизясиня хцсуси ящямиййят 

верилир. 
Мцряккяб ПТ-лярин чатышмазлыглары вар ки, кянар шяхсляр (ха-

рактерляр) бунлардан истифадя едя билярляр. Беля ки, хакер Парекс – 
банкын кредит картларындан 7000 доллара гядяр пул оьурламышды, 
Балтикйаны республикаларын компйутерляриндян йалныз кечмиш ССРИ-
дя дейил, щям дя Интерполун верилянляр базасында гейдиййатдан ке-
чян оьурланмыш бцтцн автомобилляря аид верилянляр базасы йоха 
чыхмышды. 1993-1995-жи иллярдя Русийа МБ-нин компйутер шябякя-
синя 300-дян артыг эирмя жящди гейд олунмушду. 

Ижазя верилмяйян эиришин гаршысыны алмаг цчцн бащалы мцща-
физя системляриндян истифадя олунур, ПТ-ляр тякмилляшдирилир. 

Програм тяминатынын чатышмазлыгларындан истифадя едян 
компйутер вирусларынын тясири иля верилянлярин итмяси имканлары мюв-
жуддур. Информасийанын дяйяринин артмасы иля баьлы иткилярин чякиси 
чох аьыр ола биляр. Мцщафизя цчцн хцсуси антивирус програмларын-
дан истифадя олунур. Антивирусларын ишляниб щазырланмасына Русийа 
програмчылары лидердир. 

Информасийа технолоэийалары сащясиндя мяркязляшмя баш вер-
дийиня вя щяр бир ихтисаслашмыш сащядя анжаг бир нечя ири ширкятин иш-
лядийиня эюря истифадячиляр информасийа технолоэийалары платформасы-
нын сечиминдя дилемма гаршысында галырлар, чцнки о эяляжякдя юз 
тяжщизатчысындан асылы олажаг. 

Информасийа мящсулларынын тираъланмасынын садялийи ишляйиб 
щазырлайанларын мцяллиф щцгугларынын асанлыгла позулмасына имкан 
верир. Беля ки, тяхмини щесабламалара эюря бцтцн мящсулун АБШ-
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да 20%-и, Чиндя 80%-я гядяри, Русийада 70%-я йахыны гейри-легал 
олараг истифадя олунур. ИМ-и ишляйиб щазырлайанлар цчцн вязиййятдян 
чыхыш пиратларын мящкямя васитясиля тягиб олунмасы, мцяллиф щцгуг-
ларыны позан юлкяляря щюкумятин тязйигляридир. Мясялян, Русийада 
«Мижрософт» фирмасы, Русийа програм тяминаты истещсалчылары 1996-
жы илдя бир нечя мящкямя просесини удмушду. АБШ щюкумятинин 
Чиня эюстярдийи эцжлц тязйиг нятижясиндя ИМ-и тираълайан гейри-легал 
фабрикляр баьланды. Ейни щал Болгарыстанда да баш верди. 

* * * 
Илк бахышда бунда гейри-тябии щеч ня йохдур: информасийа ся-

найеси технолоэийаларын вя бизнесин йени сащясидир, о сцрятля инкишаф 
едир, сцрятлянмя нисбятян ряван дюврлярдя нювбяляшир. 

Бу эцн баш верянляри фярди компйутерлярин мейдана эялдийи 
дюврц бюйцк ЕЩМ-лярин щаким мювге тутдуьу вя щяр тяряфдя 
фярди компйутерлярин локал шябякялярдя бирляшдийи дюврля мцгайися 
едилир. Бу мцгайися иля разылашараг щадисянин тякамцл характерини 
гейд едяк. Щеч ким щяйатымызда эениш йайылан йени технолоэийа-
лара вя йени бизнес нювцня ящямиййят вермяйя билмяз. Бу сяйлярин 
нятижяляри реал лайищялярдя щяйата кечирилир. 

Информасийа технолоэийаларынын инкишафы вя информасийа биз-
несинин йцксяк эялирлилийи нятижясиндя сащяйя чохсайлы фирмалар жялб 
олунуб. Бу эцнкц кяскинляшян рягабятин нятижяси ИТ-лярин тякмил-
ляшдирилмяси вя йени сащялярин мейдана чыхмасы олажаг. 

Информасийа бизнесинин – бу чохцзлц феноменин инкишафынын 
ясас хцсусиййятляри белядир. О, артыг сянайе иля рягабят апарыр вя 
эяляжякдя игтисади фяалиййятин ясас нювц ола биляр. 

 
Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Русийада вя хариждя информасийа бизнесинин инкишафы. 
2. Базар игтисадиййаты шяраитиндя информасийа бизнесинин ролу. 
3. Информасийа бизнесинин гурулушу. 
4. Бизнесдя информасийа технолоэийалары. 
5. Информасийа технолоэийаларынын инкишаф мейилляри. 
6. Информасийа мящсулу вя онун инкишафы. 
7. Информасийа технолоэийаларын стандартлашдырылмасы. 
8.Информасийа технолоэийаларынын глобаллашмасы. Анлайыш, 
характеристика вя глобаллашмайа сябяб олан амилляр. 
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9. Конверэенсийа потенсиал базары формалашдырма механизми кими. 
10. Информасийа технолоэийалары бизнесиндя конверэенсийанын 
важиблийи. 
11. Информасийа технолоэийалары техники тяминатын тякамцлц. 
12. Интернет вя онун бизнесдя ролу. 
13. Интранет вя онун бизнесдя йери. 
14. Бизнесдя ЕРП системи. 
15. Информасийа технолоэийаларынын наилиййятляриндян истифадя 
едилмясиня мисаллар. 
16. Штрих кодлар вя онларын ящямиййяти. 
17. Информасийанын мцщафизяси вя онун нювляри. 
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13. İNNOVASİYALI BİZNES 
 
 
 

Müasir dövrdə əksər ölkələrin inkişaf istiqaməti kiçik innova-
siyalı biznesin əsasında elmtutumlu müəssisələrin hesabına yeni 
iqtisadiyyatın yaradılmasıdır. 

İnnovasiyalı biznes- yeniliklə bağlı olan sahibkarlıq fəaliyyə-
tinin bir modelidir. Biznesin bu növü Rusiya iqtisadiyyatının səmərə-
liliyinin yüksəldilməsi və yerli müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətinin 
artırılması amili olaraq, sahələrinin restrukturizasiyasını və yenidən 
təşkilini həyata keçirməklə sənaye müəssisələrinin tam fəaliyyət 
göstərməsi üçün normal şərait yaradır.  

İnnovasiya haqqında müxtəlif təriflər mövcuddur: 
İnnovasiya (yenilik) – təşkilatın daxili strukturunun yeni 

vəziyyətə keçərək istehsalatın ilkin strukturunun dəyişilməsidir. 
İnnovasiya- yeni praktik vasitələrin kompleks şəkildə yaradıl-

ması, yayılmas və istifadə olunması prosesidir (yeniliklərdən insan-
ların lazımi tələbatlarının ödənilməsi). 

İnnovasiya – yeni ideyaların, təkliflərin və elmi-texniki nəticə-
lərin təcrübəyə tətbiqidir. 

İnnovasiya- yeniliklərin istehsal,  maliyyə, kommersiya və in-
zibati xarakterli məhsul və xidmətlərin, təşkilati-texniki və sosial-iqti-
sadi məsələlərin yeni texnologiyaların timsalında gəlirli istifadə olun-
masıdır. 

İnnovasiya- elmi tədqiqat və ya kəşf nəticəsində istehsalata 
tətbiq edilmiş əvvəlki analoqdan keyfiyyətcə fərqlənən obyektdir. 

İnnovasiya- Rusiya Federasiyasının dəstəyi istehsalatda elmi-
texniki poensialın qorunmasına və artırılmasına səbəb olan kiçik biz-
nesin innovativ aktivliyinin artırılması dövlət siyasətinin vacib isti-
qamətlərindən birinə çevrilir. 

Rusiya Federasiasının 2000-2001-ci illər üzrə Kiçik Sahibkar-
lığa Dövlət Dəstəyi Proqramı elmi-texniki sahədə kiçik biznesin inki-
şafının prioritet istiqamətlərini müəyyən edir, iqtisadiyyatın bu sa-
həsini tənzimləyən normativ-hüquqi bazanı təkmilləşdirir. 

2001-ci il 1 yanvarın 1-nə olan məlumatlara görə elmi-texniki 
sahə üzrə kiçik müəssisələrin sayı 30,9 minə çatmışdır ki, bu da kiçik 
müəssisələrin ümumi sayının 3,6%-ni təşkil etdiyindən çox aşağı gös-
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təricisidir. 1999-cu illə müqayisədə elmlə və elmi xidmətlərdə məşğul 
olan kiçik biznes müəssisələrinin sayı 16,7% azalıb. 

Elm və elmi xidmətlə məşğul olan müəssisələrdə çalışanların 
sayı 7,6% azalaraq 192 min olmuşdur (bu da kiçik biznesdə işləyən-
lərin 2,5%-dir). 

İstehsalat və elmi-texniki sferada olan müəssisələrin və çalışan-
ların sayının statistikada artımı o qədər də hiss olunmasa da, ba sahədə 
fəaliyyət göstərən kiçik müəssisələrin rolu böyükdür. 

Kiçik sahibkarlıq sahələrinin restrukturizasiyası və müəssisənin 
yenidən qurulmasını tezləşdirməklə iri müəssisələrlə kiçik müəssisələr 
arasında texnoloji proseslərin qurulması, lazımi tamamlayıcıların is-
tehsalı və istənilən xidməti göstərməyə kömək edən effektiv mexa-
nizmin tətbiqində iştirak edir. 

Kiçik sahibkalığın dinamikası göstərir ki, istehsal və onun elmi 
potensialının inkişafı investisiya olmadan mümkün deyil. Bütün insti-
tusional investorların məhdudiyyəti şəraitində innovasiya infrastruk-
turunun inkişaf etməməsi, İqtisadiyyatın İnnovativ İnkişafının Dövlət 
Tənzimlənməsi Rusiya Federasiyası üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Dövlətin bu sahədə əsas innovasiya siyasətini yığılmış elmi-
texniki potensialının toplanması, həm də innovasiya proseslərini sti-
mullaşdıran müvafiq infrastruktur və iqtisadi mexanizmi inkişaf etdir-
məkdən ibarətdir. 

Hal-hazırda müəssisənin kifayət qədər vəsaitinin olmaması sə-
bəbindən konkret innovasiyaları həyata keçirmək üçün ixtisaslı kadr-
ların çatışmaması, mərkəzləşdirilmiş maliyyə mənbələrinin məhdud-
luğu, elmi-texniki məhsulun yaradılmasına yönəldilən vəsaitlərin cəlb 
olunmasının tələbatın az olması elmi-istehsal bazası baxımından cari 
vəziyyətin xüsusiyyətləridir. 

Dövlətin bu sahədə əsas innovasiya siyasəti yığılmış elmi-tex-
niki potensialın toplanmasını qorumaq, digər tərəfdən innovasiyalı 
prosesi stimullaşdıran müvafiq infrastrukturu və iqtisadi mexanizmi 
infrastrukturu və iqtisadi mexanizmi inkişaf etdirməkdən ibarətdir. 

Cari vəziyyətin xüsusiyyəti: elmi-istehsalat bazasının olması, 
fundamental və texnoloji artığın kifayət qədər olması, müəssisənin öz 
vəsaitləri olmadığı halda yüksək ixtisaslaşmış kadrların olması, maliy-
yələşdirilmənin mərkəzləşmiş mənbələrinin məhdudluğu, elmi-texniki 
məhsula borc və cəlb olunmuş vasitələrə tələbatın az olmasıdır. 
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Hazırkı mərhələ müəssisələrin çevik təşkilati strukturunun və 
kiçik müəssisələrin innovasiya potensialından aktiv istifadə ilə sahib-
karlıq potensialının elm və sənayedə müsbət tendensiyalarının möh-
kəmləndirilməsi mərhələsidir. 

Kiçik texnoliji firmalar kiçik seriyalı məhsul istehsal etməklə, 
elmi-tədqiqatların tamamlanması və son bazar məhsulunun hazırlan-
ması ilə məşğuldurlar. Onlar elm, istehsal və bazar arasında “inter-
feys” rolunu oynayıb, bazarı əks etdirir, bazara işləmələri irəli çəkib, 
tədqiqata və istehsalayönələn sifarişləri təchiz edirlər. İnnovasiya 
strukturuna sərf olunan vasitələri məşğulluğun artırılması ilə geri ödə-
nilir. 

1998-2000-ci illərdə Rusiya Federasiyasının İnnovasiya Siya-
sətinin reallaşdırma Konsepsiyası məqsədilə Rusiyanın Elmi Sənaye 
Nazirliyi Təhsil Nazirliyi, Elmi-texniki sahədə kiçik müəssisələrin 
inkişafına yardım Fondu və Elmi-texniki inkişaf fondu ilə birgə Rusi-
yada elmi-texniki sahələr üzrə innovasiya fəaliyyətinin aktivləşdirən 
Beynəlxalq proqram hazırlandı, bu da innovasiya infrastrukturunun 
yaradılmasına, elmi işləmələrin nəticələrinin kommersiyalaşdırılma-
sına və bazara rəqabətqabiliyətli məhsul yeridilməsinə, innovasiyalı 
fəaliyyət üçün heyətin hazırlanmasına yönəldilmişdir. 

2001-2003-cü illərdə Rusiya Federasiyası hökumətinin qərarı 
ilə Milli İnnovasiya sisteminin formalaşması və Kiçik müəssisələrə 
dəstək proqramlarının yeni mərhələsinin reallaşması ilə həyata keçiri-
lirdi. Bu proqramın başlanmasından etibarən federal, regional və 
qeyri-büdcə vəsaitlərinin qismən iştirakı ilə Rusiyanın 24 regionunda 
46 innovasiyalı-texniki mərkəzlər (İTM) yaradılıb ki, bunlara da yüz-
lərlə kiçik texniki müəssisələr daxildir. Bunlardan başqa, yüksək elmi-
texniki gücə malik olan Rusiyanın 8 regionunda (Moskva, Sankt-
Peterburq, Kazan, Yekaterinburq, Novosibirsk, Zelenoqrad, Nijnı-
Novqorod, Vladimir) 18 federal İTM yaradılıb ki, buraya 7 min işçi 
qüvvəsi olan 400-ə yaxın texnoloji müəssisə daxildir. 

Hal-hazırda  elm tutumlu və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı 
məsələlərini regional və federal səviyyədə həll edə bilən innovasiya 
strukturunun fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması aktualdır. Bu mə-
sələnin həlli kiçik innovasiyalı sahibkarlığı dəstəkləyən artıq mövcud 
olan strukturunun məntiqli davamı kimi İnnovasiyalı Sənaye Kom-
pleksinin  (İSK) yaradılması vasitəsilə mümkündür. 
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1999-cu ildə İTM əsasında İSK çərçivəsində Sankt-Peterburq-
da, Moskvada və Zelenoqradda hal-hazırda 11 layihə reallaşır. Bu 
proqramların reallaşmasına geri-qaytarılmamaq şərti ilə 13.8 mln. 
rubl, geri qaytarılmaq şərti ilə isə 31.3 mln rubl, qeyri-dövlət mən-
bələrinin hesabına isə 72.4 mln rubl vəsait qoyulub. 

İSK-nin tərkibinə daxil olan kiçik müəssisələr yalnız bir iş ili 
dövründə məhsul istehsal həcmini 2 dəfəyə qədər artırmışdır. Sankt-
Peterburqda 2000-ci il üzrə İSK-də “Svetlana” məhsulunun istehsal 
həcmi 77 mln.-dan 176 mln rubla artmış, işləyənlərin sayı isə 350 dən 
400 nəfərə kimi yüksəlmişdir. 

Sankt-Peterburqda 2000-ci ildə “İnnovativ cihazqayırma” İSK-
si yaradılmışdır. 

Fərdi investorlar üçün Rusiyanın Elmi-Sənaye Nazirliyi risk 
dərəcəsini azaltmaq məqsədilə texnologiyaların kommersiyalaşdırma 
mexanizmini işləyib hazırlayıb. 

2000-ci ildə Rusiyanın Elm Sənaye Nazirliyi və Texnoloji İnki-
şaf Fondu tərəfindən “Elm-texnologiya-istehsal-bazar” adlı İnnovasiya 
layihələrinin I açıq müsabiqəsinin keçirilməsi bu mexanizmin reallaş-
ması üçün başlanğıc oldu. 

Sistematik təşkil olunmuş innovativ sərgi-yarmarkaları vasitə-
silə marketinq və reklam sahəsində kiçik innovasiya müəssisələrinin 
inkişafı davam edir. Bu yarmarkalarda Rusiyanın müxtəlif regionların-
dan olan kiçik innovasiya müəssisələri ancaq məhsullarını reallaş-
dırmaq deyil, həm də təcrübə mübadiləsi aparır, tərəfdaşlar tapırlar. 

Bu problemin həlli ilk növbədə İTM-də informasiya təminatı 
sisteminin təcrübəli istismarının tətbiqi çıxış edir. İnnovasiya layihələ-
rinin ekspert qrupu tərəfindən tövsiyə olunmuş elektron bankı yara-
dılmışdır.  

İnternet şəbəkəsində intelektual mülkiyyətin istifadəsi və hü-
quqi müdafiənin aspektlərini özündə cəmləşdirən informasiya-kon-
sultativ mərkəz yaradılıb. Ölkədə innovasiya fəaliyyətinin inkişafı 
üçün rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalına yeni texnologiyaların 
tətbiqi ilə əlaqədar yüksək riskli layihələrin həyata keçirilmək üçün 
kredit-zəmanət mexanizminin yaradılması lazımdır. Ekoloji təmiz, tul-
lantısız texnologiyaların tətbiqi, dünya bazarının tələblərinin nəzərə 
alınması, istehsal və elm-texniki sahələrdə kiçik sahibkarlığın investi-
siyanın cəlb olunması istehsal xərclərinin aşağı düşməsinə səbəb olur. 
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Ölkənin rəqabətqabiliyyətli texnoloji potensialının inkişafı 
problemlərinin həlli elm tutumlu innovasiya layihələrinin eləcədə 
dünya təcrübəsində səmərəliliyi təsdiq olunmuş vençur investisiya-
laşmasının işlənməsi və həyata keçirilməsi büdcədənkənar maliyyə 
resurslarının cəlb olunmasını tələb edir.  

Bu problemlərin həlli ilə əlaqədar dövlətin elm-innovasiya si-
yasəti komissiyası tərəfindən “2000-2005-ci illər üçün elm-texniki 
sahədə yüksək riskli layihələrinin (vençur investisiyalaşması sistemi) 
büdcədənkənar maliyyələşməsinin əsas istiqamətləri” hazırlanmışdır. 

2000-2005-ci illər vençur investisiyalaşması sisteminin inkişaf 
etdirilməsində məqsəd elmi-texniki və innovasiya sahibkarlığının 
yaradılmasında ibarətdir. 

“Əsas istiqamətlərin” reallaşması üçün 2000-ci il üzrə elmi-tex-
niki sahədə Rusiya Federasiyasının vençur investisiyalaşmasının in-
kişafı sisteminin tədbirlər planı(I mərhələ) işlənib hazırlanıb və təsdiq 
olunub.  

Rusiya Federasiyası Hökumətinin sərəncamı ilə 10.03.00-cı 
ildən etibarən 362-P №-li qərara əsasən Vençur İnnovasiya Fondu 
təsis edilib. 

Inovasiya sahəsində investisiya risklərini azaltmaq məqəsdilə 
Rusiyanın Elm-Sənaye nazirliyi vençur layihələrinin sığorta sistemini 
formalaşdırmağa başlanmışdır. 

Rusiyanın Elm-Sənaye Nazirliyi tərəfindən elmi-texniki sahədə 
vençur investisiyalaşma sisteminin inkişafı üçün Koordinasiya soveti 
yaradıldı ki, onun da əsas məqsədlərindən uzumüddətli strategiya 
sahəsində və Rusiyanın investisiya siyasətinin perspektiv istiqamətləri 
üzrə, normativ-hüquqi bazanın mükəmməlləşməsi, vençur elmi-tex-
niki layihələrə rusiya və xarici investisiyaların cəlbi üçün mexanizmin 
işlənib hazırlanması, təcrübi-konstruktor işləmələri üzrə təklifləri 
hazırlanmaqdan ibarətdir. 

Sahibkarlıqda sənaye və elmi-texniki sahədə münasibətləri tən-
zimləyən münasib hüquqi mühitin yaradılması zamanı “İnnovasiya 
fəaliyyətinin Dövlət dəstəyi haqqında federal qanunun işlənmiş layihə-
sində əks olunan kiçik texnoloji müəssisələrin xüsusiyyətləri nəzərə 
alımalıdır. 

Milli innovasiya sisteminin yaradılması sisteminin bütün əsas 
elementləri olan və dövlət dəstəyi nəticəsində Rusiya iqtisadiyyatının 
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inkişafına dinamizm verən kiçik innovasiya müəssisələrinin sayı və 
aktivliyini artırmağa imkan verəcək. 

Gələcəkdə daha çox müəssisələrin müştərək fəaliyyəti əsasında 
fəaliyyət göstərən: yüksək texnologiyalı məhsul istehsal edən kiçik 
müəssisələr və seriyalı kütləvi məhsul istehsal edə bilən iri müəssi-
sələr uğur qazana bilər. 
 
Özünü yoxlamaq üçün suallar 
 
1. “İnnovasiyalı biznes”in anlayışı 
2. Rusiyada innovasiyalı biznesin inkişaf istiqamətləri 
3. Rusiyanın innovasiya siyasətinin konsepsiyası 
4. İnnovasiyalı biznesdə vençur investisiya sistemi 
5. Rusiyanın milli innovasiya sistemi 
6. İnnovasiyalı biznesin istehsal biznesindən fərqli cəhətləri 
7. İnnovasiyanın ixtisaslaşma amilləri 
8. İnnovasiya reallaşdırılmasının təşkilati strukturu 
9. İnnovasiya layihələrinin iqtisadi əsaslandırılması 
10. İnnovasiyalı layihələrin sosial ardıcılığının qeydi 
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14. BİZNESİN FORMALARI-LİZİNQ  
      VƏ FRANÇAYZİNQ 
 
 
 
14.1. Lizinq anlayışı, forma və növləri 
 
 
 

Lizinq- müqavilə müddətində mülkiyyət hüququnu saxlamaqla 
kirayə verənin (lizinq verən) kirayə götürənə (lizinq alana) maşın, ava-
danlıq və investisiya məqsədli digər məhsulların istehsalı üçün uzun-
müddətli kirayəyə verilməsidir. 

Rusiyada lizinq ilə kirayə arasında fərq nədir? 
Kirayə dedikdə, müəyyən məbləğ əsasında müəyyən müddətli 

mülkiyyətin kirayə verilməsidir. Bir qayda olaraq, kirayəverən öz 
mülkiyyətini kirayə verir, bununla da öz xərclərini kirayə ödəmələri 
ilə örtür və gəlir əldə edir. Beləliklə də, kirayə anlayışında istər qısa-
müddətli olsun, istərsə də uzunmüddətli olsun həmişə bu proses ikitə-
rəfli münasibət hesab olunub. Yeni termin olan “lizinq”in meydana 
çıxması yeni kirayə tipinin seçilməsinə səbəb olub. 

Maliyyə lizinqi zamanı maliyyə sövdələşməsini aparan mülkiy-
yətin istehsalıçısı ilə istifadəçisi arasında maliyyə vasitəçisi olur. 

Lizinqə verilən istənilən təyinat məhdud təyinatını verib, bu 
maliyyə alətinin bütün çevik formalarını tam əhatə etmir. Lizinq- 
kirayə verən tərəfindən  sənaye məhsulların, avadanlıqların, qiymətli 
kağızların, zavodların kirayə alana istehsal məqsədilə verilməsidir. 

Lizinq müqavilədə göstərilən məbləğin hər il, kvartal və ya ay 
ərzində ödəyən, kirayəverən (mülkiyyət sahibi) və kirayəalan arasında 
imzalanan razılaşmadır. 

Lizinqin predmeti sahibkarlıq fəaliyyət üçün lazım olan istifadə 
edilə bilməyən əşyalar, müəssisələr və mülkiyyət kompleksləri, bina-
lar, tikililər, avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri və digər daşınar və da-
şınmaz əmlak çıxış edir. Lizinqin predmeti kimi federal qanunlar tərə-
findən sərbəst istifadəsinə qadağa qoyulan və ya xüsusi rəftar qay-
dalarını tələb edən torpaq və digər təbiət obyektləri ola bilməz.  
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Lizinq əməliyyatları kredit əməliyyatları ilə bərabər tutulur və 
eyni normalarla tənzimlənir. Müqavilə müddəti bitənədək müqavilədə 
qeyd edilən məbləğ ödənildikdən sonra mülkiyyət hüququnun lizinq-
verəndə qalması (əgər müqavilədə lizinqalana mülkiyyətin keçməsi 
nəzərdə tutulmayıbsa) lizinqin fərqləndirici xüsusiyyətidir. Kredit ve-
rən zaman bank verdiyi məbləğin zəmanəti kimi mülkiyyət hüququnu 
özündə saxlayır.  

Lizinqin iki formasını ayırırlar: 
 Daxili, bu zaman lizinqverən, lizinq alan və satıcı Rusiya 

Federasiyasının rezidenti olur; 
 Beynəlxalq, bu zaman lizinverən və lizinqalan Rusiya 

Federasiyasının rezidenti olmur. 
  Əgər lizinverən Rusiya Federasiyasının rezidenti olursa, yəni 

lizinqin predmeti Rusiya Federasiyasının mülkiyyətində olursa, onda 
beynəlxalq lizinq müqaviləsi “Lizinq haqqında” federal qanunla və 
Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.  

 Əgər lizinverən Rusiya Federasiyasının qeyri-rezidenti olursa, 
onda beynəlxalq lizinq müqaviləsi xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində 
federal qanunla tənzimlənir.  

 Lizinq uzunmüddətli- 3 il və ya daha çox, ortamüddətli- 1 il 
yarımdan çox və qısamüddətli- bir il yarım ərzində reallaşan 
növlərinə bölünür. 

 Lizinq əsas növləri maliyyə, geri qaytarılan və operativ kimi 
növlərinə bölünür.  

 Maliyyə lizinqi müqavilə müddətinin uzunluğuna (5-10 il) və 
avadanlıqların tam və ya qismən amortizasiyası ilə xarakterizə olunur. 
Özlüyündə alışın uzunmüddətli kreditləşməsi kimi çıxış edir. Lizinq 
müqaviləsinin müddətinin bitməsinə qədər kirayə götürən kirayə 
götürdüyü obyekti qeri qaytara, müqaviləni uzada və ya yeniləşdirə 
bilər, həmçinin qalıq qalmış məbləği ödəməklə onu ala bilər. 

 Bundan başqa, lizinq  sövdələşmə obyektinə görə lizinq mül-
kiyyətinin daşınan (yol, hava və dəniz nəqliyyatı, dəmiryol vaqonları, 
konteyner, texniki əlaqə) və daşınmaz (ticarət və kontor binaları, isteh-
sal yerləri, anbarlar) bölünür. Lizinq zamanı kirayə verən mülkiyyəti 
iqtisadi və istehsal məqsədilə kirayə alanın sifarişi ilə tikir və ya onun 
sifarişi ilə alır. Daşınan əmlak sövdələşmələrində olduğu kimi adətən 
müqavilə obyektin amortizasiya müddətinə bərabər və ya ondan az 
müddətdə bağlanılır. Kirayə alan müqavilənin qüvvədə olduğu 
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müddətdə baş verə biləcək qəfil ölüm və ya kirayə götürülən mül-
kiyyətin sıradan çıxması kimi bütün risqləri üzrə məsuliyyət daşıyır. 
Kirayə alanın risq məsuliyyəti mülkiyyətin ona verilməsi ilə başlanır, 
əgər müqavilədə maliyyə kirayəsi ilə bağlı digər şərtlər nəzərdə 
tutulmayıbsa.  

 Kirayə mülkiyyətinə olan münasibətə görə müqavilələri təmiz 
lizinq növünə ayırmaq olar ki, bu halda kirayəçi xidmət olunan mül-
kiyyətə olan xərcləri öz üzərinə götürür. Müqavilənin digər növü tam 
lizinqdir ki, bu zaman texniki xidmət, təmir, sığorta və s. xərcləri 
lizinqverən ödəyir. Belə lizinq müqaviləsinə əlavə vəzifələr daxil olur. 
Bu zaman lizinqin predmeti kimi istifadəyə qoyulmuş ixtisaslaşmış 
avadanlıqlar, bəzi tikinti texnikasının növləri və s. hesab olunur. Ma-
liyyə institutları və banklar bu növ lizinqi nadir hallarda istifadə 
edirlər. Çünki, tələb olunan texniki bazaya malik olmurlar.  

Borcgötürənlə və borc verən arasında təşkilati münasibətə görə 
mülkiyyətin istehsalçısı və sahibkarı kimi çıxış edən birbaşa lizinq 
növünü də və kirayə üçüncü şəxs tərəfindən verilən dolayı lizinq 
növünü də qeyd etmək olar. 

Maliyyələşmə metoduna görə birdəfəyə kirayə edilən təcili li-
zinq və müqavilənin birinci bitmə vaxtı müddətində davam edən bərpa 
lizinq növlərini fərqləndirirlər. 

Təcrübədə lizinqin digər növlərini də tətbiq edirlər. 
Geri qaytarılan lizinq- bu, maliyyə lizinqinin növü kimi də he-

sab olunur. Bu növdə satıcı eyni zamanda lizinqalan kimi çıxış edir. 
O, avadanlığın satışı zamanı lizinq şirkətinin sahibkarı olaraq eyni 
anda imzalanmış müqaviləyə görə bu avadanlığın istifadəçisi kimi 
çıxış edir. Bu növ əməliyyatda iki iştirakçı olur: mülkiyyətin kirayə 
götürən (keçmiş sahibkar) və lizinq şirkəti (yeni sahibkar). Nəticədə 
ilkin sahibkar lizinq şirkətindən avadanlığın tam dəyərini alıb sahibinə 
çevrilir və istifadəsinə görə mütamade olaraq vəsait ödəyir. 

Bu növ sövdələşmədə müəssisə istehsal vasitələrini istismar 
edərək və onu kapital qoyuluşu kimi istifadə edərək gəlir əldə etmək 
imkanına malik olurlar. İnvestisiyadan alınan gəlirlər kirayə ödəmə-
lərindən yüksək olub verilmiş əməliyyatın rentabelliyini təşkil edəcək. 
Geri qaytarılan lizinq əməliyyatında müəssisənin balansını azaldırlar, 
yəni bu mülkiyyətin sahibinin dəyişilməsinə gətirib çıxarır.  

Bu sövdələşməyə müəssisənin gəliri aşağı səviyyədə olanda və 
istehsal vasitələrinin satışından sonra maliyyə vəsaitlərini əldə edən 
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zaman müraciət etməyə imkan verir. Müəssisə sövdələşməni bağlayır, 
lizinq şirkəti isə onun vergi güzəştlərini əldə edir. Buna cavab olaraq  
o, kirayə ödəməsinin dərəcəsini aşağı salır. 

Maliyyə lizinqi zamanı mülkiyyət bir neçə dəfəlik istifadə üçün 
mülkiyyətin iqtisadi xidmətindən az olmaq şərtilə qısa və orta 
müddətdə verilir. Bununla belə, kirayəçi müqavilədə göstərilən müəy-
yən müddəti gözləməklə müqaviləni poza bilər.  

Müqavilə bitdikdən sonra müqavilənin avadanlıq yeni lizinq 
müqaviləsinin obyektinə çevrilir və ya kirayə verənə qaytarılır. Adətən 
maliyyə lizinqində tikinti texnikası (kranlar, ekskovatorlar və s.), nəq-
liyyat, EHM və s. verilir. Lizinq şirkəti demək olar ki, tez-tez lizinq 
obyektinin texniki xidmətini, yəni reqlamentli təmir, sığortanı öz 
üzərinə götürür ki, bu da firmadaxili və ya hissəvari lizinqi təşkil edir. 

Bundan başqa, lizinq müqaviləsinin tam ödənişli və hissəvari 
ödəniş növlərinə də bölürlər. Tam ödənişli lizinq zamanı, lizinq şirkəti 
müqavilənin qüvvədə olan müddətində avadanlığın dəyərini özünə 
qaytarır, yəni periodik ödənişlərin ödənilməsini avadanlığın dəyərini 
kompensasiya etmək və gəlir gətirmək məqsədində olur. Maliyyə 
lizinqi adətən tam ödənişlə reallaşdırılır. 

Hissəvari ödəniş zamanı lizinq şirkətinə müqavilə müddəti za-
manı avadanlığın dəyərinin yalnız bir hissəsinin geri qaytarılması nə-
zərdə tutulur. Maliyyə lizinqi- hissəvari lizinqə nümunədir. Lizinq şir-
kətinə eyni avadanlıq müvəqqəti istifadə üçün bir neçə dəfəyə isti-
fadəyə veriləcək şirkətin bütün xərclərini kompensasiya edir. 

Son zamanlar avadanlığın istehsalçıları və lizinq şirkətləri ara-
sında razılaşmalar təcrübədə tez-tez rast gəlinir ki, bu zaman lizinq 
şirkəti müştərilərinə öz məhsulunun təchizatının maliyyələşdirilməsini 
lizinq vasitəsilə həyata keçirir. Bununla da, lizinq şirkəti təchizatçının 
ticarət əlaqələrini istifadə edir., təchizatçı isə məhsulun satışının 
sərhədlərini genişləndirir. Bu sövdələşmə “satışda kömək” adını alıb. 

Lizinq adi ssuda ilə müqayisədə aşağıdakı üstünlüklərə 
malikdir: 

1. Lizinq 100% kreditləşməni nəzərdə tutur və ödəmənin həmən 
ödənilməsini tələb etmir.  Adi kreditdən istifadə zamanı müəssisənin 
əmlakının alınması üçün onun dəyərinin 15%-i dəyərində olmalıdır ki, 
onu ala biləsən. Lizinq müqaviləsi bağlanılan zaman mülkiyyətin tam 
dəyərində imzalanır. Kirayə ödəmələri kirayə alana mülkiyyət 
çatandan sonra ya da daha gec başlayır. 
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2. Lizinq müqaviləsini əldə etmək ssuda müqaviləsinə nisbətən 
daha asandır. Bu xüsusən kiçik və orta müəssisələrə aiddir. Bir sıra 
lizinq şirkətləri kirayə alandan tamamlayıcı zəmanətləri tələb etmirlər. 
Güman edilir ki, müqavilənin təminatı kimi avadanlıq çıxış edir. 
Kirayə götürənin öz vəsaitlərini yerinə yetirməyən zaman lizinq şirkəti 
öz mülkiyyətini dərhal götürür. 

3. Lizinq sövdələşməsi ssudadan fərqli olaraq daha çevikdir. 
Ssuda ödəmələrin müddətində və həcmində hər zaman məhdudiyyətlər 
qoyur. Lizinq zamanı kirayə alan kirayəverənlə daim öz gəlirlərinin 
daxil olma vaxtını və ödəmələri apara biləcək rahat zaman razılaşdıra 
bilər. Tarif fiksə olunmuş və üzən olur. 

4. Avadanlığın köhnəlmə riski tam şəkildə kirayə götürənin 
üzərinə düşür. Kirayə alan daimi şəkildə avadanlığını yeniləşdirə bilər.  

5. Lizinq kirayə alana eyni zamanda istehsal güclərindən 
satışdan fərqli olaraq daha çox imkan verir. Lizinqlə əldə edilən məb-
ləğ hesabına hər hansı başqa məqsədləri maliyyələşdirməyə yönəldilə 
bilər. 

6. Lizinq uzunmüddət olaraq istehsalın genişləndirilməsinə və 
məhsulun reallaşdırılmasına xidmət etdiyindən dövlət siyasəti bir 
qayda olaraq, lizinq əməliyyatlarının inkişaf etdirilməsinə və geniş-
ləndirilməsinə yönəldilib. 

Lakin lizinqin öz çatışmazlıqları da var: 
Birincisi, əgər maliyyə lizinqi vasitəsilə avadanlıq götürülübsə 

və o lizinq müqaviləsinin müddəti bitdikdən sonra köhnəlibsə, lizinq 
alan lizinq üzrə ödənişləri müqavilənin müddəti bitənədək ödənil-
məlidir. 

Operativ lizinq zamanı avadanlığın köhnəlmə riski kirayə ve-
rəndə olur ki, bunun müqabilində kirayə alandan yüksək faizlər al-
mağa vadar edir.  

İkincisi, maliyyə lizinqin çatışmazlığı, avadanlığın sıradan 
çıxması halında ödənişlər müəyyən edilmiş müddətdə avadanlığının 
vəziyyətindən asılı olmayaraq aparılır.  

Üçüncüsü, əgər lizinq müqaviləsinin obyekti iri və unikal 
olduğu halda lizinq müqaviləsinin hazırlanmasına kifayət qədər vaxt 
və vəsait tələb olunur. 
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14.2. Françayzinq 
 

Françayzinq – kiçik və iri biznesdə müəssisələrinin qarşılıqlı 
mənfəətə əsaslanan əməkdaşılıq sistemidir. O, hüquqi statusu olan, 
kirayə, alqı-satqı, podrat, nümayəndəlik elementlərini birləşdirən 
müqavilə münasibətlərinə əsaslanan sərbəst formadır. Bu subyekt-
lərin qarşılıqlı münasibətləri françayzinq münasibətləri ilə rəs-
miləşdirilir, bu müqavilə iri müəssisə-françayzer və kiçik müəssisə-
françayzi (operator) arasında imzalanır. Bu zaman françayzer 
(adətən iri ana şirkəti) kiçik firmanı və ya biznesmeni əvvəlcədən 
razılaşmış ərazidə öz məhsulları, reklam xidmətləri, işlənmiş texno-
logiyalarla biznesi təmin etməyə məcburidir. Bunun müqabilində 
firma (françayzi) şirkətə (françayzerə) menecment və marketinq 
sahəsində yerli şəraiti və kapitalın hansısa hissəsini investisi-
yalaşdırmağı nəzərə almaqla xidmət verməyə məcburudur. Françayzi 
ancaq şirkət-françayzerlə işgüzar müqavilələr bağlamalı və göstərişlə 
uyğun biznesi aparmaq məcburiyyətindədir. 

Adətən, hər zaman françayzi bazarda ticarət markasından və 
adından istifadə etmək hüququna malik olmaq üçün birdəfəlik 
ödəniş ödəyir. Bundan başqa, françayzi ödənişi və əsas fondlara ka-
pital qoyuluşundan başqa françayzer operatorun istifadə etdiyi ticarət 
markasının reklamı üçün daimi ödənişi müəyyən edə bilər. Ödəniş, 
adətən gəlirin 1-5-%-i həddində təyin edilir. Bundan başqa fran-
çayzer françayzinin cari satış həcminin müvafiq ödəmələri miqdarını 
müəyyən edir, hansı ki,2-3-% və ondan çox ola bilir. Digər ayırma 
normaları da mövcuddur. Məsələn, ABŞ-da kimyəvi təmizləmə 
sahibi əsas şirkətə ayda 100$ ödəyərək sonsuz sayda qəbuletmə 
məntəqələrinə malik ola bilər. 

İqtisadi ədəbiyyatda iki tip müqavilə münasibətlərini fərqlən-
dirirlər. Birinci tip ticarət sahəsində geniş yayılıb. Françayzi firması 
bir növ məhsul və xidmətin reallaşdırılmasına dar ixtisaslaşaraq, 
satışın həcmindən fiksə olunmuş hissə alır. Bu növ müqavilə üzrə 
avtomobil, avtoservis, yanacaqdoldurma məntəqələrinə sahib olan 
françayzi firmaları işləyir. 

Müqavilə münasibətlərin digər tipi daha mürəkkəbdir. Kiçik 
françayzi firması təkcə françayzerin ticarət nişanı ilə işləmir, o, həm 
də koorporasiyanın vacib işlərinə texnoloji prosesə müdaxilə edir, 
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heyətin hazırlanması, satış planına, operativ hesabatlara qoşulur. 
Bütün bunlar kiçik firmanın məsuliyyətli olmasına gətirib çıxarır. 

Rusiyada françayzinq sistemi ən çox tezqidalanmada geniş 
tətbiq edilir.  Moskva bazarının üçdə iki hissəsi tez qidalanma üzrə 
xarici françayzinq firmaları ilə doludur. 

Françayzinqin yayılması məqsədilə, iri şirkət sahibləri, lqotlu 
sahibkarlıqla məşğul olan potensial alıcıları cəlb etmək məqsədilə 
dövri surətdə sərgilər təşkil edirlər. Hal-hazırda sahibkarlığın bu 
forması yanacaqdoldurma məntəqələrində (32%), minik və yük 
avtomobillərin satışında (6%), restoranlar və tez xidmət məntəqə-
lərində geniş yayılıb. 

Françayzi firmasının üstünlükləri aşağıdakılar aiddir: 
 Bir növ mövcudluğa zəmanət, marketinq tədqiqatlarına, kon-

sultasiyalara və digər xidmətlərə sərf olunacaq vəsaitlərə qənaət; 
 Xammal, material və yarımfabrikatların təchizatına zəmanətin 

olması; 
 Öz işini açma riskinin aşağı olması; 
 İri firma tərəfdaşının məsləhətinin və dəstəyinin olması; 

Françayzinqin inkişafı üçün iri firmalar çox maraqlıdırlar. Bu 
inkişaf onların məhsullarının satış genişləndirir, başqa bazarlara 
daxil olmalarını təmin edir və müvafiq olaraq tələbatın dəyişilməsinə 
tez reaksiya göstərir, əlavə kapitalı cəlb edir, operator tərəfindən 
reallaşdıran məhsulun və xidmətin keyfiyyətinə sərt operativ nəzarəti 
həyata keçirir. 

Françayzi firmalarının çatışmazlıqlarına aiddir: 
 İri şirkətlər və başqa səhm sahiblərinin, tərəfdaşların maraq-

larının nəzərdə tutulması; 
 Daimi surətdə lisenziya sahibini ağır maliyyə şərtlərinə vadar 

edən gəlirdən yox, satış həcmindən gündəlik ayırmaların olması; 
 Lisenziya satıcısının maliyyə sənədləşməni yoxlamaq hüqu-

qunun olması; 
 Əməkdaşlıq edilən şirkətlərin təlimatlarında qeyd edilən biz-

nes metodların tətbiqi, bu da manevr etmə imkanlarını məhdud-
laşdıra bilər; 

 lisenziya sahibinin hərəkətlərini məhdudlaşdıran ehtiyac 
olunan avadanlıqların və materialların alınması; 
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Françayzinqin inkişafı əhalinin məşğulluq probleminin, isteh-
salda monopoliyanın dəf edilməsini, bazar iqtisadiyyatının aparıcı 
qüvvəsi olan rəqabəti inkişafına gətirib çıxarır. 

Françayzinqin inkişaf perspektivləri hansılardır? 
1. Françayzinq şəbəkə istiqamətlərin satış həcminin inkişaf 

templərinin bərabərləşdirilməsi. Bura qidalanma, kiçik marketlər, 
hotellər, motellər, avtomobillərinin kirayəsi aiddir. Məşhur ticarət ni-
şanlarına malik olan bir sıra şirkətlər nisbi olaraq qlobal şəkildə 
dominantlıq edəcək. 

2. Milli iqtisadiyyatda və dünya iqtisadiyyatda tam şəkildə 
xidmət sektorunun tez və aqressiv inkişafının davam etməsi. Bey-
nəlxalq Françayziq Assosassiyasının (BFA) xüsusi araşdırılmalarına 
əsasən, xidmət sahəsində ixtisaslaşma və yeni bazar sahələrinin üzə 
çıxmaları aşkar olunacaq. Belə xidmətlərə evlərin təmiri, interyerin 
dizaynı və dizayner layihələrin reallaşdırılması, qazonlara nəzarət; ev 
xidmətləri göstərilməsi, uşaqların təhsil, tərbiyə sahəsində xidmətlər 
aid edilir ki, bu da françayzinqin ilkin tətbiq sahələri hesab olunur. 

3. Kiçik ayrı-ayrı şəbəkələr bir-birlərinə qarışaraq iri, nəhəng 
biznes sahəsi yaranır. Korporativ Amerika franşizmə böyük maraq 
göstərir, belə ki, onu investisiya obyekti hesab edir. 

4. Kiçik müstəqil müəssisələrin franşiz şəbəkələrinə qoşulur. Bu 
proses iki istiqamətdə aparılır. Bir tərəfdən franşiz şəbəkələri yüksək 
səviyyədə aqressivlik göstərərək, özlərinə cəlb edilən operatorlar 
vasitəsilə təsir etmə zonalarını genişləndirməyə can atırlar, digər tərəf-
dən öz rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün məşhur ticarət markalarına 
özlərini qoşurlar. Rusiyada bu üsul geniş yayılıb və inkişaf edib. 

5. Qloballaşma. Franşiz şirkətləri ən əsası da amerikan 
şirkətləri XX əsrin axırlarında dünya bazarlarına aktiv surətdə çıx-
mağa başlayıb. 

6. Yetkin konsepsiyaların və idaəretmə sistemlərin forma-
laşması. Müasir françayzinqin əksər liderləri 1975-ci ildən sonra 
formalaşıblar. Şirkətlərin inkişaf səviyyəsinə və yetkinliklərinə uyğun 
korporativ mədəniyyət formalaşır, idarəetmə metod və formaları 
müəyyən edilir. Eyni zamanda şəbəkə iri firmaların xüsusiyyətlərini 
özündə əks etdirir və sahibkarlıq idarəetmə sistemi korporativ ida-
rəetmə stilinə çevrilir. 
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Özünü yoxlamaq üçün suallar 
 
1. Lizinq nədir? 
2. Lizinqin formaları: daxili və beynəlxalq.Lizinqin tipləri: uzunmüd-
dətli, ortamüddətli və qısamüddətli 
3. Lizinqin növləri:maliyyə, qaytarılan və operativ 
4. Adi ssuda ilə müqayisədə lizinqin üstünlükləri və onun çatış-
mazlıqları 
5. Françayzinqin təyinatı. Üstünlüklər və çatışmamazlıqlar 
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15. VENÇUR VƏ OFŞOR BIZNESİ 
 
 
 
15.1. Vençur biznesi 

 
 
 

İnnovasiya biznesi haqqında danışanda son illər Rusiyada geniş 
inkişaf etmiş vençur biznesini qeyd etmək lazımdır.  

Vençur biznesinə çox vaxt riskli biznes deyirlər. Bu, texnoloji 
yeniliyin bir formasıdır. Vençur biznesi səmərənin alınmasında zəma-
nəti olmayan və kifayət qədər risk dərəcəsi olan yüksək texnologiyalı 
sahələrdə elmi-tədqiqatın nəticələrinin kommersiyalaşması üçün 
xarakterikdir. Vençur biznesi dedikdə riskli kapital qoyuluşlu, yəni əv-
vəlcədən gəliri məlum olmayan məhsul, yeni və müasir texnologi-
yaların işlənib hazırlanması ilə məşğul olan elmi-texnoloji firma başa 
düşülür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya biznesinin inkişafında kiçik 
müəssisələr mühüm rol oynayır. Vençur biznesinin kiçik innovasiya 
biznesinin digər təşkilati formalarından fərqli olaraq yüksək çeviklik, 
dinamiklik və s. kimi üstünlükləri var. Vençur sahibkarlığı riskin 
bölüşdürülməsi və paylanması prinsiplərinə əsaslanaraq kifayət qədər 
şəxsi vəsaiti olmayan müəlliflərə ideyalarını reallaşdırmağa imkan 
yaradır.  

Vençur biznesi  ABŞ-da yaranaraq geniş inkişaf yolu keçmişdir. 
İstənilən kiçik innovasiya biznesi material və maliyyə resurslarının 
çatışmazlığı, elmi-texniki bazanın zəifliyindən çətinlik çəkir və dövlət 
tərəfindən səmərəli dəstəyə ehtiyacı var. ABŞ-da kiçik innovasiya 
biznesinə kompleks dövlət yardımı proqramı hazırlanıb və fəaliyyət 
göstərir. Onun tərkibinə kiçik müəssisələrin federal büdcədən birbaşa 
maliyyələşməsi, bu müəssisələrin nazirlik və idarələr vasitəsilə 
sistemli kontakt maliyyələşməsi, əlverişli vergi qanunvericiliyi və 
amortizasiya mühiti daxildir. ABŞ-da vençur biznesinin mahiyyəti 
ondan ibarətdir ki, innovasiya firmaları öz ideyalarını investorların 
təklif etdikləri vəsaitlərinin yaranacaq kompaniyanın səhmlərinin 
güzəştli qiymətlə alınmasına dəyişməklə reallaşdırırlar.  
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Müasir şəraitdə Rusiyada vençur biznesinin formalaşması üçün 
ilkin şərtlər vardır: nisbi olaraq inkişaf etmiş qiymətli kağızlar ba-
zarının mövcudluğu, xarici firmaların Rusiyanın intellektual bazarına 
gündən-günə güclənən daxil olması. Bununla belə, bu daxilolma 
ancaq birbaşa ekspansiya deyil, həm də ölkədəki innovasiya layi-
hələrinin investisiyalaşdırmaq xarakterinə malikdir. İlkin şərtlərdən 
biri dövlət müəssisələrinin və elmi-tədqiqat təşkilatlarının əməkdaş-
larının kiçik innovasiya biznesinə keçərkən dövlətin intellektual 
mülkiyyətinin gizli özəlləşməsidir. 

Nəhayət Rusiya biznesmenlərinin əhəmiyyətli dərəcədə inves-
tisiya tələb etməyən yeniliklərə müəyyən marağını qeyd etmək 
lazımdır. 

Bütün bunlar ölkəmizdə başlanğıc mərhələdə olan vençur 
biznesinin əhəmiyyətinin perspektiv inkişaf olduğunu bildirir və bu da 
inovasiya biznesinin sonrakı inkişafında katalizator rolunu oynaya 
bilər.  

 
15.2. Ofşor biznesi 

 
Ofşor biznesi – ofşor zonada, başqa sözlə desək, ofşor müəs-

sisələrin qeydiyyatı və fəaliyyət göstərməsi qanunvericiliklə icazə 
verilən ölkə və ya ərazilərdə, yəni ölkədən kənarda və  ya qeydiyyat 
ərazisində fəaliyyət göstərən mənbələrdən gəlir əldə edən biznesdir. 
Ofşor kompaniya yerli fiziki şəxslər (zonanın əhalisi) və ya hüquqi 
şəxslərlə (rezidentlərlə) müqavilə bağlamaq hüququndan məhrum 
olur. Bu məhdudiyyətlər beynəlxalq əməliyyatlara aid edilmir. Ofşor 
biznesinin cəlbediciliyi ondan ibarətdir ki, şirkət real vergi güzəştləri, 
həmçinin hesabat işlərinin sadələşdirilməsinə, valyuta məhdudluğunun 
olmamasına icazə alır. 

Xarici qız firmalarının yaradılması Rusiya müəssisələrinin 
daxili iqtisadi fəaliyyəti ilə sıx əlaqədardır. Maliyyə-sənaye qrup-
larının yaranması ilə əlaqədar bu məsələ çox aktual olub. Qız müəs-
sisələrinin yaradılmasını planlaşdırarkən onun harada qeydiyyata 
alınacağını, hansı hüquqi formanı seçməyi, müəssisənin necə idarə 
ediləcəyini əvvəlcədən qərarlaşmaq lazımdır. Bu qərarlar müəssisənin 
məqsədləri və ana müəssisənin kommersiya əməliyyatlarında xarici 
firmaların rolundan asılıdır.  
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Qız müəssisələri vəsaitlərin daha ixtisaslaşdırılmış şəkildə yer-
ləşdirməyə, ticarət-vasitəçilik əməliyyatlarını yerinə yetirməyə, ma-
liyyə və agent xidmətləri göstərməyə imkan yaradır. Əgər qız firmanın 
fəaliyyəti ana kompaniyanın siyasəti və maraqları ilə üst-üstə düşürsə, 
bu zaman onun fəaliyyəti real iqtisadi effekt yaradır. 

Qız kompaniyaların hansı ölkədə yerləşdirilməsi və onun 
yurisdiksiyasının seçilməsi ilk növbədə gəlirlərə vergiqoymanın səviy-
yəsi ilə təyin edilir.  

Qız kompaniyaların malyyə və vergi planlaşdırılmasına aşağı-
dakılar daxildir: 

- kapitalin idxal-ixrac və qız firmaların gəlirlərinin vətənə qay-
tarılması  şərtlərinin öyrənilməsi, vergilərin müəyyənləşdirilməsi; 

- kredit resurslarının mənbələrinin tapılması; 
- firmadaxili kreditləşmənin imkanlarının təhlili; 
- vergilərin və digər xərclərin aşağı salınmasını təmin edən bey-

nəlxalq işgüzar əməliyyatların sxeminin işlənib hazırlanması. 
Xaricdə investisiya fəaliyyətini genişləndirdikdə və Rusiya 

firmalarının bir neçə xarici filiallarını yaradan zaman vergi itkilərinin 
aşağı salınmasını təmin edən, investisiya və gəlirlərin vətənə 
qaytarılması mexanizminin yaradılması vacibliyi ortaya çıxır. Adətən 
bu mexanizm vergi güzəştləri olan zonalarda holdinq, maliyyə, sığorta 
firmalarını açmağı nəzərdə tutur. 

Qız firmaların xaricdə yaradılmasını yerli müəssisənin fəa-
liyyətinin yeni istiqaməti kimi qiymətləndirmək olmaz. 70-80-ci il-
lərdə səhmlərin nəzarət paketi nazirliklər və idarələrin timsalında 
dövlətə məxsus olan xarici qız firmalarının tam şəbəkəsi var idi. Bu 
cür firmalar ABŞ, İtaliya, Kanada, İspaniya, İsveç, İsveçrə, Niderland 
və başqa ölkələrdə fəaliyyət göstərirdilər. 

Ümumiyyətlə, xarici müəssisələr onların qarşısında qoyulan 
məsələlərin öhdəsindən uğurla gəlir və xarici iqtisadi fəaliyyətin bu 
formasının perspektivliyini təsdiq edir. 

Lakin xarici qız firmaları tərəfindən yaradılan kommersiya 
imkanları tam istifadə olunmurdu. 

Xaricdəki qız firmaları sahiblərinə müxtəlif planlı imkan və 
üstünlüklər yaradır. Qarşıya qoyulmuş məqsəddən asılı olaraq Rusiya 
investorları xaricdə müxtəlif profilli firmalar yarada bilərlər: 
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a) müştərək və agent müəssisələr, o cümlədən: 
- reklam-informasiya və nümayəndəlik fəaliyyəti üzrə ixtisas-

laşan agent kompaniyalar, firmalar. Belə firmalar işgüzar əlaqələrin 
inkişafına və marketinqin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə kömək edir, 
ana müəssisənin imicini yaxşılaşdırır; 

-  ticarət-vasitəçi, idxal-ixrac müəssisələri. Belə müəssisələr 
idxal-ixrac əməliyyatlarından gələn gəlirin kifayət qədər hissəsini 
udan, xarici ticarət fəaliyyətinin effektivliyini artıran və topdan satışla 
məşğul olan vasitəçilərin xidmətlərindən imtina etməyə imkan verir; 

b) istehsal profilli firmalar (xidmət sahələri də daxildir), o 
cümlədən: 

- xaricdə istehsal-satış tsiklinin bir hissəsini həyata keçirmək 
üçün nəzərdə tutulmuş quraşdırma, təmir, xidmət və başqa istehsal 
müəssisələri. Xarici komplektləşdiricilərin istifadə olunması ilə yığma 
ixrac olunan məhsulun xarici bazarların tələblərinə adaptasiya 
etməsinə, xarici istehsal və texnoloji standartlara keçməyə imkan 
verir; 

- digər ölkələrdə obyektlərin tikintisini həyata keçirən xarici tə-
rəfdaşların iştirakı ilə investisiya layihələrini birgə reallaşdıran müəs-
sisələr; 

- Rusiya müəssisələrinin iştirakı ilə xaricdə elmi-tədqiqat və 
təcrübə-konstruktor işlərini aparan firmalar; 

- ticarət müəssisələri: xarici diler və distribyüter şəbəkələri, 
alıcı kompaniyalar; 

- daxili ticarət firmaları, texnologiya və intelektual mülkiyyətin 
başqa obyektlərinin satışı və lisenziyalaşması ilə məşğul olan firmalar. 
Bu tip firmalar kəşflərə patent alınması yolu ilə intelektual mülkiy-
yətin istifadəsi və qorunmasını, çap olunmuş əsərlərin qeydiyyata 
alınmasını, EHM-lər üçün proqramlar, inteqral sxemlərin topologiyası 
və s. təmin edir. 

c) investisiya və maliyyə profilli firmalar: 
-   vəsaitlərin səhm və qiymətli kağızlara, xarici banklara, başqa 

qız firmalarına qoyulması, daşınmaz əmlak və başqa aktivlərə çevir-
məklə kapitalın effektiv idarə olunmasına şərait yaradan holdinq kom-
paniyalar. Əldə olunan gəlirlər yenidən xaricdə investisiyalaşa bilər. 
Holdinq kompaniyalar beynəlxalq filiallar şəbəkəsinin əsas struktur 
elementidir; 
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-  maliyyə kompaniyaları ana firmaların xarici filialların kredit-
ləşməsi, eləcə də sərbəst müştərilərin kredit vasitəçiliyi və başqa 
maliyyə xidmətləri üzrə ixtisaslaşırlar. Xaricdə kredit resursları və 
təsis kapitalı, eləcə də onlardan gələn gəlirlərin beynəlxalq köçürül-
məsi vasitəçi maliyyə və holdinq firmaları vasitəsilə həyata keçirilir; 

-  sığorta firmaları firmadaxili sığortalanmadan qənaət etməyə 
imkan verir; 

-  Trast firmalar və fondlar. Trast firmalar müştərinin kapitalının 
idarə olunmasında mərkəzi rol oynayır. 

Xarici qız şirkətləri firmanın maliyyə siyasətində çeviklik 
yaradır (konyukturadan asılı olaraq ticarətdən gələn gəlir malın döv-
riyyəsinin genişlənməsinə və ya investisiyalaşmaya yönəldilə bilər), 
dünya bazarlarında geniş sahibkarlıq ekspansiyasına imkanlar yaradır, 
ana kompaniyanın daxili iqtisadi əməliyyatlarını asanlaşdırır. Bir 
qayda olaraq xarici firmalar qapalı səhmdar cəmiyyətlər kimi ya-
radılır. 

Xarici investisiyalaşmaya başlayan sahibkarların birinci addımı 
adətən vergi imtiyazları olan zonalarda qız firmalarını yaratmaqdan 
ibarətdir, yəni o ölkələrdəki xarici investisiyaların əlverişli hüquq və 
vergi şəraiti olur. 

Ən çox imtiyaz ənənəvi olaraq liman və ya ofşor rayonlarda 
təqdim olunur, harada ki, xarici investorların gəlirləri praktik olaraq 
tamamilə vergilərdən azad olur. Qız firmalar “vergi limanlarında” ana 
müəssisələrin daxili iqtisadi fəaliyyətinin effektivliyini kifayət qədər 
qaldırmağa qadirdir. Genişləndirmədən asılı olaraq müxtəlif funksiya-
ları yerinə yetirən bir neçə qız müəssisəsinin yaradılması zərurəti 
yarana bilər. 

Təyinatından asılı olaraq ana müəssisənin fəaliyyəti ilə əlaqəli 
olan imtiyazlı ərazilərdə yerləşdirilən və əməliyyatları təmin edən 
ofşor firmaların standart növləri yaranmışdır: 

- holdinq tipli müəssisələr: operativ-holdinq, investisiya, gəmi, 
daşınmaz əmlaklı, intelektual mülkiyyət obyektli; 

- ticarət-vasitəçilik firmaları: idxal-ixrac, alıcı və distribüter; 
- maliyyə profilli firmalar: ofşor banklar, vasitəçi və sığorta 

maliyyə kompaniyaları. 
Bəzən ana firmanın əsas fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik kom-

paniyanı imtiyazlı vergi zonasında yerləşdirirlər. 
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 Qız kompaniyalarının imtiyazlı vergi zonalarında əsas 
fəaliyyət növlərindən biri – ticarət-vasitəçilik əməliyyatlarıdır. Adətən 
Rusiya idxalatçıları vasitəçilərin xidmətlərinə müraciət edirlər ki, bu 
da onların xərclərini 50 % və daha çox artırır. Qız firmaların “vergi 
limanlarında” fəaliyyəti bu itkilərdən azad olmağa kömək edir. 

 Qız firmaları malların ixracını təşkil edərkən onları yerli 
bazarların tələbatlarına uyğunlaşdırırlar. Xarici istehsalçılardan kütləvi 
mal alarkən isə qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb olurlar. Bu zaman 
bir sıra regional bazarlarda tələb və təklifi müqayisə etmək imkanı 
yaranır.  

 Ticarət firmaları ”qarşılıqlı ticarətin” səmərəli variantlarını 
tapa bilirlər. 

 Ticarət-vasitəçilik əməliyyatları agent, vasitəçi kontraktları və 
ya “üçüncü şəxsin ünvanı” çatdırılma sxemi ilə həyata keçirilir. 

 Vergi imtiyazları zonasında qeydiyyatdan keçmiş qiz firmaları 
təşkilatı yerli və xarici kapitalı cəlb etməyə və onu operativ idarə 
etməyə imkan verir. Qiymətli kağızlar, xarici banklara vəsait qoyuluş-
ları və daşınmaz əmlak idarəetmənin obyektinə çevrilir. Lazım gəl-
dikdə kapitalın müəyyən hissəsi Rusiyaya qaytarıla bilər. Bu firma-
ların yaradılması inkişaf etmiş ölkələrdə və üçüncü qism dövlətlərdə 
investisiyalaşmanı asanlaşdırır, kapitalın bir ölkədən digərinə köçü-
rülməsi zamanı xərcləri azaldır. 

 Qız firmalarını açarkən ixtisaslaşmış idarələrin xidmətlərindən 
istifadə məqsədəuyğundur. Müştərilərin istəyinə əsasən firmanın 
qeydiyyatı və idarə edilməsini lazımi informasiya və ixtisaslı kadrları 
olan, hüquqi proseslərin aparılması qaydalarını bilən maliyyə və katib 
kompaniyalar yerinə yetirir. Maliyyə  kompaniyalarının əvvəlcədən 
hazırlanmış sənədləri, o cümlədən həm standart bəndləri olan, həm də 
müştərilərin tələblərinə cavab verən nizamnaməsi olur. Maliyyə  
kompaniyalarının vergi imtiyazları zonasında dərhal müştəriyə verilə 
bilən qeydiyyatdan keçmiş firmaları olur. 

Lazım gəldikdə bu kompaniyalar səhmdarların ümumi yığınca-
ğını keçirə, personal yığa, mühasibat hesabatları və vergi deklora-
siyalarını hazırlaya, eləcə də sahibkarın təlimatları ilə firmanın adın-
dan kommersiya sazişləri bağlaya bilərlər. Katib firmaların sayəsində 
öz əməkdaşları arasında ana müəssisənin heç bir nümayəndəsi 
olmayan qız kompaniyalar effektiv fəaliyyət göstərə bilərlər. 

Dünya təcrübəsində bütün ölkələr qız firmaların yaranmasına 
sərf olunan xərclərin miqyası baxımından kommersiya fəaliyyətinə 
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vergiqoyma və dövlət nəzarəti üzrə fərqlənən 3 böyük qrupa bölünür. 
Birinci qrupa  xalis gəlirin 40-50%-i vergiyə cəlb olunan nəhəng 
sənaye ölkələri daxildir (ABŞ, Almaniya, Yaponiya, Böyük Britaniya, 
Fransa, İtaliya). Bu ölkələrdə təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti ciddi 
olaraq qanuniləşdirilib. Belə ki, firmadaxili əməliyyatları və vergidən 
yayınmaq üçün xarici firmalardan istifadəni məhdudlaşdıran xüsusi 
hüquq normaları fəaliyyət göstərir. Bu ölkələrin qanunları adətən 
səhmdar cəmiyyətlərində böyök minimal nizamnamə kapitalı təyin 
edir: Almaniyada – 100 min marka, Fransada – 500 min frank. 

İkinci və üçüncü qrupa daxil olan ölkələrə güzəştli vergi zonası 
kimi baxırlar. İkinci qrupa  gəlir vergilərinin yüksək olmasına bax-
mayaraq xüsusi vergi güzəştləri tətbiq edilən və aşağıdakı funksiyalar  
yerinə yetirilən yurisdiksiyalar aiddir: 

a) holdinq, maliyyə və ticarət kompaniyalarının fəaliyyəti; 
b) pul köçürmələri və gəlirlərin vətənə qaytarılması mexanizmi. 
Bu ölkələrdə dividendlərin ölkədən çıxarılmasından və öz 

vətəninə qaytarılmasından, bank faizlərindən, royalti ödəməsi və 
gəlirin başqa növlərindən tutulan vergilər adətən aşağı salınır. Bu 
qrupun ölkələri liberal valyuta və gömrük rejimləri ilə fərqlənirlər. 

Üçüncü qrup ölkələr – hüquqi şəxslərin qeydiyyat qaydaları 
sadələşdirilmiş və gəlir vergisi kifayət qədər aşağı salınmış (və ya 
olmayan) dövlət törəmələri və inzibati ərazilər – “vergi limanları”dır. 
Bir qayda olaraq bunlar əvvəlcə müstəmləkə olmuş və ya inkişaf etmiş 
ölkələrdən ayrılmış Avropanın cırtdan ölkələridir. Analoji vəziyyət 
xarici investisiyanı cəlb etmək üçün “AİZ” lərdə, eləcə də “vergi 
limanı” əlamətləri olan ayrı-ayrı inzibati törəmələrdə, ştatlarda, 
bölgələrdə kantonlarda da mövcuddur. Avropada “vergi limanlarına” 
tipik nümunə kimi Lixtenşteyn, Malta, Andora, Monakonu göstərmək 
olar. Böyük  sayda  “vergi limanları”üçüncü dünya ölkələrindədir: 
Panama, Kosta-Rika və s. 

Firmaların “vergi limanlarında” yerləşməsinin əsas üstünlüyü 
ucuzluq və qeydə alınmanın sadəliyidir. Yeni firma bir neçə günə 
fəaliyyətə başlaya bilər. 

“Vergi limanları”na onları xarici investorlara cəlbedici etmək 
üçün aşağıdakı xüsusiyyətləri aid edirlər: 

1. Gəlir vergisi olmur və ya 1-2%-i aşmır, ya da  gəlirin 
səviyyəsindən asılı olmayaraq  müxtəlif ölkələrdə 150-1000 dollar 
arasında dəyişən illik yığım ilə əvəz olunur. Dividend, bank faizi, 
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royalti ödənişləri və başqa gəlirlərin ölkədən çıxarılması zamanı vergi 
tutulmur. 

2. Qeydiyyata  alınma qaydaları maksimal dərəcədə sadələşdi-
rilib: nizamnamə kapitalının minimal həddi təyin edilmir: firma rəh-
bərlərinin şəxsiyyətləri açıqlanmır, ancaq cinayət hadisələri (dolan-
dırıcılıq, qanunsuz narkotik alveri və s.) baş verəndə axtarış zamanı 
onların adları açıqlana bilər. 

3. Valyutanın ərazidən çıxarılmasına  məhdudiyyətlər qoyul-
mur. Firmalar sərbəst olaraq istənilən valyuta ilə istənilən xarici bank-
larda depozit aça bilər, heç bir məhdudiyyət olmadan ödənişləri  
həyata keçirə bilərlər. 

4. Firmanı idarəetmə üsulu kifayət qədər asnlaşdırılıb, hərdən 
bu şərti xarakter daşıyır – sahibkarın etibarnaməsi ilə idarəetməni 
katib firma yerinə yetirir. Bəzi vergi limanlarında sahibkarın ano-
nimliyi qorunur. 

5. “Vergi limanları” ölkələrinin əksəriyyəti vergi və gömrük 
qanunvericiliyinin pozulmasını cinayət işi hesab etmir. Firmalar tə-
rəfindən hesabatların və vergi bəyamnamələrinin  aparılması tələb 
olunmur. Heç də bütün “vergi limanlarında” daxili auditorlar olmur və 
ancaq sahibkarın qərarı ilə onlar firmanın hesabatlarını yoxlaya 
bilərlər. Yeganə hesabat – illik maliyyə hesabatıdır. 

 Firmaları sadə vergiqoyma zonaları və böyük sənaye şəhər-
lərində yaratmaqdansa “vergi limanları”nda yerləşdirmək daha ucuz 
başa gəlir. Axırıncı məlumatlara  görə ofşor firmaların “vergi liman-
ları”nda  yaradılması üçün qeydiyyat mərhələsində 0,5-3,0 min dollar  
xərc tələb olunur. Katib firmaların il ərzində xidmətləri firma üçün 
təxminən min dollara başa gəlir. İdarə edənlər qismində katib firma-
ların işçiləri olursa, onda  xərclər il ərzində 2 min dollara çatır. Müx-
təlif katib firmaların xidmətlərinin dəyərləri əhəmiyyətli dərəcədə bir-
birindən fərqlənə bilər. 

Qız firmaları bütün kommersiya əməliyyatlarını yalnız  “vergi 
limanları”ndan kənarda həyata keçirməlidir. 

Qanunlara görə vergi imtiyazlarından istifadə edərək personalı 
idarə edən şəxs həmin ərazidə yaşaya və öz öhdəliklərini yerinə yetirə 
bilməz. 

Beləliklə, qız firmaların yurisdiksiyalarını seçərkən mülayim 
vergiqoyma sistemi olan ölkələrə üstünlük vermək lazımdır. Deyək ki, 
rezident olmayan firma İsveçrədə qeydiyyatdan keçibsə və 
əməliyyatları ölkədən kənarda həyata keçirirsə, onda vergi 
limanlarında olan ofşor  firmadakı kimi vergi səviyyələri aşağı olur.  
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Firmanın “vergi limanları”nda və sadə vergiqoyma dərəcəsi 
olan ölkələrdə yerləşməsi zamanı çəkilən xərclər eyni olmur. 

Sadə vergiqoyma dərəcəsi olan ölkələrdə firmaları idarə 
edənlərin və auditorların kvalifikasiyasına ciddi tələblər qoyulur. 
Firma mühasibat uçotunu qoyulmuş qaydalara  əsasən aparmalıdır; 
bütün əməliyyatlar müqavilə ilə təsdiq olunmalıdır. Hesabların yük-
səkixtisaslı və müstəqil kontrolerlər tərəfindən hər il yoxlanması məc-
buridir. Sadə vergi dərəcələri olan ölkələrdə işləyən firma idarəetməyə 
“vergi limanları”nda fəaliyyət göstərən firmalardan daha çox vəsait 
xərcləyir, onlar  üçün  ilkin kapitalın həcminin yüksək olması tələbi 
var. 

Firmanın sadə vergi sistemi olan yurisdiksiyalarda yaradılması 
və fəaliyyət göstərməsi üçün xərclərin artımı onların Avropanın 
“etibarlı” ölkələrdə yerləşməklə imiclərini yaxşılaşdırmaq və partn-
yorları arasında etibar qazanmaq kimi üstünlüklərlə ödənilir. 

Qız firmaların yaradılması üçün ölkələr arasında daha uyğu-
nunun seçilməsi əsasən firmanın ixtisaslaşmasından asılıdır. Belə ki, 
geniş miqyaslı xarici ticarət əməliyyatlarını aparmaq  üçün  İsveçrə və 
Niderlandda qeydiyyat keçmiş firmalar, kiçik ticarət əməliyyatları 
üçün – İrlandiyada firmalar,  Asiya-Sakit okean regionunda alış-veriş 
əməliyyatlarını aparmaq üçün – Honkonq və Sinqapurda yerləşən qız 
kompaniyaları daha məqsədəuyğundur. Holdinq kompaniyalarını 
yalnız holdinq deyil, həm də maliyyə və lisenziyalı kompaniyaların 
fəaliyyəti üçün optimal yer sayılan Lüksemburq, İsveçrə və Nider-
landda yerləşdirmək daha yaxşıdır. 

Vergi imtiyazları olan zonalarda yerləşdirilən xarici qız fir-
maları ofşor biznesinin mühüm funksiyalarına aid olan – başqa 
ölkələrdə innovasiyalaşma və ondan gələn gəlirin ölkəyə gətirilməsi 
mexanizminin yaradılmasına imkan yaradır. 

Xaricdə kapital qoyuluşundan ölkəyə gələn gəlir dividend, bank 
faizi, royalti ödənişləri, eləcə də qız firmaların ana kompaniyanın yer-
ləşdiyi ölkədə kapital qoyuluşu formasında ola bilər. Gəlirlərin öl-
kədən çıxarılması zamanı əksər ölkələr əlavə olaraq vergi tutur ki, bu 
da gəliri alanın hansı statusda və harda olmasından asılı olaraq dəyişir. 
Kompaniya təyin olunan dəyər vergisindən əlavə ərazi və xarici 
investisiya formalarının seçimi zamanı siyasi stabillik faktorlarının 
ölkədən çıxarılan gəlirlərə qoyulan vergilərə təsir səviyyəsi də nəzərə 
alınmalıdır. 

Əgər yüksək səviyyədə vergi dərəcələri olan ölkələrin inkişa-
fına vəsait qoymaq lazım gələrsə, kapitalın yerdəyişməsi zamanı aralıq 
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halqa rolunu oynayan liberal vergi qaydaları olan ölkələrdə 
(Niderland, Lüksemburq, İsveçrə, Lixtenşteyn) holdinq kompaniyalar 
yaradılır. Bu ölkələr inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyəti ilə iki qat 
vergiqoymanın  ləğvi haqqında qarşılıqlı razılaşma imzalayıblar. 

Gəlirlərin ölkəyə qaytarılması üçün “vergi limanları”nda 
yerləşən qız firmalarından da istifadə olunur. Lakin bu ərazilərdə iki 
qat vergi qoymanın ləğvi haqqında razılaşma olmadığına  görə  
gəlirlərin ərazidən çıxarılması “vergi limanları”nda və sadə vergi 
dərəcələri olan ölkələrdə yerləşən firma birliklərinin köməyi ilə həyata 
keçirilir. 

Bu sxemlə III ölkələrdən gəlirlər aşağı dərəcədə əlavə vergilər 
olan ölkələrdən vergisiz yurisdiksiyalara - “vergi limanları”na 
ötürülərək gələcək investisiyalaşma məqsədilə toplanır. Nümunə kimi 
bu sxemi göstərək: ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniyadan gəlirlər 
Niderlanda, sonra  Niderland Antilası və ya Men adasına ötürülür. 

Bu yolla gəlirlərin ölkəyə gətirilməsi və toplanmasının optimal 
marşurutu yaranır. Başqa veriantlar da ola bilər. 

İnvestisiyanın idarə edilməsinin əsas struktur elementi nizam-
namə və səhm kapitalında payı olan, başqa firmaların fəaliyyətini 
idarə edən holdinq kompaniyalardır. Xarici holdinq firmalar ana 
müəssisənin investisiya imkanlarını kifayət qədər artırır. Ana müəs-
sisəyə holdinq firmalarla yanaşı maliyyə, alqı-satqı, sığorta kom-
paniyaları da lazım olur. Sadalanan kompaniyaların bir yerdə fəaliyyət 
göstərməsi ana kompaniyanın firmadaxili əlaqələrinin vahid sistemini 
yaradır. 

 
Özünü yoxlamaq üçün suallar 
 
1. Vençur biznesinin təyini 
2. Rusiyada vençur biznesinin inkişafının şərtləri 
3. İnnovasiya firmalarında vençur biznesinin yeri 
4. Ofşor biznesinin anlayışı 
5. Ofşor biznesinin cəlbediciliyi 
6. Ofşor biznesinin qız şirkətlərinin növləri 
7. Ofşor firmaların növləri:holdinq tipli şirkətlər, ticarət-vasitəşilik 

firmaları və maliyyə profiilli şirkətlər 
8. Dünyəvi ofşor zonaların üç tipi 
9. Ofşor biznesində “Vergi limanları” və onların xüsusiyyətləri 
10. Kapitalın ixracının xərclərinin qanuni xərclərinin azaldılması 

sxemi  
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16. БИЗНЕСДЯ РЕКЛАМ ФЯАЛИЙЙЯТИ 
 
 
 
Маркетинг консултасийасы нюгтейи-нязяриндян реклам важиб 

маркетинг функсийасы олан коммуникасийаны тямин едян чохсайлы 
маркетинг алятляриндян биридир. Фирмалар рекламдан жцрбяжцр – 
мящсулун гиймятляри вя тяжщизаты щагда алыжылары садяжя хябярдар 
етмядян башламыш онун бцтцн спектр вя васитялярини юзцндя ещтива 
едян там спектринядяк истифадя едирляр. Реклам компанийасынын 
ишляйиб щазырланмасына зярурят йени базара чыхаркян, йени мящсул 
тяклиф едяркян, базар шяраитиндя ящямиййятли дяйишикликляр оларкян, 
имижя дяйишикликляр едяркян ортайа чыхыр. 

Реклам еля бир фяалиййят нювцдцр ки, бизнесменляр онларын 
малларыны алмаьын мягсядяуйьунлуьунун истещлакчыны инандыран 
информасийа верирляр. Йалныз чох аз фирмалар бу эцн юз ишлярини рек-
ламсыз апара билир. 

Хариждя вя юлкямиздя рекламын тяряггисинин статистикасы ма-
раг доьурур. 

АБШ-да щесабланмышдыр ки, эцндя 1,5 миндян йухары реклам 
еланы орта америкалы цчцн нязярдя тутулур. Почтла эюндярилян вя 
телевизийа иля нцмайиш етдирилян реклам мялуматлары онлара дахил 
едилмир. Бу ялавяляр ясас рягямлярдян аз дейил. 

Реклам хяржляри АБШ-да истещсал олунан шейлярин гиймятинин 
цчдя бирини вя йа дюрддя бирини тяшкил едир. Реклам ян бащалы вя ян 
эялирли сащялярдян биридир. Бязи фирмалар юз эялирляринин йарысыны рек-
лама сярф етмяйя мяжбур олурлар. Бцтцн бунлар малы реаллашдырмаг 
цчцндцр. 

1995-жи илин пайызында «Зенит Медиа» Америка ширкяти ян чох 
инкишаф етмиш реклам базарларынын рейтинг-прогнозуну тяртиб етди. 
Юлкяляр ашаьыдакы гайдада дцзцлдц: Йунаныстан, Тцркийя, Мек-
сика, Колумбийа, Чили, Жянуби Африка, Щиндистан, Малайзийа, Син-
гапур, Чин, Жянуби Корейа, Щонконг, Филиппин, Индонезийа. Бу 
юлкялярин щяр бириндя реклама чякилян цмуми хяржляр анжаг 2000-жи 
илдя 0,4 млрд доллардан 45 млрд долларадяк олмушду. Ящалинин 
адам башына дцшян хяржляр ися 1 доллардан (Щиндистан) 247 доллара 
гядяр (Щонконг) олмушдур. 
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Рекламын биздя чох бюйцк темпля инкишаф етмясиня бахмай-
араг Русийа бу сийащыйа дцшмямишди. 1991-жи илдя реклама 3 млн 
доллар сярф олунмушду. Бу, «Филипп Морис», «Проктер енд Гембл» 
кими ири фирмаларын реклам хяржляринин онда бирини тяшкил едир. 

1992-жи илдя Русийа реклам базарынын щяжми артыг 51 млн 
доллара гядяр, 1993-жц илдя 220 млн доллардан чох, 1994-жц илдя ися 
1,2 млрд доллар тяшкил едирди. 

«Малиййя хяржляри»нин (10.11.95-жи ил) мялуматында эюстярил-
дийи кими 1989-жу илдян 1995-жи иля гядяр реклам структурлары Ру-
сийада актив шякилдя йарадылырды: Реклам ишчиляри ассосиасийасы, 
Реклам истещсалчыларына дястяк фонду, Ижтимаиййятля Ялагяляр цзря 
Русийа Ассосиасийасы, Реклам аэентляринин Русийа Ассосиасийасы, 
Бейнялхалг Реклам Аэентликляринин шюбяси. 1989-жу илдя юлкядя 3 
дювлят реклам аэентлийи вар иди. 1995-жи илдя ися бу рягям 5 миня 
чатмышды (онларын йарыдан чоху Москвада иди). Нязяря алсаг ки, 
АБШ-да 10 миндян чох реклам аэентлийи вар, бу щеч дя пис эюстя-
рижи дейил. 

1993-1994-жц илляр ярзиндя аэентликлярин ихтисаслашмасы просеси 
эетди: директ-мейил, телефон маркетинги, реэионал реклам, тядгигат, 
мониторинг вя с. 

Реклама сярф олунан пуллар анжаг коммерсийа фирмаларына 
аид дейилди, бура юз мягсядлярини мцхтялиф аудиторийалар гаршысында 
реклам етмяйя жан атан музейлярин, фондларын, ижтимаи тяшкилатларын 
пуллары да дахил иди. 

Юлкядя бцтцн рекламын дюрддя бири коммерсийа секторун-
дакы йцзлярля апарыжы реклам верижиляринин пайына дцшцр. Америка 
реклам верижиляринин бцтцн хяржляр фаизиндян ян бюйцйц дярман 
препаратлары, туалет лявазиматы вя косметика иля мяшьул оланларын 
пайына дцшцр. Онлардан сонракы йерляри саггыз, гяннады мямулат-
лары вя сабун тяклиф едянляр тутур. 

Русийа базарында ян чох нязяря чарпан реклам кцтляви ин-
формасийа васитяляриндяки рекламдыр. Беля ки, 1992-1993-жц иллярдя 
мятбуатдакы рекламын щяжми 2 дяфядян чох, телевизийада демяк 
олар ки, 4 дяфя, радиода ися 5 дяфядян дя чох артды. «Известийа» гя-
зети реклама 33%, «Комсомолскайа правда» гязети 27%, «Труд» 
гязети 18% гязет сящифясини реклама айырырды. Реклам базарына ан-
жаг реклам няшри олан бир сыра реклам няшрляри чыхды: кичик тижарятчи-
ляр цчцн – «Оптовик», физики шяхсляр цчцн «Ялдян-яля (из рук в 
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руки)», щяр бир почт гутусуна принсипи иля чатдырылан Москва вя 
реэионал пулсуз реклам гязети вя с. Рекламын телевизийадакы иряли-
ляйиши дя щямчинин эюзя чарпырды. 1992-жи илин йанварындан 1994-жц 
илин февралына гядяр истещсал вя телевизийа рекламыны йерляшдирмяк 
хяржляри 200 дяфя артды. Еля бу дювр гиймятляр тяхминян 30 дяфя 
артды. 1993-жц илин нойабрында диктор еланлары нязяря алынмадан щяр 
эцн 800 реклам чархы нцмайиш етдирилди. 1994-жц илдя телевизийада 
(анжаг ясас каналларда) реклам цмуми мцддяти 1830 саат олмагла 
250 мин дяфя ефиря чыхды ки, бунун да цмуми дяйяри 400 млн доллар 
тяшкил едирди. Бу рекламы 3,5 миня йахын реклам верижиляри верирди. 

Мцтяхяссисляр рекламын йцксяк сямярялилийини гейд едирляр. 
Беля ки, яэяр 1992-жи илдя йцз дяфялярля «Муса моторс» ширкятинин 
рекламы мяшщур «Поле чудес» програмында рекламы ефиря чыхдыгдан 
сонра ширкят йцздян чох автомобил сатды. 

Телереклам тядрижян мцвафиг аудиторийайа орийентасийа етди. 
Беля ки, яэяр 1992-жи илдя практики олараг бцтцн телереклам сащиб-
карлара вя йцксяк эялир сявиййяли адамлара орийентасийа едирдися, 
1993-жц илин яввялиндя биринжи йеря сигаретин (9,3%), икинжи йеря са-
тылан евлярин (7,2%), цчцнжц йеря ися гяннады мямулатларынын 
(6,3%) рекламы чыхды. 

Радиода реклам «Европа-плйус», «Радио-101», «Макси-
мум», «Носталъи» вя с. кими коммерсийа радиостансийаларынын 
мейдана чыхмасы иля башланды. Бцтцн дцнйада олдуьу кими радио-
реклам реклам хяржляриня эюря биринжи йери тутмады. 

2002-жи илин сонунда кцтляви информасийа васитяляриндя рек-
лама чякилян хяржляр ики дяфя артды. 

Кцтляви информасийа васитяляриндяки рекламын ардынжа рекла-
мын башга нювляри дя, илк нювбядя байыр реклам инкишаф етмяйя 
башлады. 1993-жц иля базарда реклам лювщяляринин, ишыг вя неон юр-
тцляринин (талвар), маьаза лювщяляринин бир нечя кейфиййятли истещсал-
чылары мейдана чыхды. 1995-жи илдя брандмаузерлярдян компйутер 
панноларына гядяр 22 нювдян чох реклам дашыйыжысы вар иди. 

Москвада байыр рекламынын ясас сащясини Русийада юз фили-
алларыны ачан харижи фирмалар алыр. Беля ки, «Коко-кола» лювщя рек-
ламына 100 мин доллар юдяйир. 1995-жи илдя «Самсунг» 140 ядяд 
ишыг панносу сифариш верди. 

Байыр рекламынын щяжми Москвада 1994-жц илля мцгайисядя 
1995-жи илдя 1,5 дяфядян чох артды вя 1995-жи илдя щяр ай 2,5 млн 
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доллары кечирди. 2002-жи илдя байыр рекламынын щяжми 10 млн доллар-
дан чох тяшкил едирди. 

1990-жы илдя няглиййатда – таксилярин, автобусларын, троллей-
бусларын банында, метрода гатарларда вя ескалаторларда, сярнишин 
гатарларында реклам мейдана чыхды. Ракет дашыйыжыларынын эювдя-
синдя реклам, космик эямилярин бортунда реклам транслйасийасы 
тяклиф олунур. 1993-жц илин пайызында театр програмларында, щава 
шарларында реклам мейдана чыхды. 1994-жц илдя реклам компйутер 
шябякяляриндя юз йерини мющкямляндирди. 

90-жы иллярин яввялляриндя Русийада «паблик рилейшнз» анлайышы 
вя бу сащядя хидмятляр эюстярмяйя ихтисаслашмыш бир нечя реклам 
аэентлийи мейдана чыхды.  

Щяр ил Русийа Реклам Аэентликляри Ассосиасийасы конфрансы 
кечирилир. Ассосиасийа Тижарят Сянайе Палатасынын цзвц олду вя рек-
лам фяалиййятинин – Бейнялхалг Мяжяллясиня гошулду. Онун иштиракы 
иля реклам цзря ижтимаи шура йарадылды, реклам щаггында Ганун ща-
зырланды вя гцввяйя минди (1995-жи ил). 

Ассосиасийа Русийанын апарыжы аэентликлярини, реэионал аэент-
ликляри, дцнйанын бир сыра ян ири аэентликляринин Русийа тямсилчилярини 
бирляшдирир. Реклам Верижиляря Дястяк Фонду Ассосиасийасынын кол-
лектив ассосиасийа олунмуш цзвцдцр. 

 
16.1. Реклам щаггында цмуми анлайышлар 

 
Реклам дедикдя мала, конкрет истещсалчынын, тижарятчинин вя 

йа васитячинин хидмятляриня верилян малы алмаьа вя йа верилян хид-
мятдян истифадя етмяйя онларын щесабына вя онларын нишаны алтында 
тяклифляр, чаьырышлар, мяслящятляр вя тювсийялярля диггяти жялб етмякля 
баьлы фяалиййят баша дцшцлцр 30, с.49. Башга сюзля реклам конкрет 
сифаришчинин идейаларынын, малларынын вя хидмятляринин башгасы тяря-
финдян тягдим олунмасынын вя иряли чякилмясинин истянилян пуллу 
формасыдыр 28, с.699. 

Реклам щяр шейдян яввял йени маллар, хидмятляр, гиймятляр вя 
с. щаггында информасийа функсийасыны йериня йетирир. Бунунла беля 
онун функсийалары ящямиййятли дяряжядя эенишдир: 

- истещсалчы-фирма щаггында, онун наилиййятляри, тарихи, 
мцштяриляри щагда билэилярин йайылмасы; 
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- маллар щагда даща дольун информасийа барядя сорьуларын 
алынмасы; 

- малларын алынмасы щагда гярар гябул едян емасионал шяхс-
ляря тясир; 

- мяишят хидмяти ишчиляриня потенсиал алыжыларла данышыглар за-
маны кюмяк; 

- жямиййят тяряфиндян фирма щагда мцсбят ряйин йарадылмасы; 
- хидмят алмыш вя йа малы сатын алмыш шяхслярдя мцсбят 

емосийаларын дястяклянмяси. 
Алыжынын давранышында ясаслар формалашдырмаг рекламын ян 

важиб функсийасыдыр. Бу ясаслар ардыжыллыгла ифадя олунур: «диггят-
мараг-арзу-щярякят». Мцасир реклам нязяриййяси вя практикасы пси-
холоэийа, етика, сурятляри дуйма нязяриййяси вя башга елми фянляр 
сащясиндя эениш нязяри вя практики цмумиляшдирмяйя сюйкянир. 

Реклам фяалиййяти алыжы психолоэийасыны дяриндян вя пешякар-
жасына билмякля гурулур вя анжаг тяжрцбясиз мцшащидячийя хырда 
эюрцнян амиллярдян асылыдыр. 

 
16.1.1. Рекламын бизнес цчцн ящямиййяти 

 
Реклам мцхтялиф васитялярин кюмяйи иля ижтимаи ряй щазырла-

маьа, тялябаты формалашдырмаьа, бу вя йа диэяр сечимин цстцнлцк-
ляринин нядян ибарят олмасыны ясаслы шякилдя алыжыйа сюйлямяйя 
гадирдир. 

Реклам йениликлярин актив елементлярини дашыйан информасий-
адыр ки, бу информасийа олмадан коммерсийанын мювжудлуьу 
мцмкцнсцздцр. Мала вя хидмятляря тялябаты стимуллашдырмаг, 
реклам истещлак мядяниййятинин йцксялмясиня, бурахылан мящсулла-
рынын чешидинин тязялянмясиня, онларын кейфиййятинин йцксялмясиня 
кюмяк едир. 

Юлкямиздя щялялик жямиййят цчцн реклам сянайесинин зярури 
имижи йарадылмайыб. Ола биляр ки, бунда хурафат (фырылдагчы реклам-
лар) рол ойнайыб, ола да биляр ки, рекламын асанлыгла вя сцрятля пул 
эятиряжяйини щесаб едяряк, рекламла мяшьул олан делетантлар рол ой-
найыб. Буна эюря дя щазырда биздя етибар олунажаг аэентликляр аз-
дыр. Юлкямиздя «реклам гулдурлуьу» (щягиги реклама уйьун эял-
мяйян, сифаришчи гаршысында ющдяликлярини йериня йетирмяйян, бядии 
тяжяссцмцн ашаьы сявиййяси тамамиля ганунауйьун щалдыр, « вящши 
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базар» вя мядяниййятин цмуми ашаьы дцшмяси мядяни реклам йа-
ратмаьа гадир дейил). 

Рекламын чохсайлы тятбиг сащяси вар. Ондан тяшкилатын 
узунмцддятли симасыны формалашдырмаг (нцфуз рекламы), сатыш, 
хидмятляр вя йа щадисяляр щагда информасийа йаймаг (рублика 
рекламы), ендирим гиймятлярля сатыш щаггында еланлар (сатыш рекламы) 
вя конкрет идейанын мянафейини горумаг (изащат-тяблиьат рекламы) 
цчцн истифадя едирляр. 

Реклам мцражиятлярин йайылмасы цчцн ян рентабелли цсулдур, 
истяр коко-колайа цмумдцнйа цстцнлцйц йаратмаьа, истярся дя 
сцд истещлакына вя йа доьумун мящдудлашдырылмасы методларынын 
тятбигиня ясаслар формалашдырмаьа щесаблансын. 

Рекламын ясас истифадячиляри хцсуси фирмалардыр. Онун апа-
рылмасы жцрбяжцр щяйата кечирилир. Кичик фирмаларда адятян рекламла 
сатыш шюбясинин ишчиляриндян бири мяшьул олур. 

Ири фирмалар реклам шюбяляри йарадыр. Беля шюбянин мцдири 
маркетинг цзря витсе-президентя табе олур. Реклам шюбясинин фун-
ксийасына ашаьыдакылар дахилдир: реклам цчцн цмуми бцджянин ишля-
ниб щазырланмасы; аэентлик тяряфиндян тягдим олунан еланларын тяс-
диг едилмяси; бирбаша почт рекламы цзря тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси; дилер фирмаларынын реклам тяртибаты вя с. 

 
16.1.2. Русийа реклам практикасы кодекси 

 
1990-жы илин нойабрында Русийа Федерасийасында Реклам Иш-

чиляринин Ассосиасийасы рясмян гейдиййата алынды. Онун йарадылма-
сынын тяшяббцскарлары ири реклам верижиляри олан «Внешторгреклам», 
«Внешторгиздат» вя «Сентрсойуз» системинин ян ири тяшкилаты «Ин-
формреклам» олду. 

Ассосиасийа реклам верижилярин реклам просесиндя иштирак 
едянлярин щамысыны, кцтляви информасийа васитяляри шяхсиндя ижрачылары 
вя йайыжылары бирляшдирди. 

Дювлят ганунверижилийи олмадыьындан Ассосиасийа Реклам 
Практикасы Кодексини ишляйиб щазырлады (1995-жи ил) ки, бу кодекс 
реклам мящсулуна гиймятгойма вя онун йайылмасы проблемини 
дахил етмякля истещлакчыларын марагларыны шяряфсиз рекламдан го-
руйур. 
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Кодекс реклам практикасынын Бейнялхалг кодекси, Америка 
Реклам Аэентликляри Ассосиасийасы Кодекси, реклам ишчиляринин Цмум-
дцнйа федерасийасынын Цмуми низамнамяси ясасында йарадылды. 

Русийа кодекси реклама сатыжы иля алыжы арасында цнсиййят ва-
ситяси кимя бахыр вя бцтцн реклам просеси иштиракчыларынын щям алы-
жылар вя жямиййят гаршысындакы мясулиййятини, щям дя бизнесин вя 
алыжыларын мараглары арасында оптимал балансын тямин олунмасы зя-
рурятини тясдиг едир.  

Кодексин истянилян мямулатын, хидмятлярин вя немятлярин, 
щямчинин корпоратив реклама тятбиги нязярдя тутулур. О, бцтцн 
реклам просеси иштиракчыларынын, рекламверижиляринин, ижрачыларын, 
йайыжыларын ямял етмяли олдуьу етик стандартлар тяйин едир. 

Етик нормалар бейнялхалг жямиййят тяряфиндян гябул олун-
муш кюнцллц рягабят принсипляри ясасында ишляниб щазырланыб. Мяся-
лян, реклам мцражиятинин мязмунунда тясдиг вя йа жямиййятдя 
гябул олунмуш гайдалара зидд тясвирляр олмамалыдыр; алыжынын ети-
барындан суи-истифадя едилмямялидир вя онун тяжрцбясизлийиндян вя 
йа кифайят гядяр билийинин олмамасындан истифадя едяряк мящсулун 
хассяляри, тяркиби, щазырланма цсулу, бурахылыш вахты, истещсал йери, 
бурахылдыьы юлкя, гиймятляри вя истещлак шяраити, малы мцшайият едян 
хидмятляр вя зяманятляр мцяллиф щцгуглары вя мцлкиййят щцгуглары, 
медаллар вя дипломларла тялтифляр шяклиндя рясми танынмасы вя с. ба-
рясиндя алдадылмамалыдыр; мязмунунда алыжыны алдадан мцгайи-
сяляр олмамалыдыр; бирбаша вя йа долайысы иля тягдим едяряк истещза 
едяряк, нцфуздан салараг рягиблярин фирмасына, малларына зийан 
вурмамалыдыр. 

Бундан башга реклам мцражиятинин ашаьыдакылары юзцндя ещ-
тива етмямялидир: адамларын яввялжядян разылыьы алынмадан онларын 
хасиййятнамяси; башга фирмаларын ады вя абривиатурасы; башга рек-
лам мцражиятляринин композисийасынын, мятнинин, башлыгларынын, тяс-
вирляринин, мусигисинин, сяс еффектляринин тядбиги; шяряфсиз тижарят ме-
тодларынын тятбиги, о жцмлядян малын зорла алыжыйа гябул етдирилмяси. 

Кодекс рекламын йерляшдирилмяси гайдаларыны да мцяййян 
едир. Хцсусиля орда дейилир ки, реклам мцражияти щансы формада ол-
масындан вя щансы информасийа васитяляриндя йайылмасындан асылы 
олмайараг о, дягиг ифадя олунмалыдыр. Мясялян, реклам мцражияти 
телевизийа програмларында, радио иля транслйасийа олунанда, йа да 
гязетлярдя редаксийа материаллары иля йанашы йерляшдириляндя мцражият 
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еля тягдим олунмалыдыр ки, бунун реклам олдуьу щамыйа айдын олсун. 
Кодекс щяр шейдян яввял юзцнц идаряетмя алятидир. Анжаг 

бунунла беля о, мящкямя вя йа арбитраъ практикасында мцвафиг 
ганунлар чярчивясиндя мялумат материал кими истифадя етмяк цчцн 
нязярдя тутулуб. Юз рекламы иля мядяни дцнйанын тижарят мяканына 
чыхмаг истяйян фирмаларын бу кодекся ясасланмалары зяруридир. 

Фирма ишчиляри сярбяст реклам етмяйя жан атмамалыдыр, йахшы 
олар ки, реклам аэентлийиня мцражият етсинляр. Бурада мцтяхяссисляр 
реклам материалларыны ишляйиб щазырлайыр вя сонра онлары кцтляви ин-
формасийа васитяляриндя йерляшдирирляр. 

 
16.2. Рекламын йайылма каналлары вя цсуллары 

 
Тямтяраглы вя тянэя эятирян реклам дцнйасы мцяййян ойун 

гайдаларына табедир, дягиг тяснифат структуруна маликдир. Щяр бир 
реклам нювц, онун ютцрцлмясинин щяр бир цсулу дягиг гайдаларла 
ишляйир вя мцяййян психолоъи гаврайышы вя тясиря щесабланыб. Прак-
тика цчцн ашаьыдакы тяснифатлашдырма цсуллары мягбулдур: 

- бирбаша реклам (почтла («дирежт маил») эюндярилян материал-
лар (информасийа мяктублары, проспектляри вя с.) вя йа шяхсян тя-
гдим олунан материаллар); 

- мятбуатда реклам (гязетлярдя, ъурналларда (цмуми вя 
хцсуси истифадя олунан), фирма бцллетенляриндя, мялумат китабчала-
рында вя с.); 

- чап рекламы (проспектляр, каталоглар, буклетляр, плакатлар, 
тягвимляр вя с.); 

- екран вя радио рекламы (кино, телевизийа); 
- байыр рекламы (ири габаритли плакатлар, лювщяляр, фяза 

конструксийалары, сярбяст дайанан витринляр); 
- няглиййатда реклам; 
- сатыш йериндя реклам (маьаза витринляри, лювщяляр, ад йазыл-

мыш габлашдырмалар); 
- сувенирляр вя мцхтялиф кичик формалар. 
Сюз йох ки, щяр бир реклам цсулу цстцнлцкляря вя чатышмаз-

лыглара маликдир, юз гайдаларына табе олур. Хцсусиля бу мякан вя 
заман, мязмун, истигамят вя етик нормалар мящдудиййятидир. 
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16.3. Рекламын йайылма каналларынын сечим мейарлары 
 
Рекламын йайылма каналларынын сечилмясинин ян мяшщур мей-

арларындан бири потенсиал алыжыларла реклам ялагясиня эирмяк цчцн 
минимум хяржляридир. Юз мцражиятнамяляри иля планлашдырылмыш 
бцтцн алыжы групларыны ящатя етмяк реклам цчцн принсипиал олараг 
важибдир. Реклам верижиляринин чоху эцман едир ки, потенсиал 
мцштярилярля чохсайлы тямас лазымдыр. Чцнки тякрарларын азлыьы 
цзцндян рекламын аз нязяря чарпмасы иткиляря сябяб олажаг. Баш-
галары ися, яксиня, тез-тез олунан мцражиятлярин зярурилийиня шцбщя 
едирляр. Онлар щесаб едирляр ки, истещлакчы ейни бир рекламы 
эюрдцкдян сонра тякрарлар ону йа ясябляшдиряжяк, йа да рекламы 
гябул етмяйяжяк 28, с. 708. Тякрарларын мягсяди гисмян ондан 
ибарятдир ки, реклам мялуматы йаддашлары тязялясин. 

Мцражиятдя дейилян информасийанын тез унудулмасы тякрарла-
рын артырылмасына ясас верир. Лакин садяжя тякрар кифайят дейил. 
Реклам кющнялир, аудиторийанын диггятини жялб етмяйин башга 
цсуллары ися йохдур. Рекламверижиляр-бизнесменляр тякид етмялидир-
ляр ки, реклам аэентлийи йени лайищяляр ишляйиб щазырласын. Мяктубла-
рын цнван сащибиня эюндярилмяси – «дирежт маил» типли реклам бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Бурада кифайят гядяр бюйцк уьура цмид ет-
мяк олар. Харижи мцтяхяссисляр тясдиг едир ки, 1000 цнвана дяфялярля 
эюндярмяк, реклам еланыны бир нцфузлу ъурналда чап етдирмякдян 
дяфялярля ужуздур. 

Рекламын йайылма каналларынын сечилмяси дягиг ясасландыр-
малар вя щесабламалар апармаьы, базардакы дяйишикликлярля баьлы 
даим йениляшян информасийа базасы йаратмаьы тяляб едир. 

 
16.4. Реклам идейасынын сечилмяси 

 
Йарадыжы йанашма реклам кампанийасынын ян важиб тяряфидир. 

Шцбщясиз онун сямярялилийи чох заман хяржлянян пул мябляьиндян 
дейил, реклама йарадыжы йанашмадан асылы олур. 

Мящсулун йахшы жящятляриндян данышан реклам мцражиятиня 
бизнесин инкишаф консепсийасынын айрылмаз консепсийасы кими ба-
хылмалыдыр. Бу консепсийа чярчивясиндя йарадыжы идейаларын тятбиги 
цчцн эениш имканлар мювжуддур. Сащибкара щансыса вахтдан со-
нра, яэяр истещлакчы мямулатын истифадяси щагда ялавя мялумат ал-
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маг истяйирся, рекламын юзцндян имтина етмядян, мящсулун рек-
лам симасыны дяйишмяк лазым эяля биляр. 

Йарадыжы дамара малик олан реклам йарадыжылары мямулатын 
жялбедижилийини йцксялтмяйя имкан верян мцхтялиф цсуллара ял атыр-
лар. Онлардан чоху истещлакчыларла, дилерлярля, експертлярля вя рягиб-
лярля цнсиййят нятижясиндя индуктив олараг гярара эялирляр. Йахшы 
идейаларын ясас мянбяйи истещлакчылардыр ки, тяклиф олунан мямула-
тын цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары щагда онларын ряйляри йарадыжылыг 
стратеэийасынын важиб щиссясидир. Реклам мцражиятляринин йарадыл-
масы цчцн дедуксийа методу да тятбиг едилир. 

Рекламверижиляр ня гядяр чох идейайа маликдирлярся, бу 
идейаларын арасында йеэаня доьру идейанын олмасы ещтималы да бир о 
гядяр чохдур. 

 
16.5. Реклам мцражиятинин йарадылмасы 

 
Реклам мцражиятинин тясвиринин сявиййяси башлыгларын сечилмя-

синдян, тякрарларын сайындан вя бир чох башга амиллярдян асылыдыр. 
Реклам кампанийасыны щазырлайаркян рекламверижи эяляжяк мцра-
жиятин ясасыны, йяни онун мягсядини, мязмунуну, ясасландырылма-
сыны, гурулмасыны ишляйиб щазырлайыр. Йарадыжы командалар адятян 
щяр бир елан цчцн хцсуси стил, сюзляр вя формат (эюрцнцш) тапмаьа 
чалышырлар. Щамысы бир йердя бу елементляр информасийаны вя 
мцяййян симаны истещлакчыйадяк чатдырмалыдыр. 

1. Стил. Истянилян реклам мцражияти ашаьыдакы стиллярдян би-
риндя вя йа онларын комбинасийасында йериня йетирилир: 

- мяишят сящняжийи: бир вя йа бир нечя адам ади шяраитдя 
мямулатлардан истифадя едир; 

- йашайыш тярзи: мящсулун вя йашайыш тярзинин уйьунлуьу ня-
зяря чарпдырылыр; 

- фантазийалар: мямулатын вя йа истифадячи вя йа йарадыжы 
просесин ятрафында хяйалпяряст атмосфери мейдана чыхыр; 

- ящвали-рущиййя вя йа хяйал: мящсулун ятрафында мцяййян 
ящвали-рущиййя вя йа хяйал йарадылыр, мясялян, мящяббят атмосфери 
вя йа сакитлик; 

- мусиги: беля мцражият реклам олунан мящсула щяср олун-
муш вя сящня улдузлары вя йа мултфилм персонаълары тяряфиндян ифа 
олунан мелодийа вя йа мащныдан ибарятдир; 
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- тяжяссцм етдирмя: диггят мяркязиндя фантастик вя йа реал 
олараг мямулаты тяжяссцм етдирян персонаъ дайаныр; 

- хцсуси сяриштя: рекламда дейилир ки, компанийа бу сащядя 
мютябяр нцфуза маликдир вя юз мямулатына эюря гцрур дуйур; 

- елми сцбутлар: тижарят нишанынын бязи вя йа щятта бцтцн 
эюстярижиляр цзря башгаларындан цстцн олмасы щагда елми дялилляр 
тягдим олунур; 

- кянардан тясдиг: рекламда етибарлы, жялбедижи вя йа верилян 
сащянин билижиси олан инсан иштирак едир. 

2. Тон (тярз, цслуб). Реклам цчцн мцвафиг тон сечмяк ла-
зымдыр. «Проктер анд Эамбле»нин рекламларында ящвал щямишя 
мцсбятдир: бу компанийанын рекламында мящсул щаггында яла ся-
виййядя данышылыр, йумордан ися истещлакчыларын мцражиятдян диггя-
тини йайындырмамаг цчцн практики олараг истифадя едилмир. Башга 
компанийалар ися емосионал тон «эютцрцр» - бу хцсусиля киноистещ-
сала, телефон вя сыьорта компанийаларына аиддир ки, бунлар инсанла-
рын мцнасибятлярини вя онларын щяйатындакы яламятдар щадисяляри 
«ишыгландырыр». 

3. Сюзляр. Реклам цчцн йадда галан сюзляр вя айдын данышыг 
тярзи тапмаг важибдир. Башлыгларын йарадылмасына (суал, наьыл етмя, 
команда вя с.) йарадыжы йанашма даща чох важибдир. 

4. Формат. Бу юлчцдцр. Рянэ вя шякилляр рекламын тясир ся-
виййясини артырмагла онун дяйяриндян аз йардым етмир. Бязи еле-
ментлярин йеринин азажыг дяйишдирилмяси рекламын тясиринин сямяряли-
лийиндя чох вахт гяти шякилдя якс олунур. Ири форматлы реклам диггяти 
чох жялб едир. Рянэли шякилляр аь-гарадан фяргли олараг реклам ела-
нынын сямярялилийини артырыр. 

Бу вя йа диэяр елементин цстцнлцйц щагда гярар гябул 
едяндя онларын арасында оптимал мцвафиглийин важиблийини унутмаг 
лазым дейил. Чап рекламы сащясиндя бир чох мцтяхяссисляр вя тядги-
гатчылар щесаб едирляр ки, реклам еланынын тясири тясвирля, башлыгла вя 
мятнля, мящз эюстярилян ардыжыллыгла мцяййян олунур. Потенсиал алы-
жылар яввялжя «шякиля» диггят йетирир, буна эюря дя о бажарыгла се-
чилмялидир. Яэяр истещлакчы башлыгла марагланса, о мятни дя щюкмян 
охуйажаг. Мятнин юзц локоник вя информатив олмалыдыр. 
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16.6. Рекламда фирма стили 
 

Рянэарянэ реклам дцнйасында бир чох фирмалар асанлыгла та-
ныныр. Бу фирма цсулу бир сыра цслублар – график, рянэ, пластик вя дил 
цслублары сайясиндя мцмкцн олду ки, бунлар да верилян фирманын 
малларынын гавранмасынын мцяййян тамлыьыны тямин едир вя бу-
нунла да онлары рягиблярин малларына гаршы гойур. 

Фирма цсулуна ашаьыдакы елементляр дахилдир: 
- ямтяя нишаны – бу тяйин олунмуш гайдада гейдиййата алын-

мыш нишандыр ки, бу верилян фирманын малларыны башга фирмаларын 
мямулатларындан фяргляндирмяк цчцндцр; 

- логотип – фирманын (вя йа верилян фирманын маллар групу-
нун)там вя йа гысалдылмыш адынын хцсуси ишляниб щазырланмыш рясми 
шякли; 

- фирма блоку – нишан вя логотипин, щямчинин мцхтялиф нюв 
шярщ едижи йазыларын (юлкя, телефон, факс, цнван), чох заман фирма-
нын коммерсийа вя йа техники кредосуну ифадя едян фирма шцарынын 
(«Аеропофлотун тяййаряляри иля учун») бирляшмиш композисийасы; 

- фирма рянэи (вя йа рянэляр дясти); 
- фирма шрифтляри комплекти; 
- фирма константлары (елан форматы, мятнин вя шякиллярин чап 

системи вя с.). 
Беляликля, фирма стили фяалиййятдя олан вя потенсиал алыжыларла 

юзцня мяхсус цнсиййятдир ки, бу да фирманын танынмасыны вя йадда 
сахланмасыны асанлашдырыр, малларын вя хидмятлярин йцксяк кей-
фиййятиня зяманят верир. 

Фирма стилиндя ясас функсийаны ямтяя нишаны ойнайыр. Онун 
ишляниб щазырланмасы истянилян фирманын ясас диггят предметидир вя 
чох вахт чох бюйцк мясряфляр мянбяйидир. Бунунла беля савадлы 
фяалиййят эюстярян фирмаларда юзцнц мцвяффягиййятля юдяйир. Ямтяя 
нишанына тялябляр ашаьыдакылардыр: 

- садялик – минимум хятляр, хырда деталларын олмамасы, тез вя 
дягиг йадда галма хцсусиййятляри; 

- нишанын фяргини вя танынмасыны тямин едян ориъиналлыг; 
- жялбедижилик – нишан мянфи емосийалар йаратмамалы, 

адамларын милли, дини щиссляриня тохунмамалыдыр; 
- мцдафия габилиййяти, йяни милли, бейнялхалг тяшкилатларда 

гейдиййатдан кечмя габилиййяти. 
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16.7. Реклам слоганы: ишляниб щазырланмасы вя истифадя олунмасы 

 
Реклам мцражиятинин йцксяк емосионал дольунлуьу, дярщал 

алмаг щявяси ойатмасы иля фярглянян башлыьына слоган дейилир. Сло-
ган реклам мцражиятинин ян важиб тяркиб щиссясидир. Кечмиш рек-
ламдан фяргли олараг индики рекламда емосионаллыьа башлыгдакы 
нида ишаряляри иля дейил, алыжынын проблеминин тез, сямяряли вя кей-
фиййятли щяллини вяд етмякля наил олунур. 

Бунун цчцн ашаьыдакылар лазымдыр: 
- алыжы типляри щагда мцмкцн гядяр чох билмяк; 
- онун психолоэийасыны – ясасларыны, тялябатыны, марагларыны, 

зювглярини, проблемлярини, имканларыны баша дцшмяк лазымдыр; 
- алыжыйа, онун нюгтейи-нязяриня чеврилмяйи бажармаг: бу 

мящряманя тону тямин едир; 
- алыжынын щалына ажымаг, онун щеч олмаса щансыса проблеми-

нин щяллиндя она кюмяк етмяк. 
Ян башлыжасы – фирманын малына гаршы потенсиал етимадсызлыьы 

азалтмаг, мцсбят емосийа йаратмагдыр. 
Реклам еланларындакы типик сящвлярдян гачмаг лазымдыр. 

Щюрмятсизлик йолверилмяздир: рекламда щюрмятжил «Сиз» даща йахшы 
баша дцшцлцр; «сабащ», «йох», «дейил», «зийан», «истифадя един», 
«дцнйа стандартлары сявиййясиндя» вя с. кими ифадялярдян гачмаг 
лазымдыр. Яксиня, «важиб», «инкишаф», «сямяряли», «тябии» вя с. кими 
сюзляр реклам цзря мцтяхяссисин «лцьятиндя» даим юзцня йер алма-
лыдыр. 

 
16.8. Бирбаша почтла эюндярмя 

 
Фирманын ян садя реклам методу марагланан шяхсляря вя 

потенсиал алыжылара ади почтла эюндярмядир. Бу, хяржлярин аз олмасы 
иля дя баьлыдыр. Бцтцн иш эюндярилян цнваны нежя мцяййян етмякдя 
вя реклам мцражиятинин нежя олмасындадыр. Сянайе тяйинатлы малла-
рын истещлакчылара почтла эюндярилмяси заманы конкрет цнванлар вя 
онларын ещтийажлары щагда информасийайа малик мялумат китабчала-
рындан истифадя етмяк олар. Беля цнванлар сийащысынын топлусуну 
чох заман чох да бюйцк олмайан юдянишля ихтисаслашмыш фирмалар 
тяртиб едир. Проспектляр, каталоглар, мятбуатда чап олунмуш мате-
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риалларын шякли, алыжыларын ряйляри ишэцзар мяктублара ялавя шяклиндя 
гошула биляр. Ялбяття, мяктуб фирма бланкында йазылмалы, фирма зяр-
финя гойулмалы, имза йцксяк инзибати шяхсляря мяхсус олмалыдыр. 
Мяктубун дили нязакятли, щюрмятжил олмалы, амма гылыьа эирян ол-
мамалыдыр. Мяктуба гойулан чап рекламы – бцллетенляр, вярягяляр, 
плакатлар вя с. олмалыдыр. Бу гойулан шейляр данышыгларда мцштяри-
ляря тягдим олуна биляр, онлар сярэилярдя, йармаркаларда гялямляря 
пайланыр, нцмайиш залларында столларын цстцня дцзцлцр. 

Реклам мящсулу гисминдя тез-тез каталоглардан – китабча 
шяклиня салынмыш мязмуну фирма номенклатурасындан ибарят олан 
няшрлярдян истифадя едирляр, беля ки, бу китабчаларда ясас йери мятн 
дейил, техники фотошякилляр, жядвялляр, диаграмлар, схемляр тутур. 

Ян важиб чап мящсуллары проспектляр – рянэбярянэ шякиллярдя 
чап олунмуш вя бир мящсула вя йа мящсуллар групуна щяср олун-
муш шякилли коммерсийа-тяблиьат няшрляридир. Проспектлярдя мящсу-
лун тяйинаты вя онун техники характеристикалары, патенсиал алыжынын 
проблемляринин щялли щагда данышылыр. 

Почт гутусуна атылан мцражият кими тез-тез бир вярягдя чап 
олунмуш, бязян гатланмыш вярягляр истифадя олунур. Чох заман 
онларда фото шякиллярдян истифадядян имтина едилир, бязи щалларда вя-
ряглярдя рясмляр йерляшдирилир. 

Почт гутусуна гоймаларын башга типи буклетляр вя ачыгжалар-
дыр. Гатланмыш буклетляр почтла эюндярмя заманы ращатдыр, ачылды-
гда ися онлар рянэбярянэ планетя чеврилир. Ачыгжалар мямулатын 
шяклиндян ибарятдир. Онлардан адятян тябрик едяркян истифадя олу-
нур. 

 
16.9. Паблик релейшнз. Спонсорлуг вя ямтяя нишаны 

 
Ишэцзар алямдя паблик релейшнз хидмятляри (ПР= хидмятляр), 

йяни ялверишли мцщит, щям потенсиал мцштяриляр, щям дя ян эениш халг 
кцтляси тяряфиндян истещлакчыйа вя малларын сатыжыларына гаршы ян оп-
тимал мцнасибят йаратмаг цзря фяалиййят эениш йайылмышдыр. 

Фирма-мал истещсалчысы щагда ижтимаи ряй жямиййятдя резо-
нанс йаратмалы олан реклам, мятбуатда еланлар, радио вя телевизийа 
иля чыхышлар, сярэиляр, семинарлар вя диэяр тядбирлярин тяшкил едилмяси 
йолу иля формалашдырылыр. Бизнесдя паблик релейшнзин башлыжа мягсяди 
етибарлы, тяряфдашкейфиййятли вя лазымлы малларын тяжщизатчысы кими 
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фирма имижи йаратмагдыр. Паблик релейшнзин формасы ясасян малын 
характериндян асылыдыр. Машынлар, аваданлыглар вя жищазлар халг ис-
тещлакы малларынын попкулйарлашмасындан тамамиля башга фор-
мада популйарлашма тяляб едир. 

Ижтимаи ряйин лазымынжа гиймятляндирилмямяси баща баша эя-
лир. «Ессон» ширкятинин нефтдашыйан эямиси Алйаска сащилляриндя гя-
зайа уьрайаркян ширкят рящбярлийи ижтимаиййятин ряйиня мящял гой-
мадан проблеми щакимиййят структурлары сявиййясиндя сящмана 
салмаьы гярара алды. Етик вя еколоъи зийан нятижясиндя ширкят нящянэ 
иткиляря мяруз галды. 

«Бритиш Петролиум» ширкяти анолоъи вязиййятя дцшяряк пешя-
карларын тювсийяляриня етибар едяряк тяжили бющран шяраитиндя ижти-
маиййятля ялагяляр цзря фювгалядя програм ишляйиб щазырлады. Ширкя-
тин нцмайяндяси телевизийа иля чыхыш едяндя адамлар онун эюзля-
риндя йаш эюрдцляр. Сямими данышыг, тямизлямя цзря эюрцлян тяд-
бирляр ижтимаиййят тяряфиндян гиймятляндирилди, ширкят лайигли тяряфдаш 
имижи газанды. 

Бу фактлар беля нятижя чыхармаьа имкан верир ки, раблик ре-
лейшнз садяжя олараг реклам фяалиййяти дейил, юзцня эюря бир инжяся-
нятдир. Бизнес сащясиндя мяшщур америкалы Сем Блек мящз беля ще-
саб едир. О тясдиг едир ки, паблик релейшнз дцзэцнлцйя вя там мя-
луматлылыьа ясасланан щямряйлик васитясиля щармонийайа наил олмаг 
сяняти вя елмидир 3, с. 17.  

Мцасир шяраитя уйьун олараг паблик релейшнз доьру вя опера-
тив информасийа ясасында ишэцзар имиж йаратмаг сяняти вя елми кими 
нязярдян кечириля биляр. Бу заман ишэцзар адам вя фирма имижинин 
формалашдырылмасы методлары нязярдя тутулур. 

Паблик релейшнз ижтимаи ряй, ижтимаи мцнасибятляр, щюкумят 
мцнасибятляри, сянайе мцнасибятляри, истещлакчы мцнасибятляри, тяд-
гигат вя статистика кими истигамятляри юзцндя ещтива едир. 

С.Блек сямяряли цнсиййятин ашаьыдакы гайдаларыны тяклиф едир 
3: 

1) щямишя там мялуматлылыг щцгугуна тякид един; 
2) мялумат садя вя айдын олмалыдыр; 
3) гиймятляри шиширтмяйин, галдырмайын; 
4) йадда сахлайын ки, сизин аудиторийанын йарысы гадынлардыр; 
5) мцражияти мараглы един, артыг сцстлцйя, байаьылыьа йол 

вермяйин; 
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6) цнсиййят формасына фикир верин, о щяддян зийадя кюмяк 
едян вя йа гейри-ади олмамалыдыр; 

7) ижтимаи ряйи айдынлашдырмаьа вахт сярф етмяйя щейфслян-
мяйин; 

8) йадда сахлайын: цнсиййятин фасилясизлийи вя ижтимаи ряйин ай-
дынлашдырылмасы щяйати зяруридир; 

9) цнсиййятин щяр бир мярщялясиндя инандырыжы вя конкрет ол-
маьа чалышын. 

ПР – хидмятляри иля мяшьул олан адам бу пешякар гайдалары 
билмяли, саьлам мцлащизя, йахшы тяшкилатчылыг габилиййятиня малик 
олмалы, идаря етмяйи вя ян башлыжасы ися эцжлц шяхсиййят вя фитри рящ-
бяр олмаьы бажармалыдыр. 

АБШ, Канада вя Гярби Авропа бизнес мяктябляриндя паблик 
релейшнз сащясиндя мцтяхяссисляр щазырлайаркян щяр шейдян яввял 
етик ясаслара диггят йетирилир. Бурада она ясасланырлар ки, мцвяффя-
гиййятя наил олмаг цчцн инсанлара хидмят етмяйя, онларын бир чох 
проблемлярини юз чийинляриня эютцряряк онларын мягбул щяллини тап-
маьа чалышараг онлара кюмяк етмяк истяйи иля йашамаг лазымдыр. 
Паблик релейшнзин яхлаг кодекси мящз бу жцрдцр. О, бу хидмятин 
ишчиляриндян шяхси вя пешякар сямимиййяти тяляб едир: онларын мцштя-
рилярля мцнасибяти обйективлик вя етибарлылыг ясасында гурулмалыдыр; 
онларын ляйагятини алчалдан методлардан истифадя олунмасы истисна 
едилир. 

Бизнесдя етика мясяляляриня беля жидди тялябляр она ясасланыр 
ки, паблик релейшнз сащясинин мцтяхяссисляринин фирма-мцштяринин бир 
чох пешякар сирляриня йолу вар. Онлар бу фирмаларын фяалиййяти баря-
синдя ижтимаи ряйин формалашмасына тясир едя билярляр. Кцтляви ин-
формасийа васитяляри иля ямякдашлыг едяряк онлар фирма ятрафында 
онун цчцн ялверишли вя йа пис мцщит йаратмаг имканына маликдир-
ляр. 

Беля бюйцк имканлара малик олан адамлардан ишэцзар алям 
дцзэцнлцк, алижянаблыг, сирр сахламаьы бажармаг тяляб едир. 

Гярбдя ПР хидмятляри иля мяшьул олан фирмаларын милйонларла 
дювриййяси вар. Русийада бу сащибкарлыг фяалиййятинин щялялик йени 
формасыдыр. Онунла «Имижленд» Сящмдар Жямиййяти, «Телебанк» 
Реклам Аэентлийи вя башгалары мяшьул олур. Бу ихтисаслашдырылмыш 
аэентликляр, щямчинин бир сыра ижтимаи тяшкилатлар, тящсил мцяссисяляри, 
коммерсийа мцяссисяляри (банклар, биръалар), гязет редаксийалары 
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ижтимаиййятля ялагяляр цзря Русийа Ассосиасийасында бирляшибляр. Ха-
рижи Ишляр Назирлийинин информасийа идаряси, Мярщямят вя Саьламлыг 
Фонду, ЙУНЕСКО-нун харижи игтисадиййат бирлийи, МФО «Мена-
теп», Москва Ямтяя Биръасы, «Московскийе новости» гязетинин ре-
даксийасы онун тясисчиляри олду.1  

Ассосиасийанын ясас вязифяляри, онун тясисчиляринин ряйиня эюря, 
ижтимаиййятля ялагяляр цзря хцсуси аэентликлярин вя хидмятлярин йа-
радылмасына кюмяк етмяк, цнсиййят мядяниййятинин инкишафына 
йардым эюстярмяк, сащибкарлыг фяалиййятинин мядяни формаларынын 
ясасларыны вя с. тяблиь етмякдир. Бу да паблик релейшнзля мяшьул 
олан фирмаларын фяалиййятинин чох важиб тяряфляридир. Иш ондадыр ки, 
сямяряли реклам компанийасы цчцн истещсалчы-фирма щаггында там 
вя дцзэцн информасийа лазымдыр. Лакин юлкядя бизнесин инкишафынын 
индики мярщялясиндя парадокс мювжуддур: бир чох фирмалар юзляри 
щаггында там информасийайа малик дейилляр, малик олсалар да «цзя 
чыхармагдан» горхурлар. 

Башга бир феномен: сащибкарларын чоху шцбщялянмир дя ки, 
онлар базарда юз мящсуллары иля тякликдя мювжуд дейилляр, щям ша-
гули, щям дя цфцги ялагяляр гурмаг лазымдыр. Бунун да нятижяси 
кими Русийа бизнесиндя хцсуси етика инкишаф етмишдир: тяряфдашла 
мцнасибятдя анжаг юз мараглары горунур, гаршылыглы файда ком-
мерсийа ямялиййатларында саьлам компромис йараданда мядяни 
сащибкар йанашмасы олмур. Бцтцн бунлар ПР аэентликляринин ишини 
мцряккябляшдирир. 

Спонсорлуг – бу, фирманын кцтляви тядбирлярин (консертляр, 
идман йарышлары, телевизийа верилишляри, мцсабигяляр) кечирилмясиня, 
идмана, мядяниййятя, китаб няшриня, бядии коллективляря, мяктяб-
ляря, али тящсил мцяссисяляриня, елми мцяссисяляря чякилян хяржлярдя 
иштиракыдыр. 

Спонсорлуьун мягсяди фирма, истещсал олунан мящсуллар вя 
йа хидмятляр щаггында информасийа вермяк, тякрарланан мядяни вя 
йа идман тядбирляри иля истещлакчыларын шцурунда фирма-спонсорла 
мцсбят ассосиасийалар ямяля эялмяси цчцн идманын щансыса нювц вя 
йа мядяниййят сферасы иля мцяссисяни ассосиасийа етмякдир. Чох вахт 
спонсорлуг рекламын сон дяряжя сямяряли явязляйижиси олур. Мяся-
лян, рекламы телевизийада мящдудлашдырылан тцтцн мямулатларынын 

                                                
1 Деловой мир.- 1993.- 18 февраля 



 282

ясас истещсалчылары ян актив спонсор гисминдя чыхыш едирляр. 
Спонсорлуг вятян бизнесиндя йени щадися дейил. Русийада 

бизнесменляр вя садяжя олараг варлы адамлар йахшы мягсядляр цчцн 
щямишя ианя верибляр, елм вя инжясяняти дястякляйибляр, мядяни 
фондлар йарадыблар. Морозовун, Шукинин, Третйаковларын, Ма-
монтовун, Шитинин вя башгаларынын адларыны биз дярин щюрмят щисси 
иля хатырлайырыг. Метсенат – бу, «спонсор» сюзцнцн синоними дейил, 
бу, хейриййячилийя тамамиля башга мцнасибятдир: метсенатларын 
фяалиййяти щямишя тямяннасыз олмушдур, щятта хейриййячиликдя ишти-
рак чох вахт эизли сахланылырды. Спонсорун фяалиййяти ися адятян ма-
рагла ялагядардыр: вясаит мясряфляри нцфуз, мяшьуллуг, шющрят, фир-
манын ялагяляри вя тясири кими гайыдыр. 

Ямтяя нишаны малын башгаларындан фяргли рекламы вя мцяййян 
кейфиййятиня мцяййян зяманятидир. Яэяр ямтяя нишаны базарда 
мющкям мювге тутурса, онда о, малын истещлакчынын таныйажаьы вя 
етибар едяжяйи симасы кими чыхыш едир. 

Ямтяя нишаны мцхтялиф истещсалчыларын малларыны фяргляндирян 
хцсуси ишарядир. 

Ямтяя нишанынын ишаряси сюз (ад, термин, щярф символу), тясвир 
(шякил, график символ, рянэляр ащянэи), щяжми (мямулатын формасы, 
габ вя с.) ола биляр. Нишанын ады ня истещсалчынын фирма ады, ня дя 
мящсулун характери иля (мясялян, сач цчцн «Прелест» лакы) щеч бир 
ассосиасийа йаратмайараг уйдурулмуш да ола биляр; жоьрафи тярифля 
баьлы ола биляр (мясялян, «Волга», «Москвич» автомобилляри). Мар-
канын ады щямчинин шярщ ола биляр (мясялян, «Детскойе» сабуну, 
«Увлаънйайуший» креми) вя йа истещсалчынын фирма ады («Красный 
Октйабр» шоколады, «Йава» сигарети) ола биляр. 

Нишан айрыжа мал цчцн (фярди ямтяя нишаны) истифадя едиля би-
ляр. Бу щалда сащибкар она ясасланыр ки, мцяссисянин шющряти верилян 
малын базарда уьурундан вя йа мцвяффягиййятсизлийиндян асылы ол-
майажаг. Ямтяя нишаны маллар групу цчцн – коллектив ад кими исти-
фадя олуна биляр (бу цсул ятриййат-косметика сянайесиндя хцсусиля 
эениш истифадя олунмагдадыр). Вя нящайят, бизнесмен мцяссисянин 
бцтцн маллары цчцн ващид нишан адындан истифадя едя биляр. Беля 
цсул чох йайылмышдыр, мясялян, «Понасоник», «Сони», «Женерал 
електрик» вя башгалары. Мцяссися чох да мцхтялиф олмайан чешиддя 
мал бураханда вя истещлакчыларда мцсбят реаксийа ойадан ада 
малик оланда бу, мягсядяуйьундур. 
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Гейдиййатдан кечмиш, йяни щцгуги мцдафия олунан мал 
маркасы ямтяя нишаны адланыр. Нишан алмаг щцгугунун, ондан исти-
фадянин гайдалары юлкя ганунлары иля тяйин олунур. Ямтяя нишанына 
щцгуг верилян яризя ясасында мцвафиг дювлят органында гейдиййат-
дан кечмяк йолу иля ялдя олунур (Русийа Федерасийасында – Роспа-
тент).  

Русийада ямтяя нишаны цзря биринжи ганун 1667-жи илдя, де-
мяк олар ки, башга Авропа юлкяляриндян ики йцз ил яввял гябул 
олунмушдур. 

Ямтяя нишаны бир нечя функсийаны йериня йетирир. Ямтяя ниша-
нындан истифадя едяряк фирма гаршысына юз мящсулуну танытмаг, 
онун кейфиййятини тясдиг етмяк мягсядини гойур. Ямтяя нишаны ве-
рилян малы алмагла алыжыны ня эюзляйясяйини билдирир. Алыжы гаршысында 
бир нечя ейни кейфиййятли вя ейни гиймятли аналоъи мал олдугда ям-
тяя нишаны бюйцк ящямиййятя малик олур. Бу щалда алыжы малын 
юзцнц алмагданса онун «имижини» алыр. Асан танынан нишан фир-
маны ейниляшдирмяйи асанлашдырыр ки, бу да верилян ямтяя нишаны ал-
тында йени мящсулун базарда ирялилямяси цчцн йахшы шяраит йарадыр. 
Нишанын ижтимаи гябул едилмясиндян вя нцфузундан истифадя едяряк, 
фирма ону йени мящсул нювляриня гойа биляр. Бу заман фирма истещ-
салчы цчцн йахшы мялум олан образын бцтцн цстцнлцклярини ялдя 
едир. 

Ижтимаиййятля ялагяляр системи реклам практикасы иля сых баьлы-
дыр, лакин гейри-коммерсийа ясасларында гурулур. паблик релейшнз 
хидмятляри (ПР) потенсиал мцштяриляр арасында бизнесмен вя онун 
фирмасы барясиндя ялверишли мцщит, йахшы ряй йаратмаьы юз гаршысында 
мягсяд гойур. Бу хидмятляр фирмайа – онун фяалиййятини, рящбяр-
лийиня, малларына етибар формалашдырылыр. 

 
16.10. Реклам компанийасынын планлашдырылмасы 

  
Реклам компанийасы бу вя йа диэяр фирманын малларына эя-

ляжяк тялябаты прогнозлашдырмаг вя бу прогнозу щяйата кечирмяк 
цчцн шяраит йаратмаг мягсяди дашыйыр. Тясяррцфат фяалиййятинин ис-
тянилян башга сферасы кими о, планлашдырылмалыдыр вя сямяря хяржляри 
ютцб кечмялидир. Реклам компанийасына ясасян гябул олунмуш 
гярар вя онун йекунлары тез-тез стратеъи характеря малик олур. 

Реклам компанийасынын планлашдырылмасыны тез-тез ашаьыда 
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нязярдян кечирилян ардыжыллыгла щяйата кечирирляр. 
1. Реклам тясиринин мягсядли групу сечилир, беля ки: 
- фирманы марагландыран базарлар мцяййян едилир; 
- рягабят апаран маллар гаршысында мала, онун цстцнлцкляри 

бахымындан нязярдян кечирилир; 
- верилян базарда вя диэярляриндя истещлакчы сегменти 

мцяййян едилир; 
- ялавя маркетинг тядгигатын важиблийи щагда мясяля щялл еди-

лир. 
2. Реклам ишинин мягсядинин спесифик хцсусиййяти мцяййян 

едилир, хцсусиля артыг мал алмыш алыжылар щагда мялуматын йайылмасы 
сащясиндя. 

3. Нязярдян кечирилян базарлар цзря мягсядлярдян щяр бириня 
наил олмаьын хяржляри щесабланыр. 

4. Мягсядляря, маркетинг планына, бцджя имканларына ясасян 
рекламын оптимал йайылма каналы ясасландырылыр вя сечилир. 

5. Фирманын юзцнцн, харижи филиалларынын, дилерляринин фяалиййяти 
ясасында реклам компанийасынын методу ишляниб щазырланыр. 

6. Планлашдырманын програм-мягсядли вя йа шябякя методу 
ясасында эениш компанийа планы ишляниб щазырланыр. 

7. Реклам еланлары вя башга чап мящсуллары габагжадан ек-
спериментал йохланма иля реклам компанийасы васитяляри ишляниб 
щазырланыр. 

8. Сечилмиш реэионлардан бириндя реклам компанийасынын ся-
мярялилийинин йохланмасы щяйата кечирилир. 

9. Максимум мцмкцн сайда нятижя чыхармаг цчцн йериня 
йетирилмиш ишлярин дягиг тящлили вя тяфтиши апарылыр. 

 
16.11. Реклам хяржляринин щяжмляри 

 
Тамамиля айдындыр ки, юзцнц доьрултмайан бюйцк реклам 

хяржляри фирманын – мал истещсалчысынын фяалиййятинин игтисади эюстяри-
жилярини писляшдирир. Диэяр тяряфдян реклам хяржляринин йохлуьу сатыш 
щяжмляриндя юзцнц эюстяряжяк вя фирманын малиййя ифласына сябяб 
ола биляр. Айдындыр ки, ян мягсядяуйьун реклам хяржляри «орта вя-
зиййятя» мцвафиг олмалыдыр. 

Уьурла ишляйян фирмаларын практикасы эюстярир ки, оптимал 
реклам хяржляри мал дювриййясинин 10%-я гядярини тяшкил едир. 
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Рекламын игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмяси мето-
дикасыны ашаьыдакы мисалда эюстяряк. 

Цмуми дцстур: 

İHDPTE 












 


%100%100

     (1) 

садяляшдирилмиш дцстур; 

İHTTE 



%100
)( 1      (2) 

бурада, Е - рекламын игтисади сямярялилийи, рубл; 
T - фирманын реклама гядярки дюврдя орта эцнлцк мал дюв-

риййяси, рубл; 
T1- фирманын реклам вя рекламдан сонракы дюврлярдя орта 

эцнлцк мал дювриййяси, рубл; 
P - фирманын реклам вя рекламдан сонракы дюврлярдя орта 

эцнлцк мал дювриййясинин артымы, рубл; 
L - реклам вя рекламдан сонракы дюврлярдя мал дювриййяси-

нин учоту эцнляринин сайы; 
H - мала тижарят ялавяси, %; 
И - реклам хяржляридир, рубл. 
N фирмасынын реклама гядярки рекламдан сонракы дюврлярдя 

мал дювриййяси щагда верилянляр жядвял 16.1-дя тягдим олунур: 
 

Жядвял 16.1 
 

Дюврляр  Эцнлярин 
сайы 

Мал 
дювриййяси, 
рубл 

Орта эцнлцк мал 
дювриййяси 
рубл % 

Реклама гядярки 5 1305400 261080 100 
Реклам вя рекламдан 
сонракы 

10 T1--6673,8 667380 155,6 

 
Верилян мала тижарят ялавяси H=28%, реклам хяржляри И 

=620000 рублдур. 
(1) дцстуруна эюря рекламын игтисади сямярялилийи  

publrublE 517473620000
%100

%6,155261080



  тяшкил 

едир. 
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Эюрдцйцнцз кими, реклам игтисади жящятдян сямярялидир. Са-
дяляшдирилмиш (2) дцстуру иля рекламын игтисади сямярялилийи ашаьыдакы 
кими олажаг: 

rublrublE 524388620000
%100

%28)25867006673800(





 
бурада,10 эцн ярзиндя фирманын мал дювриййяси 2586700 

рубла бярабярдир. 
Реклам фяалиййятинин сямярялилийинин тяйин олунмасы ашаьы-

дакы эюстярижилярин тящлили йолу иля апарылыр: 
- щяр бир реклам васитяси вя нювц цзря 1000 няфяр потенсиал 

алыжыйа реклам хяржляри; 
- реклама диггят йетирян вя мялумат алан алыжыларын фаизи (фир-

манын мящсулунун популйарлыьы реклам фяалиййятинин нятижяси 
кими). 

Рекламын сямярялилийинин тяйин олунмасы рекламын сатышын 
эенишляндирилмясиня ня дяряжядя кюмяк етмяси щагда суалын ай-
дынлашдырылмасыны тяляб едир. Бу, реклам тядбирляриня чякилян хяржляри 
онун кюмяйи иля наил олунмуш нятижялярля (сатыш щяжминин артымы) 
ялагяляндирмяк йолу иля едилир. 

 
16.12. Реклам ишинин апарылмасынын цмуми гайдалары 

 
Реклам ишинин апарылмасынын ян елементар гайдаларыны эюстя-

ряк. 
Юз сюзляринизи садя, мараглы, бирбаша сюйляйин, саьлам 

дцшцнжяйя ясасланын, фактлары шярщ един, даща важиб коммерсийа 
аргументлярини тякрарлайын, диггяти жялб етмяйя вя юз цзяриниздя 
сахламаьа сяй един, мцштярийя онун ня етмяли олдуьуну дягиг да-
нышын, рягиблярля бир баша мцгайисядян чякинин. 

Истещлакчы юз рягибляриня диггятля эюз гоймалыдыр. Буна ети-
насызлыг баща баша эяля биляр. 

Бязян шиддятли реклам етмяк арзусу иля сащибкарлар милли адят 
вя яняняляри унудурлар. 

Рекламын конкрет мятни тяртиб олунаркян онун обйекти ня-
зяря алынмалыдыр. Тижарят, мяишят хидмятляри, туризм, идман вя с. 
рекламына мятнляр мцхтялиф жцр йарадылыр. 

Кцтляви истещлак маллары щагда информасийа верян тижарят 
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рекламы даща чох йайылмышдыр. Онун мягсядляри маллары сатыш цчцн 
популйарлашдырмаг, онлара тялябат йаратмаг, истещлакчылары кей-
фиййятля таныш етмяк, истифадя гайдаларыны изащ етмякдир. Гязет вя 
ъурналлардакы еланлар, хцсуси плакатлар вя вярягляр, проспектляр вя 
буклетляр, каталоглар вя албомлар, щямчинин чап олунмуш тижарят 
рекламынын башга нювляри буна хидмят едир. 

Сянайе малларынын рекламы бахмайараг ки, цмуми ясасларда 
йарадылыр, бунунла беля ящямиййятли хцсусиййятляря маликдир. 

Сатыша дахил олмуш малларын рекламынын ян важиб мясяляси алы-
жыйа няйи вя ня вахт ялдя едя биляжяйини хябяр вермякдир. Реклам 
еланларынын ишэцзар цслубу буна ясасланыр. 

Бу жцр реклам еланлары мцяййян стандарт цзря тяртиб олунур: 
сатылан малларын сийащысы, маьаза вя фирманын цнваны щаггында 
мялумат верилир, бязи ялавя информасийалар верилир. Беля цслуба эяля-
жякдя бурахылажаг маллар щагда еланларда да раст эялинир. 

Сянайе малларынын рекламынын сяжиййяви хцсусиййяти чохсайлы 
данышыг стандартлары – клишедир. Яэяр башга нюв малларын рекламынын 
мятнляриндя шаблон ифадяляр цслуб чатышмазлыьы кими гябул едилирся, 
сянайе малларынын реклам мятнляриндя онлар тамамиля тябии 
эюрцнцр. 

Беля зянн етмяк дцзэцн олмазды ки, сянайе малларынын рек-
ламы анжаг информасийа характерли олмалыдыр, онун мятнинин дили ися 
анжаг ишэцзар, гуру, васитялярдян вя експессийадан мярщум едил-
миш олмалыдыр. Мцхтялиф цсуллардан истифадя едяряк, реклам аргу-
ментинин образлы ифадялярини тямиз мянтиги шярщлярля тамамлайараг, 
йери эялдикдя йумору, зарафаты кюмяйя жялб едяряк беля рекламын 
сямярялилийини ящямиййятли дяряжядя артырмаг олар. 

Практика эюстярир ки, алыжылара фяргли йанашмайа щесабланмыш, 
онларын мцяййян категорийасына йюнялдилмиш мятнляр даща чох тя-
сиря малик олур. Дягиг цнван охужуйа ону марагландыран инфор-
масийаны башгаларынын арасындан тез сечмяйя, чохсайлы еланларда 
орийентасийа етмяйя имкан верир. 

Гейд олунуб ки, реклам тянэя эятирмяйян хейирхащ мяслящят 
формасында вериляндя, о малы алмаьа чаьыран рекламдан даща ся-
мярялидир. 

Байрамлара, тятилляря, дярс илинин башланьыжына маллар тяклиф 
едян мювсцми реклам эениш йайылмышдыр. Тез-тез бу малларын сийа-
щысы олур вя байрамын вя йа мювсцмцн йахынлашмасыны хатырлада-
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раг онун башланьыжына тясадцф едир. Беля реклам мятнляриндя ис-
тещлакчылара тябии мящраманя мцражият щямчинин сахланылыр. 

Йени, истещлакчылара щяля аз мялум олан малларын реклам 
олунмасынын бюйцк ящямиййяти вар. Беля рекламда щяр шейдян яв-
вял бу малларын щансы цстцнлцкляря малик олмасы артыг мялум 
оланлардан щансы файдалары иля фярглянмяси щагда информасийа вер-
мяк лазымдыр. 

Чох заман йениликляр щаггында реклам мятнляриндя ишэцзар 
информасийа експресийа иля эцжляндирилир, лакин сонунжудан олдугжа 
ещтийатла истифадя етмяк лазымдыр, чцнки онун мятня дахил едилмяси 
хцсуси вярдишляр вя йцксяк информасийа мядяниййяти тяляб едир. 

Мцшащидя олунуб ки, рекламын мятни «онлуьу вурмайыб», 
охужуну эуйа реклам мцражиятинин мяьзини юзц цчцн эюзлянилмя-
дян ачмаьа мяжбур едяндя хцсусиля эялирли олур. Щялялик реклам 
хидмятлярини жялб етмяйя имканы олмайан, онларын функсийаларыны 
юз цзяриня эютцрян кичик фирмалар цчцн сащибкар практикасында исти-
фадя етмяк цчцн ян садя мяслящятляр белядир. 

Рекламын сямярялилийинин тядгиги кифайят гядяр эянж сащядир. 
Лакин артыг ашаьыдакы мягамлары гейд етмяк олар: 

- узунмцддятли рекламын ямтяя нишанына лойал истещлакчылар 
тясири; 

- мцщитин сямяряси. Яэяр реклам еланы мязмунуна мывафиг 
мцщитдя йерляшдирилибся, онун сямярялилийи артыр. Демяли популйар 
телешоуда йерляшдирилмиш реклам чархынын тясири, эцман ки, жидди те-
лепрограмда йерляшдирмякдян даща сямяряли олажаг; 

- позитив вя негатив мялуматын сямяряси. Бязян инсан позитив 
мялуматдан чох негатив мялумата щяссас олур. Ещтимал олунан 
иткиляр щагда мялуматын тясири потенсиал файда щаггында мялумат-
дан даща сямяряли ола биляр. 

 
Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Русийада вя хариждя реклам фяалиййятинин инкишафынын вязиййяти. 
2. Рекламын функсийалары. 
3. Рекламын бизнесдя ролу. 
4. Реклам фяалиййятинин Русийа кодекси вя онун мязмуну. 
5. Рекламын тяснифаты. 
6. Рекламын йайылма каналларынын сечилмясинин мейарлары. 
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7. Реклам мятнинин йарадылмасынын идеолоэийасы. 
8. Рекламын фирма цслубу. 
9. Паблик релейшнз. Анлайыш вя ясас истигамятляр. 
10. ПР-хидмятляри вя етика гайдалары. 
11. Спонсорлуг. Мягсяди вя нювляри. 
12. Ямтяя маркасы вя нишаны. 
13. Реклам фяалиййятинин планлашдырылмасы. 
14. Рекламын сямярялилийи вя онун щесабланма методикасы. Реклам 

компанийасынын апарылма гайдалары. 
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17. BİZNES MƏDƏNİYYƏTİ 
  
 
 
17.1. Biznes mədəniyyətinin mahiyyət və əhəmiyyəti 

 
 
  
Firmanın fəaliyyətində həm firma imicini təmin edən, həm də işin 

effektivliyinin artmasına, məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin 
yaxşılaşmasına və nəticə etibarilə gəlirlərin çoxalmasına yol açan 
biznes mədəniyyəti mühüm rol oynayır.  

“Biznes mədəniyyəti” anlayışının müxtəlif tərifləri mövcuddur. 
В.Д.Козлов biznes mədəniyyətinin там вя эениш тярифин верир. Онун 
фикринжя, бизнес мядяниййятинин “fəaliyyət, adət, ənənə, fərdi və qrup 
maraqlarının, işçilərin davranış xüsusiyyətlərinin, rəhbərlik tərzinin və 
s. qayda və normalarının formal və qeyri-formal sistemi”нин 
мяжмусудур.   

Hər bir firma mədəniyyətinin mahiyyəti sərəncamlarda, qəbul 
olunmuş ayin və mərasimlərdə, habelə qeyri-rəsmi davranış nümunə-
lərində ifadə olunur. Biznes mədəniyyəti istehsal və kommersiya fəa-
liyyətinin elə təşkiлиni nəzərdə tutur ki, biznesdə uğurlar işçilərin 
əmək və qazandıqları əməkhaqqından maksimal dərəcədə məmnun 
qaldıqları şəraitin yaradılması ilə uyğunlaşsın.  

Biznesin xarakterindən asılı olaraq mədəniyyətin aşağıdakı növləri 
fərqləndirilir: ticarət mədəniyyəti, sərfəli sazişlər mədəniyyəti, inves-
tisiya mədəniyyəti və inzibatçılıq mədəniyyəti. Hər bir növü daha 
yaxından nəzərdən keçirək. 

Ticarət mədəniyyəti sürətli əks-əlaqə və nisbətən aşağı risklə 
xarakterizə olunur. Ticarət sferasının əməkdaşları kimi, çox vaxt 
cəsarətlə eksperimentlər aparan gənc insanlar çıxış edirlər. Bu insanlar 
təbiətcə инсанsevən, böyük mənəvi təlabatları olmayan, zahirən cazi-
bədar insanlardır. Onlar alıcılara müraciət edərkən məlum yumor payı 
ilə natiqlikdən bacarıqla istifadə edirlər. Bir-birləri ilə həvəslə ün-
siyyət bağlamaq və fikir mübadiləsi aparmaq ticarət mədəniyyəti sfe-
rasını şəriklik hissi, kollektivçilik və yoldaşlıq ruhu ilə dolu kom-
munikativ bir sahəyə çevirir. Ticarət mədəniyyətiнин effekti ondan 
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ibarətdir ki, onun sayəsində çox şeyi və çox sürətlə hərəkətə gətirmək 
olar.  

Bununla yanaşı ticarət mədəniyyətində bir sıra çatışmazlıqlar da 
qeyd olunur: 

- kəmiyyət keyfiyyət qarşısında üstünlük təşkil edir (güclü satmaq 
arzusu ona gətirib1 çıxarır ki, satışdan sonra yaranan problemlərə 
lazımınca diqqət ayrılmır); 

- qısamüddətli uğur düşüncəsi dominantlıq edir (ani uğurun 
bazarın itkisni və ya müəssisənin tədricən tənəzzülünü ifadə etməsi 
haqqında düşüncə qısa müddət davam edir); 

- əməkdaşlar özlərinin müəssisə ilə yox, hər şeydən əvvəl, 
kollektivlə əlaqələri olduğunu hiss edirlər. Əgər böhran və ya ağır 
dövrlər baş versə, onlarda çox vaxt bu problemlərlə qarşı-qarşıya 
durmaq üçün dözüm, səbr və güc çatışmır; 

- ticarət sferasında əməkdaşlar “qocalmırlar”. Kadrların yüksək 
axıcılığı ona gətirib çıxarır ki, burada işçilərin orta yaşı nisbətən aşağı 
olur, ancaq müəssisə bununla belə ticarət mədəniyyətini inkişaf etdirə 
biləcək kadrları itirir.  

Sərfəli sazişlər mədəniyyəti (möhtəkirlik mədəniyyəti) uğurlu (və 
ya uğursuz) müəssisələrin orta və yüksək dərəcəli maliyyə riskli, 
sürətli əks əlaqəsi ilə xarakterizə olunur. Bu mədəniyyət tipinə 
qiymətli kağızlar, ödəniş vasitələri, xammal və s. ilə uğurlu sazişlərin 
həyata keçirildiyi yerlərdə rast gəlinir. Belə mədəniyyətin elementləri 
dəb, kosmetika, peşəkar idman, reklam və riskli müəssisələrin maliy-
yələşdirilməsi sferasında özünü göstərir.  

Sərfəli sazişlər sahəsinin əsas strategiyası ələ keçən şanslardan tez 
istifadə olunmasıdır. Burada əməkdaşlar kimi gənc və ya mənəvi 
cəhətdən gənc insanlar çıxış edirlər.  

Möhtəkirlik mədəniyyəti sferası işgüzar insan submədəniyyəti 
üçün münbit şərait yaradır: onda döyüşçü və aqressiv xarakter 
cəhətləri, qərar vermədə qətilik formalaşır. Ünsiyyətə azsözlülük, sü-
rətlilik, qısa replika və jestlər kimi cəhətlər xasdır. Bu sferada mövhu-
matçılıq qəbul olunur, aqressivlik isə mükafatlandırılır. Uğursuzluqlar 
və onların səbəbləri haqqında danışmamağa çalışırlar, sanki onlar heç 
bir zaman olmamışlar.  

                                                
1  Козлов В.Д. Управление организационный культурой.  М., 1990. -С. 
36 
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İnvestisiya mədəniyyəti əsasən sənaye, əsas etibarilə isə yanacaq 
sahələrində və istehsal vasitələrinin istehsalı zamanı, habelə tikintidə, 
bank işində və s. sahələrdə təzahür olunur. Bu mədəniyyət tipi 
aşkarcasına gələcəyə oriyentasiyalı olması ilə xarakterizə olunur. 
Yüksək risk dərəcəsi şəraitində iri kapital qoyuluşları həyata keçirilir. 
Bu zaman investorlar öz qərarlarının nəticələrindən uzun müddət 
xəbərsiz qalırlar.  

Bu sferada əməkdaşlar ehtiyatla, ehmalla, səbrlə və inadkarlıqla 
işləyirlər. Onlar minimal əks-əlaqə şəraitində nisbətən uzunmüddətli 
qeyri-müəyyənlik dövrünü dəf etməyə məcbur olurlar. Qərar qəbul 
olunan yerdə avtoritet (nüfuz) və peşəkarlığa hörmət hökm sürür. 
Burada, bir qayda olaraq, bir dəfə qəbul olunmuş müddəa və 
razılaşmalara riayət edilir.  

Əməkdaşlar tez-tez ünsiyyətdə olur və detallara qədər bütün as-
pektləri müzakirə edirlər. Birgə iclaslarda mülayim və xoşrəftar olur-
lar, çünki hər kəs bir-birilərindən asılı olduqlarını bilirlər. Qeyd etmək 
lazımdır ki, qeyri-müəyyənlik şəraitində qəbul olunmuş qərarlar 
insanları bir araya gətirir.  

İnzibati mədəniyyət ictimai xidmətdə, müəssisələrdə, iri inzibati 
firmalarda, habelə bank və sığorta kompaniyalarında təzahür edir.  

Bu təşkilatlar strateji olaraq xidmət və servisə istiqamətlənir. 
Əməkdaşlar, bir qayda olaraq, tərtibli və ciddi, eyni zamanda ehtiyatlı, 
pedantik (vasvası), bəhanəçi insanlardır, həmçinin şəraitə uyğun-
laşmağı bacarırlar. Qərarları düşünərək qəbul edir, hər tərəfdən özlə-
rini sığortalayırlar. Qərar qəbuluna kifayət qədər çox vaxt sərf edirlər. 
İnzibati mədəniyyət sferalarında ünsiyyət ciddilik və nəzərə çarpan 
iyerarxiya ilə xarakterizə olunur.  

İş zamanı içşilərdə müştəri ilə praktiki olaraq əks əlaqə mövcud 
olmur. Əsas diqqət nə etməyə yox, necə etməyə ayrılır. Buna görə də 
ön planda forma olur, nəticə isə bir qayda olaraq, ikinci plana keçir. 
Nəticə və mükafatlandırma arasında dəqiq əlaqə mövcud olmur. 
Müəyyən yaşa çatdıqdan sonra demək olar ki, hər kəsin vəzifəsi 
artırılır. 

İnzibati mədəniyyət hər yerdə qeyri-məmnunluq yaradır. O, əsaslı 
olaraq, bürokratiya, ən zəruri olanın yerinə yetirə bilməmək qa-
biliyyətilə, tez-tez isə korrupsiya və rüşvətxorluqla assosiasiya təşkil 
edir.  



 293

Firma mədəniyyətinin formalaşdırılmasına keçməzdən əvvəl onun 
əsas dəyərlərini dəqiq olaraq aydınlaşdırmaq lazımdır. Misal üçün, 
“Ford Motors” kompaniyasının dəyəri üç anlayışda ifadə olunur: xalq, 
əmtəə, mənfəət. Müəssisənin necə fəaliyyət göstərməsi barəsində nə-
ticə çıxarmağa imkan verən iddia belədir: birinci yerdə keyfiyyət du-
rur, daimi təkmilləşmə uğura əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir, tica-
rətçi və malgöndərənlər partnyorlardır, əməkdaşların işdə və 
mənfəətdə iştirakı işin tərzidir.  

Bununla yanaşı düşünmək lazımdır ki, biznes mədəniyyətini sadə 
şəkildə manipulyasiya etmək mümkündür. O, illər ərzində toplanır, 
dinamikdir, daimi olaraq təkmilləşir.  

Biznes mədəniyyəti firmaların keçmiş və gələcək təcrübəni 
öyrənərək qarşıya qoyulmuş məqsədlərin təmin edilməsində ən 
effektiv mədəniyyət ənənələrinə istinad etdikləri zaman təbii yolla 
inkişaf edir, bununla yanaşı müəyyən davranış komplekslərinin güclə 
tətbiqi yolu ilə məqsədli şəkildə formalaşa bilər.  

Mədəniyyətin təkmilləşdirilməsi üçün ayrı-ayrı elementlərin necə 
qarşılıqlı təsirdə olduğunu, onlar arasında hansı qarşılıqlı əlaqənin 
olduğunu, onların bir-birinə necə təsir göstərdiyini öyrənmək lazımdır. 
Bu zaman firmaya uğur gətirən dəyərlər haqqındakı düşüncələrin köh-
nəlmiş olduğunu, onları yeniləşdirmək lazım olduğunu təhlil etmək 
lazımdır. Biznes mədəniyyətinin dəyişməsi dəyərələr haqqındakı yeni 
təsəvvürlərə müvafiq olaraq baş verir.  

Təcrübə göstərir ki, sözə baxma, intizam, mərkəzləşmə, iyerar-
xiya, karyera və hakimiyyət kimi əvvəllər ümumi qəbul olunmuş də-
yərlər öz əhəmiyyətini itirir. Eyni zamanda kollektiv, təlabatlara ori-
yentasiya, özünü müəyyənləşdirmə, yaradıcılıq, özünü ifadə etmə, 
güzəştə getmək qabiliyyəti, mərkəzsizləşdirmə, davranışların öncədən 
görülməsi, stabillik və peşəkarlıq kimi dəyərlərin əhəmiyyəti artır.  

ABŞ-da aparılmış tədqiqatlar belə bir nəticə çıxarmağa imkan 
verir ki, çiçəklənən və sürətlə böyüyən firmalar dünya bazarında 
aparıcı mövqeyə nail olunmasına və onun əldə saxlanmasına imkan 
verən yüksək mədəniyyətə və xüsusi tərzə malikdirlər. Belə firmalar 
üçün aşağıdakılar xarakterikdir: işçilər dəyərlər və məqsədə nail olma 
vasitələri haqqında dəqiq təsəvvürə malikdirlər; bütün səviyyələrdə 
partnyor münasibətləri mövcuddur; peşəkarlıq, səriştəlilik, işə sədaqət 
və əməyin yüksək keyfiyyətinə səy göstərmək qiymətləndirilir; vəzifə 
üzrə irəliləmə əməyin nəticəsindən və öz üzərinə məsuliyyət 
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götürülməsindən asılıdır; şəxsi nailiyyətlərə və firmaının uğurlarına 
görə qürur, firmanın mövqeyini genişləndirmək və möhkəmləndirmək, 
onu bazarda hökmran firmaya çevirmək arzusu həvəsləndirilir. Burada 
bütün əməkdaşlar tərəfindən qəbul olunmuş və bəyənilmiş dəyərlər 
sistemi mövcuddur.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, biznes mədəniyyəti üçün əsas məsələ 
davranış səviyyəsində nə baş verdiyidir. Əgər dəyərlər və davranış 
səviyyəsi üst-üstə düşmürsə, nəticə mənfidir. Bu, misal üçün, o zaman 
mümkündür ki, partnyor münasibətləri təbliğ edilir, təcrübədə isə 
əlaqələri olan işçilərin vəzifəsi artırılır.  

Firma mədəniyyətini aşağıdakı hallarda zəif adlandırmaq olar: 
- əgər dəyərlər və uğura necə nail olmaq haqqında aydın təsəvvür 

yoxdursa; məqsədlər əsasən qısamüddətli dövr üçün qoyulur; 
- ümumən məqsədlər və inamlar haqqında təsəvvür var, lakin 

verilmiş anda nəyin düzgün və vacib olduğu haqda razılıq yoxdur, 
bunun nəticəsində ziddiyyətlər ortaya çıxır; 

- firmaının ayrı-ayrı strukturları razılığa gələ bilmir, müxtəlif 
nöqteyi-nəzərlər mövcuddur; 

- rəhbərlər dəyərlərin, ümumi inamların (əqidənin) ümumən başa 
düşülməsi üçün heç nə etmirlər.  
   Иstənilən müəssisənin fəaliyyəti yalnız iqtisadi, yaхуд texnokratik 
tərkiblə izah edilmir. Тexnokratlar istehsalын səmərəliliyini artırmaq 
məsələlərinə diqqətlidirlər. Məlumdur ki, istənilən korporasiyanın əsas 
resursu insan kapitalıdır və bu münasibətdə insan resurslarının idarə 
edilməsi idarəedici sistemin fəaliyyətində ilkin yerlərdən birini tutur. 
Цмумиййятля, инсан ресурсларынын идаря едилмяси дедикдя,  
ашаьыдакы комплекс мясяляляр нязярдя тутулур:  
- фирма вя ширкятлярин стратеэийасына уйьун эялян ишчилярин сечилмяси; 
- ямяк базарынын дцзэцн тящлили; 
- фяалиййятин мотивляшдирилмяси системи; 
- фирмадахили фяал сосиал сийасят; 
- стимуллашдырма; 
- сосиал психолоjи мцщитин йарадылмасы вя с.  
      Ширкятин idarяedici sisteminin mühüm vəzifələrindən biri həm 
ayrıca götürülmüş işçidə, həm də kollektivdə korporativlik ruhunun 
dəstəklənməsi, işçilərin hamı üçün ümumi olan maraqlar altında bir-
ləşdirilməsi və müəssisənin ümumi məqsədlərinin başa düşülməsidir. 
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Keçən əsrin 90-cı illərində idarəetmə сащясиндя insan resurs-
larının və heyətinin idarə edilməsinə yeni prinsipial yanaşma inkişaf 
етмяйя başladı. Bu yanaşmanın mahiyyəti əsas diqqətin işçilərdən, 
onların fəaliyyətindən və proseslərdən təşkilati mədəniyyətə keçiril-
məsindən ibarətdir. Bu yanaşmanın tərəfdarları təşkilatın mədəniy-
yətini, bütün bölmələrin təşkilatın ümumi məqsədlərinə oriyentasiya 
etdirməyə imkan verən, işçilərin qarşılıqlı ünsiyyətini asanlaşdıran, 
onların təşəbbüskarlıqlarını və bu məqsədlərin reallaşdırılması üzrə 
motivasiyalarını səfərbər edən mühüm strateji vasitə kimi nəzərdən 
keçirirlər. 

Biznes mədəniyyəti əhəmiyyətli dərəcədə insan münasibətləri 
konsepsiyasına əsaslanır. 

Məlum olduğu kimi, insan öz fəaliyyətində müəyyən dəyərlər, 
prinsiplər və münasibətlər kompleksinə istinad edən sosial – mədəni, 
siyasi – mədəni və əxlaqi – etik məxluqdur. Aydındır ki, инсан щяр 
щансы kollektivə, təşkilata və s. muzdlu işçi kimi girdikdə də olduğu 
kimi qalır. Onun davranışları korporasiyanın başqa üzvləri ilə müna-
sibətləri əhəmiyyətli dərəcədə bu dəyərlər, prinsiplər və müna-
sibətlərlə müəyyən olunur. 

Mədəniyyət insanı, qrupu bu və ya digər situasiyalarda müəy-
yən şəkildə aparmağa vadar edən cəmiyyət, təşkilatlar, kollektivlər və 
qruplar tərəfindən yaradılan və qəbul olunan dəyərlər, sosial normalar, 
münasibətlər, oriyentasiyalar, davranış stereotipləri, inanclar və 
adətlərи юзцндя етива  едир. Sosial-iqtisadi, milli – tarixi, ənənəvi, si-
yasi, ideoloji və başqa amillərlə əlaqədar hər bir cəmiyyətин инсан hə-
yatının bütün aspektляриня və sferalarına müəyyənedici təsir göstərən 
mədəniyyəti олур. Bu iqtisadi sferaya, təşkilati formalara və sahib-
karlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə münasibətdə də kifayət qədər 
düzgündür. Təbii ki, milli mədəniyyətlərdəki fərqlər müxtəlif milli-
mədəni mühitdə sahibkarlıq fəaliyyətinin forma və xarakterində əks 
olunur. Bu müxtəlifliklər işgüzar müəssisələrin təşkilati – idarəetmə 
strukturlarında da əks olunur. Буна эюря мцхтялиф milli – mədəni şə-
raitdə sahibkarlıq fəaliyyətində uğur газанмаг üçün müəssisələrin 
idarəedici sistemi mədəni müxtəliflikləri aşkar etməli və işçilərin 
davranışlarını, işlərin aparılmasını, rəhbərlik цсулу və metodlarını 
müvafiq formada dəyişməlidir. 

Başqa sözlə desək, insan amili öz mədəniyyəti ilə birlikdə 
müasir idarəetmə sistemi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Təşkilatın 
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müxtəlif qrup və ya kollektivləri arasındakı qarşılıqlı münasibətlər 
prosesində təşkilati və ya biznes mədəniyyəti adlanan müəyyən mə-
dəni mühit formalaşır. Hər bir ayrıca götürülmüş işçi təşkilatı ətrafla 
qarşılıqlı əlaqəyə girir, ondan юз üzərinə qoyulmuş vəzifələrin yerinə 
yetirilməsi zamanı müəyyən şəkildə fəaliyyət göstərməyə həvəs-
ləndirən stimullar alır. 

Aydındır ki, nəzərdən keçirilən kontekstdə korporativ və ya 
biznes mədəniyyəti böyük əhəmiyyət kəsb edir. Korporativ mədə-
niyyət işgüzar kompaniyaların həyat fəaliyyəti üçün praktiki və nəzəri 
əhəmiyyətliliyi sayəsində getdikcə daha sürətli şəkildə iqtisad elmində 
maraq probleminə çevrilir. O, bir tərəfdən müxtəlif ixtisasdan olan 
alimlər, psixoloqlar, sosioloqlar, iqtisadçılar, idarəetmə üzrə mütəxəs-
sislər və s., digər tərəfdən isə praktiklər, müxtəlif növ firma əmək-
daşları, o cümlədən ixtisaslaşmış firmalar, insan resurslarının idarə 
edilməsi üzrə bölmələrin rəhbərləri, konsaltinq firmaları və s. tərə-
findən öyrənilir. 

İqtisad elmi və praktiki leksikonda “Sahibkarlıq mədəniyyəti”, 
“Тəşkilati mədəniyyət”, “Иşgüzar mədəniyyət”, “Кorporativ mədə-
niyyət” və s. kimi anlayışların ortaya çıxması bu problemin 
əhəmiyyətliliyindən xəbər verir. 

Ümumiyyətlə mədəniyyətin təməl elementi dəyərlərdir. Ay-
dındır ki, təşkilatlar müəyyən sosial, iqtisadi və siyasi – mədəni 
mühitdə mövcuddurlar və fəaliyyət göstərir, bu mühitdə hökmranlıq 
edən dəyərlərə, normalara, prinsiplərə və münasibətlərə istinad edirlər. 
Təbii ki, təşkilatın işçi və idarəçilərinin davranışları bu və ya digər 
formada müvafiq cəmiyyətin sosial dəyərlərini əks etdirir. Onlar 
rəhbərlərin və ya bütün idarəetmə heyətinin konkret fəaliyyətləri 
vasitəsilə bütün təşkilatda hiss edilir, onun məqsəd və siyasətində əks 
olunurlar. M.Meskon, M.Albert və F.Xedourinin yazdıqlarına görə, 
“hər bir təşkilat şüurlu və ya şüursuz olaraq öz şəxsi dəyərlər sistemini 
formalaşdırır. Bu sistem cism əldə edərək təşkilati mədəniyyəti və ya 
təşkilatın əxlaqi simasını təşkil edir. Daha iri cəmiyyət kimi, təşkilat 
da öz şəxsi əxlaq, adət və qadağalarına malik olmağa səy göstərir. Son 
nəticədə bir çox təşkilatlarda biznes və ya konkret işlərin həyata 
keçirilməsinin fərdiyyətçiliklə bəzənmiş üsullarını əks etdirən 
şəxsiyyətlər formalaşır. Dəyərlərə kompaniyada qəbul olunmuş əsas 
dünyagörüşü münasibətləri və ideyaları aid edilir. Dəyərlər sistemi öz 
əksini, özündə təşkilatın fəaliyyət məqsədini, əsas prinsiplərini, iş 
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tərzini, müştərilər, səhmdarlar, işgüzar partnyorlar, işçilər və ümumən 
cəmiyyətlə münasibət üzrə müəyyən münasibətlər kompleksini daxil 
edən təşkilat kredosunda tapır. Bunlar məcmu halda əməkdaşları 
təşkilatın vahid aydın ifadə olunmuş məqsəd və dəyərləri ətrafında 
birləşdirməyə imkan verir. 

Dəyərlər hər bir işçi üçün belə bir fikri təsdiq edir ki, onun 
məşğul olduğu iş həm onun şəxsi tələbat və maraqlarına, həm də onun 
fəaliyyət göstərdiyi konkret bölmənin, bütün korporasiyanın və 
nəhayət bütünlükdə cəmiyyətin tələbat və maraqlarına cavab verir. 
Amerikan тядгигатчысы C.Çempinin yazdığı kimi, dəyərlər sistemi - 
əxlaq sferasında bizim naviqasiya alətimizdir. C.Çempi dəyərlər 
sistemini alicənablıq və böyük mənfəətlərin kəsişmə nöqtəsi 
adlandıraraq iddia edirdi ki, məhz bu nöqtədə korporasiya mədəniyyəti 
qurulmalıdır. 

Davranış qayda və normaları, işçilər arasında, habelə onlar və 
idarəçilər və ya kollektiv, bölmə və korporasiya rəhbərliyi arasındakı 
qarşılıqlı münasibət standartları toplusu (külliyatı) öz əksini 
kompaniyanın rəsmi və proqram sənədlərində, şərəf və korporativ 
davranış kodekslərində və s. – də tapır. 

Biznes mədəniyyəti özünə etik standartlar, işçi ruhunun yük-
sək mədəni səviyyədə tərbiyələndirilməsi, sosial mühitin təşkili, vahid 
mədəniyyət sahəsinin yaradılması, əməkdaşların subyektiv po-
tensialının inkişafı, onların yüksək ümummədəni və peşəkar səviyyəsi, 
vahid dəyər oriyentirləri və s. daxil edir. Onların hamısını məcmu 
halda kompaniyanın mühüm daxili inkişaf resursu kimi nəzərdən 
keçirmək olar. L.N.Koşkin, A.E.Xaçaturov və İ.S.Bulatov yazırlar: 
“Təşkilati mədəniyyət dedikdə əməkdaşlar və rəhbərlik tərəfindən öz 
təşkilatlarının prioritet vəzifələrinin qavranılması xüsusiyyətləri başa 
düşülür. Bunlar da təşkilati mədəniyyət konteksтində əməkdaşların 
maddi rifahının təşkilatın rəhbəri üçün hansı dərəcədə prioritet məqsəd 
olması və təşkilatın strateji məqsədlərinin əməkdaşlar üçün hansı 
dərəcədə prioritet məqsəd kimi çıxış etməsi ilə müəyyən olunur.” 

Biznes mədəniyyətinin formalaşması üçün korporasiyanın 
işlərində istisnasız olaraq bütün işçilərin fəal işə cəlb edilməsinin də 
əhəmiyyəti az deyildir. Bu məqsədə nail olma yolları: mərkəzsizləş-
dirmənin korporasiyanın bütün işçilərinin daha sıx əlaqələrə gir-
məsinə, onların korporasiyanın ruhuna, missiyasına və məqsədlərinə 
qarşı sadiqliyinin artırmasına şərait yaradan səlahiyyətlərin idarəedici 
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sistemin aşağı halqalarına ötürülməsi, səlahiyyətlərin icraçıların 
xeyrinə yenidən bölüşdürülməsi, onlara real müstəqilliyin verilməsi, 
bütün səviyyələrdə qərar qəbuluna sıravi işçilərin cəlb edilməsi, 
reinjinirinq, şəbəkələşmə, piramidaşəkilli, iyerarxik – inzibati təşkilati 
– idarəetmə strukturlarından üfüqi demokratik strukturlara keçid və s. 
kimi müxtəlif formalarıdır.  

Biznes mədəniyyəti, habelə sosial sistemlərin, o cümlədən, iş-
güzar müəssisələrin idarəetmə nəzəriyyə və təcrübəsi özünütəşkiletmə 
ideyalarına əsaslanır. Burada qeyd etmək lazımdır ki, özünütəşkiletmə 
prinsiplərinin tətbiqi özündə bu və başqa formada bütün təşkilatla 
bağlı mühüm innovasiyanı əks etdirir, çünki o, təşkilatda real hakimiy-
yətin müxtəlif səviyyədən olan işçilər arasında əhəmiyyətli dərəcədə 
yenidən bölüşdürülməsinə gətirib çıxarır. Buna görə də bütün 
səviyyələrdən olan rəhbərlərin özünütəşkiletmə ideyalarına malik 
olmaları vacibdir. Həmçinin, bu ideyaların paylanmasının “yuxarıdan, 
ali inzibati şəxslərdən başlaması, şəlalə kimi rəhbərliyin hər bir 
səviyyəsinə axması və növbəti, yəni rəhbər və işçilərin daha aşağı sə-
viyyəsinə düşməzdən əvvəl oradakı köhnə, zərərli bilik və təcrübələri 
yuyub aparması da mühümdür.” 

S.Sivovanın ədalətli olaraq qeyd etdiyi kimi, özünütəşkiletmə 
ideyalarının uğurla yayılması və istifadə olunması üçün bir sıra şərtlər 
tələb olunur. “Birincisi, hər bir konkret halda özünü təşkil edən 
strukturlardan istifadə olunmasının zəruriliyinin inandırıcı şəkildə 
əsaslandırılması; ikincisi, inkişafın yeni istiqamətinin strateji sta-
tusunun sübut edilməsi; üçüncüsü, uzunmüddətli və zəhmət tələb 
edən işə oriyentasiya edilməsi; dördüncüsü, vurğu idarəedici təsirin 
xüsusiyyətlərinə edilməlidir, yəni özünütəşkiletməni əmrlə həyata 
keçirmək olmaz, onu becərmək, insanlarda işgüzar məsələlərin həlli 
zamanı özünü kooperasiyalaşdırmağa qarşı həvəs yaratmaq lazımdır. 
Bu tabelikdə olanlarla müvafiq qarşılıqlı fəaliyyət mədəniyyətini də 
nəzərdə tutur, təbliğat, aydınlaşdırma, təhsilləndirmə, kuratorluq, məs-
ləhətvermə, konstruktiv əməkdaşlıq və s; beşincisi, özünütəşkiletmə 
rejiminə adekvat olan sıravi əməkdaşların və idarəçilərin təşkilatın 
həyatındakı rolunun adekvat başa düşülməsinin formalaşdırılması; 
altıncısı, diqqəti idarəçilərin özünütəşkiletmənin inkişafındakı fəal 
rolu üzərində cəmləşdirmək lazımdır.” 

Biznes mədəniyyətinin əhəmiyyəti, başqaları ilə yanaşı, həm 
də ondan ibarətdir ki, o, işdən çıxan, daha yüksək məvacibli işlərə 
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gedən mütəxəssislərin sayının nəzərə çarpacaq dərəcədə azalmasına və 
kadr potensialından daha tam istifadə oluna bilməsi üçün şərait 
yaratmasına gətirib çıxara bilər. 

Biznes mədəniyyəti son dövrlər texnokratik idarəetmə metod-
larından humanitar metodlara keçid tendensiyalarının nəzərə alınması 
ilə xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Lakin eyni zamanda 
qeyd etmək lazımdır ki, o, kompaniyanın məqsədlərinə nail olmaqla 
yanaşı, buna mane də ola bilər. 

Konkret biznes mədəniyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı 
verilmiş region üçün konkret fəaliyyət çərçivəsində həyata keçirilən 
spesifik, xarakterik əlaqələr və qarşılıqlı münasibətlər sistemini, işlərin 
təşkili və aparılması üsullarını, bölmələri və ayrı-ayrı şəxsləri ümumi 
məqsədlərin reallaşdırılmasına, əməkdaşların sadiqliyinin təmin edil-
məsinə oriyentasiya etdirməyə imkan verən motiv və stimulları və s. 
nəzərə almaq lazımdır. Əlbəttə ki, sosial-psixoloji tədqiqatların kö-
məyilə kompaniyanın, təşkilatın təyinatı, müxtəlif vəzifə və funk-
siyalarının səlahiyyətlər iyerarxiyası, qərar qəbulu prosesləri, işlərin 
təşkili və intizamı, əməkdaşların iş vaxtı və işdən kənar vaxtlarda 
ünsiyyətinin xarakteri, rəhbər və tabelikdə olanların münasibətləri, 
ödəniş sistemi və s. ilə bağlı spesifik mədəni dəyərlərini müəyyən et-
mək lazımdır. 

Biznes mədəniyyətində idarəetmə qərarlarının işlənib hazır-
lanması və qəbulu zamanı onların iqtisadi, texnoloji, siyasi, sosial və 
etik aspektlərini və nəticələrini nəzərə almaq lazımdır. Məhz bu halda 
bu qərarları lazımi dərəcədə əsaslandırılmış, müsbət qiymətləndirməyə 
layiq və reallaşdırılma üçün yararlı hesab etmək olar. Qərar qəbulu 
zamanı idarəçilər tərəfindən etik problemlərə və təşkilati mədəniyyətin 
vəziyyətinə verilən münasibətin böyük əhəmiyyəti bununla izah 
olunur. Belə yanaşma zamanı müəssisənin strategiya və taktikası onun 
partnyor və müştərilərin maraq və tələbatlarının təmin edilməsinə tabe 
etdirilir. 

Başqa sözlə, korporasiyanın siyasətində onun əxlaqi cəhətdən 
əsaslandırılmasına xidmət edən etik başlanğıc sonuncu yeri 
tutmamalıdır. Əgər qanun əmr və məcburiyyətlər dilində danışırsa, 
etik və əxlaqi normalar insani borcun təbiətini və bu borcun 
əsaslandığı prinsipləri nəzərə alaraq borc və məsuliyyətlilik, lazımlıq 
və lazımsızlıq dili ilə fəaliyyət göstərirlər. Aydındır ki, etika, əxlaqi – 
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mənəvi başlanğıc biznes mədəniyyətində əhəmiyyətli yerlərdən birini 
tutur. 

Biznes mədəniyyətinin əxlaqi – etik tərkib hissəsi özünə 
işçilərin cəmiyyət, onların oradakı yeri, məşğul olduqları korporasiya, 
onun missiya və məqsədləri, öz iş yoldaşları və onlarla münasibətləri, 
ümumən rəhbərlik və onun ayrı – ayrı nümayəndəlikləri və s. haq-
qında dəyər və emosional təsəvvürlərini daxil edir. Bu münasibətdə 
işçilərin davranış və fəaliyyətlərinə korporasiyada formalaşmış və öz 
əkslərini şüarlarda, simvollarda, normativ münasibətlərdə, korpora-
siyanın ideologiyasında tapan əxlaq normaları, adətlər və qaydalar 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Əlbəttə ki, onlara həddən artıq sadiqlik müəyyən şəraitlərdə 
korporasiyanın xarici, xüsusilə də rəqabət mühitinin surətlə dəyişən 
şəraitinə operativ adaptasiya olunmasına maneçilik törədən amil kimi 
çıxış edə və bu da korporasiyanın bazarda öz rəqabət üstünlüklərini 
itirməsinə gətirib çıxara bilər. 

Müasir sahibkarlıq etikası iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin so-
sial məsuliyyətinə əsaslanır. K.Ekk yazır: “Firmalar arasında partnyor 
münasibətlərinin inkişafı və kompaniyanın uğurunun onun nüfu-
zundan asılılığı işgüzar davranış və işgüzar əxlaqın beynəlxalq, milli 
və korporativ kodeks və normalarında möhkəmlənmiş biznes eti-
kasının inkişafını stimullaşdırır. Etik prinsiplər kompaniyanın bütün 
funksiyaları, o cümlədən, reklam, əmək və müqavilə münasibətləri, 
ətraf mühitin və intellektual mülkiyyətin mühafizəsi, firmadaxili 
informasiyadan, kompyuter şəbəkələrindən istifadə olunması, habelə 
korrupsiya ilə mübarizə ilə əlaqədədir.” 

Sahibkarlıq etikası təkcə öz firmasının yox, partnyorların, 
müştərilərin və ümumən cəmiyyətin, hətta rəqabət mübarizəsinin 
qaydaları ilə qadağan olunan üsullardan istifadə etməklə rəqiblərə 
zərər vurulmasını belə rədd edərək onların maraqlarına hörmət bəs-
lənilməsini nəzərdə tutur. Qeyd edilən qayda pozuntularına əsasən – 
mülkiyyət hüququnun pozulması, informasiyanın gizlədilməsi, qeyri – 
düzgün reklam kommersiya cəsusluğu, işə qəbul zamanı irqi, milli, 
dini və işçinin peşəkar səviyyəsi ilə bağlı olmayan başqa əlamətlər 
üzrə ayrıseçkilik, konkurs əsasında seçilmə qaydalarından yan keçərək 
faydalı sifarişlərin əldə edilməsi və s. aiddir. Bütün bunların nəzərə 
alınması ilə o nəzərdə tutulur ki, etika biznes mədəniyyətini lazımi 
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səviyyədə saxlayır ki, bu da öz növbəsində sahibkarlığın möhkəm-
lənməsinə şərait yaradır. 

Dünya iqtisadiyyatı çərçivəsində iqtisadi fəaliyyət subyekt-
lərinin etik davranış normaları 1994 – cü ildə İsveçrədə ABŞ, Qərbi 
Avropa və Yaponiya nümayəndələrinin iştirakı ilə qəbul olunmuş və 
ümumdünya etik kodeksi kimi nəzərdən keçirilən “Beynəlxalq biznes 
prinsiplərində” möhkəmlənmişdir. “Prinsiplərdə” söhbət biznesin 
ictimai nemətlərin, iş yerlərinin yaradılması, ən yeni yüksək texno-
logiyaların, istehsal, marketinq və kommunikasiya metodlarının tət-
biqi, rəqabətdə bərabər imkanların təmin edilməsi, çoxtərəfli ticarətin 
azadlığına yardım, ətraf mühitin mühafizəsi üzrə tədbirlərin görülməsi 
və s. təməl məsələlər üzrə biznesin məsuliyyətliliyindən gedir, burada 
işgüzar kompaniyaların kifayət qədər geniş şəxslər dairəsinə 
münasibətdə öhdəlikləri sadalanır: 

 Alıcılar – yüksək keyfiyyətli əmtəə və xidmətlərin təklif 
edilməsi, onların düzgün, təhrifsiz reklamı; 

 İşçilər – düzgün ödəniş və əlverişli əmək şəraiti, işə düzəl-
mənin bərabər imkanları; 

 Sahibkarlar və investorlar – qoyulmuş kapital üzrə mənfəətə 
zəmanət, informasiyalardan yalnız qanun və rəqabət şərtləri ilə 
məhdudlaşdırılmış şəkildə azad istifadə; 

 Malgöndərənlər – onlarla qiymətqoyma, lisenziyalaşdırma, in-
formasiya mübadiləsi, planlaşdırma prosesində iştiraka cəlb olunma, 
mal göndərişlərinin vaxtında ödənilməsi və s. kimi məsələlər üzrə 
ədalətli və düzgün münasibətlər; 

 Rəqiblər – qarşılıqlı hörmət, rəqabət üstünlüklərinə şübhəli 
vasitələrdən istifadə etməklə nail olmaqdan imtina edilməsi, mül-
kiyyət hüquqlarına hörmət; 

 Yerli əhali – insan hüquqlarına riayət, mədəni dəyərlərə hör-
mət, sponsor aksiyaları, kompaniyanın vətəndaşların həyatında iş-
tirakı. 

Nəzərdə tutulur ki, bu norma və prinsiplər makrosəviyyədə, 
yəni milli iqtisadiyyatlar səviyyəsində və mikrosəviyyədə, yəni ayrıca 
götürülmüş kompaniyalar səviyyəsində sözsüz olaraq yerinə 
yetiriləcəkdir.  

İstənilən kompaniya öz fəaliyyəti prosesində ən mühüm ele-
mentlərindən biri kimi kompaniya ideologiyası və ya fəlsəfəsinin çıxış 
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etdiyi öz xüsusi biznes mədəniyyətini yaradır. Təşkilat kredosu 
özündə təşkilatın, ali rəhbərlik tərəfindən formalaşdırılan, elan edilən 
və kompaniyanın bütün və ya hər halda əksər əməkdaşları tərəfindən 
bölüşdürülən fəlsəfə və siyasətinin mərkəzləşmiş ifadəsini əks etdirir. 
Demək olar ki, fəlsəfə kompaniyanın çoxtərəfli fəaliyyətinin 
dünyagörüşü bazisini təşkil edir. Fəlsəfənin əsas təyinatı işçilərin hiss 
və davranışları arasında ən sıx əlaqələrin təmin edilməsindən ibarətdir. 

Son on beş – iyirmi ildə elmi dildə “rəqəmli” və ya “elektron 
biznes” mədəniyyət ifadəsi işlənilir. Harvard universitetinin 
professoru R.M.Kanterin qeyd etdiyi kimi, elektron mədəniyyət firma-
nın imkan və üstünlüklərini gücləndirir. İqtisadiyyatın infrastruktu-
runu radikal olaraq dəyişmiş internet və elektron poçt biznes mədə-
niyyətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdi. Onların mahiyyəti haki-
miyyət strukturlarının mərkəzsizləşdirilməsindən, böyük həcmdə sə-
lahiyyətlərin yuxarıdan aşağıya verilməsindən, iyerarxik strukturun 
üfüqi struktura çevrilməsindən ibarət olan şaquli strukturun trans-
formasiyasına şərait yaradırlar. Belə transformasiya nəticəsində orta 
və aşağı halqaların idarəçiləri, habelə sıravi işçilər əhəmiyyətli 
dərəcədə müstəqillik əldə edirlər ki, bu da öz növbəsində əməkdaşlar 
üzərində inzibati nəzarətin ixtisar olunmasına gətirib çıxardı. İşçi əmr-
lərinin qurulması qaydası dəyişdi. Bu, müəssisədə biznes mədəniy-
yətinin mühüm elementlərindən biri olan insanlararası münasibətləri 
yaxşılaşdırmaya bilməzdi. 

Elektron mədəniyyətin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, 
dəyişikliklərə, təkmilləşməyə qarşı göstərilən müqavimətlərin azal-
masına yol açır. B.Ştopov yazır: “Elektron mədəniyyət həm inti-
zamlaşdırır, həm də yaradıcılıq üçün yol açır. O, böyük çevikliklə, 
gümanlarla və hətta real vaxt rejimində asanlıqla aradan qaldırıla bilən 
səhvlərlə hərəkət etməyə imkan verir ki, bu da qeyri-müəyyənlik 
şəraitində xüsusilə vacibdir. Təşkilatlarda münasibətlərin xarakteri də 
dəyişir: müdirlər və tabelikdə olanlar partnyorlara çevrilirlər və bu, 
artıq çoxdan yetişmiş insan amilinin fəallaşdırılması məsələsini həll 
etməyə və heyətin kompaniyanın işinə cəlb edilməsinə kömək edir.” 

Təşkilati – idarəetmə strukturunda və müəssisənin fəaliy-
yətində həyata keçirilməli olan dəyişikliklərin nəzərə alınması ilə 
ayrıca götürülmüş davranışını, təsəvvürlərini və dəyərlərini, habelə 
təşkilati mədəniyyətin onlara əhəmiyyətli dərəcədə təsirini nəzərə alan 
kompleks yanaşma lazımdır. Bu kontekstdə iddia etmək olar ki, 
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təşkilati-idarəetmə strukturunun transformasiyası müəssisənin həm 
maddi, həm də qeyri-maddi strukturunun yenidən qurulmasını nəzərdə 
tutur. 

 
17.2.Фирма мядяниййяти 

 
Firma fəaliyyətinin mədəniyyəti onun əməkdaşlarının mədə-

niyyətindən, işgüzar etika səviyyəsindən və işgüzar münasibətlər 
mədəniyyətindən təşkil olunmuşdur.  

O, bir sıra xarici və daxili amillərlə müəyyən olunur: 
- müştərilərə dəqiq və keyfiyyətli xidmət göstərilməsi, 

istehlakçılarla yaxşı qarşılıqlı münasibət; 
- firma maraqlarına sadiqlik və hər bir əməkdaşın firmanın son və 

aralıq məqsədlərinə nail olunmasındakı payı haqqında xəbərdarlığı; 
- qərar qəbulunun qrup formalarına üstünlük verilməsi; 
- əvvəlcədən tərtib olunmuş fəaliyyətlər planına riayət edilməsi. 
Firma fəaliyyəti mədəniyyətinin mühüm elementləri aşağı-

dakılardır: 
- qüvvədə olan qanunlara, hüquqi aktlara, standartlara, qayda və 

ümumi etik normalara riayət edilməsi; 
- vəzifələrin və pozulması partnyorlara, malgöndərənlərə, isteh-

lakçılara və əməkdaşlara əvəzi ödənilməz maddi və mənəvi zərər vura 
bilən qəbul olunmuş öhdəliklərin mükəmməl şəkildə yerinə yetiril-
məsi; 

- müştərilərə, partnyorlara və nəhayət dövlətə münasibətdə 
biznesin ədalətli şəkildə həyata keçirilməsi.  

Biznesin xarici təcrübəsi yüksək mədəniyyətli və nümunəvi 
firmaların idarə edilməsinin bir sıra prinsiplərini müəyyən etmişdir: 

1) firma rəhbərliyi əsas müştərilərə vaxtaşırı olaraq baş çək-
məlidir. Belə aksiyaların məqsədi istehlakçıların tələbləri ilə bilavasitə 
tanış olmaqdan, onların qarşılıqlı əməkdaşlıqdan məmnun qalıb-
qalmadıqlarını aydınlaşdırmaqdan ibarətdir; 

2) işgüzar kağızlar lakoniklikləri (müxtəsərlikləri) ilə fərqlən-
məlidir. Mühüm işgüzar qeydlərin həcmi bir səhifəni keçməməlidir, 
firmadaxili hesabdarlıqları minimuma endirmək lazımdır; 

3) firmanın və ya onun bölməsinin idarəçisi öz tabelikdə 
olanlarının hər biri ilə şəxsən təmasda olmalıdır; 
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4) firma işçilərinin qeyri-formal (qeyri-rəsmi) ünsiyyətləri 
stimullaşdırılır; 

5) firma işçilərinin münasibətlərinində ayrıseçkilik halları (motiv-
ləşdirilməmiş işdən kənarlaşdırma, ahıl yaşda insanların hüquqlarının 
pozulması, mükafat verməmə və s.) mininmuma endirilir.  

Ən cazibədar xarici kompaniya və firmaların fəaliyyət mə-
dəniyyəti səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi kriteriyaları maraq kəsb 
edir: innovasiya fəaliyyəti və aktivlik, menecmentin keyfiyyəti, 
firmanın uzunmüddətli investisiyalaşdırma obyekti kimi əhəmiy-
yətliliyi, ictimai və ekoloji məsuliyyət, firmanın heyətin yaradıcılığını, 
məhsul və xidmətlərin keyfiyyətini inkişaf etdirmək və dəstəkləmək 
qabliyyəti, firmanın maliyyə əhəmiyyətliliyi və s.  

Hazırda dünyanın ümumi iqtisadi inkişafı inteqrasiya prose-
sinin sürətləndirilməsi və dərinləşməsi ilə müşahidə edilir. Həmin 
prosesin öyrənilməsi bir sıra səviyyələrdə mövcud ola bilər: 
ümumdünya, milli, regional və ayrı – ayrı sahə (müəssisə və firma) 
səviyyəsində. İnteqrasiya proseslərinin qeyd edilən sahələr üzrə 
dərinləşməsində biznes mədəniyyətinin, xüsusilə işgüzar etika mə-
sələlərinin düzgün tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məlumdur ki, 
mədəniyyət cəmiyyətdə insanların davranışlarının, qarşılıqlı münasi-
bətlərinin, motivlərinin formalaşmasında böyük rol oynayaraq irsi 
dəyər kimi qəbul olunur. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin rifahının və yaşayış səviyyə-
sinin yüksək olması insanlarda özünüdərketmə və özünəhörmət 
hisslərinin inkişaf etməsinə gətirmişdir. Belə şəraitdə fəaliyyət gös-
tərən iş adamları sözsüz yüksək etik xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. 
İctimai elmlərdə etikaya belə bir tərif verilir. Etika – insanların bir – 
birinə və cəmiyyətə münasibətləri, onların davranışlarının əxlaq 
normaları sistemidir. Başqa sözlə, etika – biznes fəaliyyətində verdiyi 
sözə əməl etmək, götürülən öhdəlikləri yerinə yetirmək, vəzifə və 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə görə mənəvi məsuliyyət daşımaq və 
bu kimi başqa xüsusiyyətlərdə təzahür edir. 

Məlumdur ki, işgüzar etika hər bir qurumun (istər hökumət və 
qeyri – hökumət, istərsə dövlət və özəl) idarə olunması mədə-
niyyətinin səviyyəsini səciyyələndirən mühüm amildir. 

İşgüzar etika kodeks adlandırılan işçilərin davranış qaydaları 
məcmuəsi şəklində öz ifadəsini tapır. Bu gün işgüzar kodeksi 
demokratik ölkələrdəki şirkətlərin əksəriyyətinin və xüsusən də trans-
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milli şirkətlərin ən mühüm daxili sənədidir. İşgüzar etika kodeksləri 
həmçinin inkişaf etmiş demokratik ölkələrdə hökumət və qeyri – hö-
kumət qurumlarında işçilərin davranışını nizamlayan vacib sənəddir. 

Qeyd edilməlidir ki, işgüzar etika kodeksləri hər bir konkret 
müəssisə üçün fərdi planda tərtib olunur. Bu kodekslərdə çoxlu 
oxşarlıqların olmasına baxmayaraq konkret şirkət, yaxud hökumət 
orqanı üçün səciyyəvi olan xüsusi fəaliyyət aspekti həmişə mövcud-
dur. Yeri gəlmişkən bu gün Azərbaycanda işgüzar etika kodekslərinin 
yaradılması və tətbiq edilməsi çox aktualdır. Belə ki, ölkəmizdə etika 
normalarına tam riayət edilməsi bir çox neqativ halların, xüsusilə 
rüşvətxorluq, tayfabazlıq, yerlibazlıq, haqsız rəqabət və bu kimi 
korrupsiya təzahürlərinin aradan qaldırılmasına gətirib çıxarır.  

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini 
yenicə əldə edib və dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın aşağı 
səviyyədə olması və bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin kifayət qədər 
inkişaf etməməsi işgüzar etika mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsini 
zəruri edir. Bu Azərbaycan şirkətlərinin, xüsusilə də tədricən beynəl-
xalq bazarlara çıxan şirkətlərin fəaliyyəti üçün bir zəmanətdir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, işgüzar etikanın bizdə yeni bir istilah olmasına 
baxmayaraq, onun bir çox komponentləri vaxtı ilə müəssisə və 
təşkilatlarda qüvvədə olan müxtəlif müddəalar və vəzifə təlimatları 
şəklində istifadə olunub. Buna görə də işgüzar etika kodekslərinə 
riayət edilməsi zərurətinin qavranılması şirkətlərin işçilərinin əksəriy-
yəti üçün o qədər də çətin olmayacaq. Halbuki kodekslərin özü köhnə 
müddəaların və vəzifə təlimatlarının təkrarı olmayacaq, onlarda bazar 
iqtisadiyyatı, korporativ mədəniyyət, istehlakçıya yeni münasibət və s. 
tələblərinə cavab verən çoxlu yenilik olacaq. İşçi heyət üçün keçirilən 
treninqlər işgüzar etika yeniliklərinin uğurla qavranılmasına yardım 
edə bilər.  

İşgüzar etika kodekslərinin hazırlanması problem deyildir. 
Sadəcə bu məsələnin həllində şirkət rəhbərlərinin əzm və iradəsi tələb 
olunur. Zənnimizcə bu məsələnin həllini gecikdirmək olmaz. Yəqin ki, 
haçansa Azərbaycan şirkətləri işgüzar etika kodekslərinin zəruriliyini 
anlayacaqlar. Bu, hamının, həm şirkətlərin, həm də onların məhsul və 
xidmətlərindən istifadə edənlərin maraqlarına cavab verir. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda işgüzar etika ünsiyyət formaları, 
fərdlərin münasibətləri, qruplararası əlaqələr, həmçinin fərd-qrup ara-
sında yaranan qarşıdurmalar, həmçinin insanlararası münasibətlər və 
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asılılıqların toplusu kimi də təqdim edilir. Müəssisənin idarə olunması 
mənəvi tənzimləyici vasitələr ilə təkmilləşdirilə bilər. Hər bir ida-
rəetmə sistemində (müəssisə, istehsalat, idarə, kommersiya və s.) iş-
güzar etikanın tənzimləmə mexanizmlər sistemi fəaliyyət göstərir. İda-
rəetmənin həm iqtisadi, həm inzibati, həm də sosial-psixoloji metod-
ları bu mürəkkəb etik sistemin tənzimlənməsində mühüm rol oy-
nayırlar. 

Hərəkətin düzgün və yanlış olmasına dair mühakimə çıxar-
maqdan ötrü mənəvi dəyərlərdən ibarət olan mənəvi normaların tətbiq 
edilməsi zəruridir. Mənəvi normaları və dəyərləri iki kateqoriyaya 
bölmək olar: universal və spesifik. 

Bu anlayışlar müxtəlif cəmiyyətlərdə və hətta bir cəmiyyət 
daxilində müxtəlif zaman kəsiyində əsaslı surətdə fərqlənir. Bu o 
demək deyildir ki, bütün bəşəriyyətin qəbul etdiyi universal mənəvi 
qanunlar mövcud deyildir. Məsələn, biznes heç bir cəmiyyətdə yalana 
bəraət qazandıra bilməz. Çünki bu cür münasibət alıcıların etibarını 
qıra bilər. Universal mənəvi prinsiplər dünyanın bütün dinlərində, 
demək olar ki, eyni dərəcədə şərh olunur. 

Spesifik norma və dəyərlər isə müəyyən insan qrupları və 
konkret zaman kəsiyi üçün səciyyəvidir. İşgüzar etikanın normaları 
fəaliyyət növlərindən asılı olaraq bir – birindən köklü sürətdə 
fərqlənir. Məsələn, Qərb biznesində bir çox peşələrdə hələ ötən əsrin 
sonlarında xidmətlərini reklam etmək və birbaşa potensial müştərilərlə 
əlaqəyə girmək qeyri – etik hərəkət sayılırdı, amma sərt rəqabət bir 
çox peşəkarları (məsələn, vəkilləri və həkimləri) bu təcrübəni bir 
norma kimi qəbul etməyi məcbur etdi. 

İşgüzar etika – davranışın tənzimlənməsini, qanun, yazılma-
mış əxlaq qaydalarını, əxlaq və mentalitet və sivil bazarın mənəvi 
dəyərlərini, həmçinin etik prinsiplərin riayət olunması və s. özündə 
ehtiva edir. 

Davranış – təbii xüsusiyyətlərə malik, lakin öz təməlində 
iqtisadi və sosial şəraitlə təmin olunmuş, dil və digər simvol və məna 
daşıyan sistemlərlə bilavasitə əlaqədə olan fəaliyyətdir ki, onun tipik 
forması - əmək, atributu isə ünsiyyətdir. 

Qanun – təbiətdə və cəmiyyətdə daim baş verən zəruri, əhə-
miyyətli, dəyanətli və sabit olan və müntəzəm təkrar edilən hadisələr 
arasındakı münasibətləri özündə əks etdirir. Qanunlar bu müna-
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sibətləri və əlaqələri ən ümumi şəkildə ifadə etməklə, insan şüurundan 
asılı olmayaraq obyektiv fəaliyyət göstərirlər. 

Etika da qanun kimi bir sıra qayda və qanunları müəy-
yənləşdirir və bunlara əsasən insan cəmiyyəti ümumilikdə və ayrı-ayrı 
qruplar fərdi qaydada fəaliyyət göstərir. Bu halda belə bir sual 
meydana çıxır: onda qanun ilə etika arasında fərq nədədir? Sualın 
cavabı olduqca sadədir.Qanun göstərir ki, nə edilməlidir, etika isə 
məsləhət görür ki, nə edilə bilər. Başqa sözlə, qanunun aliliyi po-
zulduqda cəza ilə nəticələnir. Etik normalara riayət etmək isə könül-
lüdür və müxtəlif prinsiplər əsasında fərdlərin və insan qruplarının 
dəyər toplusuna əsaslanır. Etikadan fərqli olaraq qanun hamı üçün 
eynidir. Bundan başqa, qanun bizə minimumu verir, etik qərarlar isə 
sonsuzdur. 

Yazılmamış əxlaq qaydaları – hər bir cəmiyyətin öz yazıl-
mamış mənəvi normalar toplusu mövcuddur. Bunlar insanlar tə-
rəfindən sosiallaşma prosesi, yaxud ailədə, dostlar arasında, dini 
təşkilatlarda və əmək kollektivləri də daxil olmaqla sosial qruplarda 
ünsiyyət prosesi ərzində və adi tədris zamanı dərk olunur.  

Əxlaq və mentalitet – ictimai şüur formalarından biridir. 
İctimai həyatın bütün sahələrində insanların davranışını tənzim etmək 
funksiyasını yerinə yetirən sosial institut. 

Sivil bazarların mənəvi dəyərləri – bu gün meyil etdiyimiz 
sivil bazar şəraitində işləyən bizneslər aşağıdakı mənəvi dəyərləri 
rəhbər tuturlar: qənaət və səmərə; gəlirin və ictimai ədalətin tarazlığı; 
qanun çərçivəsində fəaliyyət azadlığı və bazarın bütün iştirakçıları 
üçün bərabər imkanlar; digərlərinin azadlığına hörmət və onların 
qüsurlarına dözümlülük. 

Etik prinsiplərin biznesdə tətbiqi və ona riayət olunması hər 
bir əməkdaşın şirkətin etik prinsiplərini dəqiq dərk etməsidir. Hansılar 
ki, şirkətin kodeksində öz əksini tapmışdır. Kodeks təşkilatın həyat 
fəaliyyətinin ümumi prinsiplərini müəyyənləşdirir. Şirkətin müxtəlif 
tərəflərlə münasibətləri kodeksdə əks etdirilir: istehlakçılarla, əmək-
daşlarla, təchizatçılarla, cəmiyyət və ictimai qruplarla, rəqiblərlə, 
investorlarla, ətraf mühitə münasibətlə və s. 

Peşəkar etika işgüzar etikanın tərkib hissəsidir və müəyyən 
peşələr üçün davranış standartlarını təyin edir. Hərəkətin düzgün və 
yanlış olmasına dair mühakimə çıxarmaqdan ötrü mənəvi dəyərlərdən 
ibarət olan mənəvi normaların tətbiq edilməsi zəruridir. 
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İdarəetmə etikası adı altında idarəetmə ehtiyaclarına uyğun-
laşdırılan əxlaq anlayışları, müxtəlif əxlaq təzahürləri, müxtəlif fərdi 
mənəvi davranışlar və sosial hərəkətlər, situasiyalar vasitəsi ilə iş 
fəaliyyətinin həvəsləndirilməsi üçün mənəvi tələbatlar və rəhbər 
işçinin siması nəzərdə tutulur. 
 
17.3. Ишэцзар етика 

 
Etika – insan davranışı prinsiplərinin məcmusudur. Bu tərifi 

biznes sahəsinə qədər genişləndirərək demək olar ki, işgüzar etika 
özündə biznes sferasında məşğul olan insanların davranış prinsiplərini 
əks etdirir.  

İşgüzar etika partnyorların işgüzar münasibətlərini, habelə onların 
davranışlarını işgüzar dünyada ümumi olaraq qəbul olunmuş davranış 
prinsiplərinə uyğun gəlib-gəlməmə nöqteyi-nəzərindən nəzərdən 
keçirməyə və qiymətləndirməyə imkan verir. Belə prinsiplərə istinad 
etmə cəmiyyətin inkişafına fəal şəkiлdə təsir göstərmək, öz vətəndaş 
borcunu layiqincə yerinə yetirmək üzrə peşəkar imkana malik olan 
biznesmenlərə kömək edir.  

Bununla əlaqədar olaraq, işgüzar etikada struktur formalaşdıran 
komponentlər kimi çıxış edən əxlaqi dəyərləri fərqləndirmək məqsə-
dəuyğundur. Bunlar içərisində ən mühüm olanları aşağıdakılardır: 
düzlük və saflıq (vicdanlılıq).  

Biznesdə düzlük tələbi onun təbiətindən irəli gəlir. Yalan normal 
iqtisadi prosesin əsası kimi çıxış edə bilməz. Əksinə, o, partnyorların 
maraqları üçün təhlükə yaradır. Yalan danışan insanlar işgüzar dün-
yada hər zaman mühakimə olunmuşlar. Son nəticədə yalan və sax-
takarlığa yol verənlər udduqlarından çox uduzurlar.  

Düzlük və vicdanlılıq biznesin və ümumiyyətlə cəmiyyətin 
uzunmüddətli inkişafının nəticəsidir, bu proses zamanı optimal etik və 
əxlaqi normalar işlənib hazırlanmışdır. Məlumdur ki, sənaye cəhətdən 
inkişaf etmiş ölkələrdə biznes dağıntısız, sui-istifadəsiz, elementar 
vicdansızlıq və bunun əsasında ortaya çıxan qalmaqallarsız keçinmir. 
Bununla belə, biznesdə əsas məqam düzlük, vicdanlılıq, partnyora 
“kələk gəlməməyə” çalışmaq, daha irəli hərəkət etmək və müna-
sibətləri inkişaf etdirmək üçün qarşılıqlı faydalı razılıqlar bağlamaq-
dır.  
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Müasir sivilizasiyalı biznesdə şərəfsizlik ümumi qayda yox, 
xoşagəlməz istisnadır. Sənaye müəssisələri, banklar və ayrı-ayrı 
insanlar arasındakı münasibətlərdə düzlük və vicdanlılıq olmadan 
sivilizasiyalı biznes, sadəcə olaraq, mümkün deyil. Bu, ən azından 
milyon tonlarla neft və neft məhsullarının, onlarla milyon səhm və 
başqa qiymətli kağızların gündəlik olaraq Qərbin əmtəə və fond 
birjalarında şifahi sazişlər əsasında, şahidlər olmadan alınıb satılması 
ilə öz təsdiqini tapır. İşgüzar münasibətlərdə düzlük və vicdanlılıq 
Азярбайъан tacirliyinə də xas idi. Qədimдя юлкямиздя “əl vermək” 
adəti məşhur idi ki, bu da sazişin rəsmi olaraq bağlanmasını ifadə 
edirdi.  

İşgüzar etika azadlıq kimi ümumi insani dəyərə əsaslanır. Bu o 
deməkdir ki, biznesmen və ya menecer təkcə öz kommersiya fəaliy-
yətlərinin yox, öz rəqibinin də fəaliyyətlərinin azadlığını qiymət-
ləndirməlidir və bu da onun işinə müdaxilə edilməməsində, onun hətta 
ən cüzi maraqlarının belə əzilməməsində ifadə olunur.  

İşgüzar qarşılıqlı münasibətlərin başqa bir təməl prinsipi 
səbrlilikdir. Bu prinsip partnyorların, müştərilərin və ya tabelikdə 
olanların zəiflik və çatışmazlıqlarını “bir həmlədə” dəf etməyin qeyri-
mümkün olmasının qavranılmasından çıxır. Səbrlilik qarşılıqlı etibar, 
anlayış və səmimilik yaradır, münaqişəli situasiyaları onlar hələ 
yaranmadan söndürməyə imkan verir.  

İşgüzar qarşılıqlı münasibətlər hər zaman müxtəlif nöqsanlar və 
münaqişələrlə müşayiət olunur, buna görə də onlar nəzakət və zəriflik 
tələb edirlər. Belə ünsiyyətdə nəzakət təkcə məqsədlər və davranış 
normalarının uyğunluğunu başa düşməyi yox, bu normaları konkret 
insana tətbiq etməyi bacarmağı ifadə edir. Nəzakət, hər şeydən əvvəl, 
humanizmə və xeyirxahlığa oriyentasiyanı, diqqətlilik və xəbərdarlığı 
nəzərdə tutur. Nəzakətli olmaq istənilən situasiyada öz partnyorunu, 
müştərini və tabelikdə olanı, onun biososial xarakteristikaları olan 
cins, yaş, milliyyət, temperament, vərdiş və s. cəhətlərinin nəzərə 
alınması ilə dəyərli insan şəxsiyyəti kimi dərk etməyi ifadə edir.  

Zəriflik dedikdə, ünsiyyətdə mülayimlik və diqqətlilik, öz 
kolleqalarının mənliyini hifs etmək bacarığı başa düşülür. Nəzakət xü-
susi, ünsiyyət zamanı səhihlik və səmimiliyin yalnız yüksək səviyyədə 
peşəkar biznesmenlərə və menecerlərə xas olan təzahür formasıdır. O, 
ən az əxlaqi-psixoloji xərclərlə işgüzar məsələləri həll etməyə imkan 
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verir. Nəzakətin dəyəri xarici biznesmenlərlə ünsiyyət zamanı xüsusilə 
yüksəkdir. 

Xarici firmaların nümayəndələri görüşərkən hər hansı hadisələrin 
qiymətləndirilməsində fikir ayrılığı tamamilə təbiidir. Yad adət və 
təsəvvürlər qəribə, davranış tərzləri həddən artıq ciddi və ya əksinə 
мцлайим təsir bağışlaya bilər. Lakin ilkin və eyni zamanda, bir qayda 
olaraq, səthi təəssüratdan çıxış edərək biznes üzrə xarici kolleqalara 
qarşı hörmətsizlik yaranmamalıdır. Eyni zamanda nəzakət artıq 
olmamalı, yaltaqlığa çevrilməməli, görülmüş və ya eşidilmiş şeyin heç 
nə ilə əsaslandırılmamış tərifinə gətirib çıxarmamalıdır.  

Səbr və nəzakətlə yanaşı işgüzar etika ədalətlilik kimi ümumbəşəri 
əxlaqi keyfiyyətə də oriyentasiya edir. Bu, insanların şəxsi-işgüzar 
keyfiyyətlərinin, onların fəaliyyətlərinin obyektiv olaraq qiymətlən-
dirilməsini, onların fərdiliklərinin qəbul olunmasını, tənqidə açıqlığı 
və özünütənqidi nəzərədə tutur.  

İşgüzar insanı xarakterizə edən ümumi əxlaqi keyfiyyətlərə onun 
peşəkar düzgünlüyünü, yəni tələbkarlığını, işə can yandırmasını, 
habelə prinsipiallığını və başqalarını fikirlərinə hörmət göstərməsini 
aid etmək olar.  

Bütün dünyanın işgüzar insanlarında vəzifə (borc) kimi anlayış 
mövcuddur. ABŞ-da, misal üçün, “texas salamlaşması” anlayışı 
məşhurdur, bu zaman tərəflər sadəcə olaraq hansısa bir işlə məşğul 
olacaqları barəsində razılığa gəlirlər və əgər kimsə razılaşma şərtlərini 
pozsa, onunla daha heç kim iş görməyəcəkdir.  

Qərb biznesmenlərinin uğur düsturu sadədir: uğur = peşəkarlıq + 
vicdanlılıq. Xaricdə illər ərzində yoxlanmış partnyorları çox qiymət-
ləndirirlər, yeniləri isə şübhə ilə öyrənirlər və çox vaxt ilk görüşdə 
özünü qaydalara uyğun aparmayanları öz qeyd dəftərçələrindən 
silirlər.  

Biznesdə qızıl qayda var: öz müştərilərinin qayğısına qal, bazar da 
sənin qayğına qalacaq. Bu qaydanın düzlüyünü amerikan biznes-
menlərinin uğuru sübut edir. Misal üçün, “Ceneral Motors” bir dəfə 
təkcə poçt xərclərinə 3,5 mln. dollar pul sərf etmişdi, lakin bunu ona 
görə etmişdi ki, 1,5 mln. avtomobil sahibini mühərrikin bərkidil-
məsindəki qüsur haqqında xəbərdar etsin. İstehsalçının peşəkar nüfuzu 
belə yaranır.  

Yaxşı nüfuzu qazanmaq çətindir, buna illər sərf olunur, lakin onu 
bir anın içində və çox vaxt da boş bir şeyin üstündə (vaxtında telefon 
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zənginə və ya məktuba cavab verməməklə, gözlənilən faksı gön-
dərməməklə, istənilən başqa formada tərbiyəsizlik təzahür etdirərək) 
əldən qaçırmaq olar. Nüfuz üçün hər şey vacibdir: danışıq mədə-
niyyəti, davranış tərzi, geyim, ofisin interyeri və s. xarici partnyorlarla 
uzunmüddətli dövrdə işləmək istəyən Аzərbaycan biznesmenləri üçün 
bütün bunlar ikiqat vacibdir. Bizim biznesmenlərin səriştəsizliyi və 
vicdansızlığı aşkar olunan kimi təmaslar dərhal qırılır.  

Hazırkı dövrdə hər bir özünə hörmət edən kompaniya biznesinin 
əsas postulatı (müddəası) 1918-1920-ci illərdəki Azərbaycanda 
işgüzar dairələrində çıxan “Birja xəbərləri” qəzetinin şüarı ilə ifadə 
oluna bilər: “Mənfəət hər şeydən öndədir, lakin şərəf mənfəətdən 
əvvəl gəlir”.  

Ümumbəşəri əxlаqi dəyərlər və peşəkar işgüzar keyfiyyətlər qar-
şılıqlı əlaqəlidirlər və ümumi halda müasir insanın əxlaqi simasının 
modelini formalaşdırırlar. Bu insan: 

- özünə şəxsiyyət kimi hörmət bəsləyir və qarşılıqlı işgüzar 
münasibətlərdə səbr, nəzakət və zəriflik təzahür etdirərək insanlara 
hörmətlə münasibət göstərir, təkcə özünə yox, başqalarına da etibar 
edir; 

- inanır ki, şərəf mənfəətdən öndə gəlir və buna görə də hesab edir 
ki, işgüzar münasibətlər üçün düzlük, vicdanlılıq, ədalətlilik, intizam-
lılıq və səriştəlilik mütləqdir;  

- rəqabətin zəruriliyini qəbul edir, lakin əməkdaşlığın zəruriliyini 
də başa düşür; 

- təkcə öz kommersiya fəaliyyətlərinin yox, öz rəqiblərinin fəaliy-
yətlərini azadlığını da qiymətləndirir; 

- risk etməyi və qəbul olunan qərarlara görə məsuliyyəti öz 
üzərinə götürməyi bacarır.  

Yekun olaraq, təkcə uğura yox, həm də biznes sferasında işlərdən 
həqiqətən də məmnunluq əldə ediləcəyinə zəmanət verən cəlbedici 
işgüzar imic yaratmağa kömək edən konkret məsləhətləri ifadə edək: 

- verilmiş sözləri vaxtında yerinə yetirin. Əgər yerinə yetirə 
bilməsəniz yeni bir müddət təyin edin və bir az gec olsa da sözünüzün 
üstündə durun; 

- özünüzə arxayın olmaqla yanaşı, eqoizmdən uzaq olun; 
- yaddan çıxarmayın ki, sizinkindən başqa heç də pis olmayan 

digər fikirlər də var; 
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- yadda saxlayın ki, insanların şəxsi həvəsləndirici motivlərini 
bilmək biznes üzrə partnyorlar və tabelikdə olanlarla effektiv qarşılıqlı 
fəaliyyətin ən mühüm şərtlərindən biridir; 

- insanların çatışmazlıqlarına qarşı səbrli olun, əgər bu çatış-
mazlıqlar sizin biznesə mane olmursa; 

- yalnız həllində sizin iştirakınız mütləq olan məsələlərlə məşğul 
olun; 

- əməkdaşları insanların qarşısında tərifləyin, təklikdə məzəmmət 
edin; 

- dinləməyi bacarın; 
- lazımsız təklifləri təxirə salın, lakin ədəb və nəzakətlə; 
- hər bir uğursuzluq, sıradan çıxma və ya yan keçmə halını 

diqqətlə təhlil edin; 
- istedadlı tabelikdə olanlardan qorxmayın; 
- işdə üç “olmaz”a istinad edin: qıcıqlanmaq olmaz, özünü itirmək 

olmaz və parçalanmaq olmaz; 
- yadda saxlayın ki, yüksək sinifdən olan biznesmen zərərli ha-

disəni (işə mane olan) faydalı hadisəyə (məqsədə nail olmağa kömək 
edən) çevirmək qabiliyyətinə malikdir; 

- qarşılaşdığınız hər şeyi işinizə faydalı olması nöqteyi-nəzərindən 
nəzərdən keçirmək vərdişini özünüzdə tərbiyə edin; 

- “faydasız” təkliflərə qarşı diqqətli və obyektiv olun; 
- lazımi qərarın qəbul olunmasına görə məsuliyyəti tabelikdə olan-

ların üzərinə qoymayın, əgər bu onların səlahiyyətinə daxil deyilsə və 
ya onlar sizdən müvafiq tapşırıq və ya tövsiyə əldə etməyiblərsə;  

- effektiv şəkildə tabeliyə salmaq üçün, heç olmazsa, şəraitə tabe 
olmağı bacarın; 

- tabelikdə olanları onları təngə gətirməyərək tərbiyə edin, onların 
məhsuldar əmək və təşəbbüskarlıqlarını həvəsləndirin; 

- işin başlamasını özünüzün gecikməsi və ya tədbirin hazır 
olmaması üzündən ləngitməyin, bu partnyor və tabelikdə olanlara 
qarşı hörmətsizliyin ən yüksək formasıdır; 

- insanın işgüzar keyfiyyətlərinə qarşı diqqətli olun, xüsusilə əgər 
sizin onunla münasibətləriniz yaxşı deyilsə. Ola bilsin ki, onun sizə 
qarşı pis münasibəti sizin mükəmməl olmamanızın nəticəsidir; 

- yadda saxlayın ki, insan üçün alçaldılmadan daha təhqiredici şey 
yoxdur. Ədalətsizlik etməkdən qorxun, bu insanlara çox pis toxunur; 
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- etik və işgüzar qaydaları özünüz formalaşdırın. Yaradın, lakin 
nəzakət və xeyirxahlığı unutmayın.  

Şirkətlər daxili etik problemlərdən danışdıqda ilk əvvəl 
rəhbərlik və işçilər arasında olan münasibətlərə nəzər salmaq lazımdır. 
Belə ki, müəssisə rəhbəri işçiyə əməkhaqqı verir və bunun da 
müqabilində işçidən ona tapşırılanları vaxtında yerinə yetirməyi, işinə 
cavabdeh olmağı, kollektivin layiqli üzvü olaraq şirkətin maddi və 
mənəvi dəyərlərinə sadiq olmağı gözləyir. İşçi isə öz növbəsində 
rəhbərlikdən ədalətli münasibət və sağlam iş mühiti sorağındadır. 
Gəlin bu məsələlərə rəhbərlik və işçi nöqteyi-nəzərindən baxaq. 

Şirkət rəhbəri şirkət daxilində baş verən zahirən kiçik lakin, 
pis nəticələrə gətirə biləcək qeyri-etik davranışların vaxtında qarşısını 
almağa cavabdehdir. Bu, ilk növbədə rəhbərin idarəçilik bacarığından 
asılıdır. Adətən qeyri-sağlam kollektivdə yalan, əliəyrilik, ikiüzlülük, 
yaltaqlıq, intizamsızlıq, qərəzli münasibət, kiçik oğurluq və s. 
problemlər mövcud olur, bu isə şirkətin nüfuzuna mənfi təsir göstərir. 
Faktlar və tədqiqatlar göstərir: işçi dərk edəndə ki, onun gördüyü iş 
rifah naminədir və bu işdən çox şey asılıdır, onun əməyi daha məh-
suldar olur. 

Şirkətdə keçirilən sorğunun nəticələri aşkar etmişdir ki, iş ye-
rində işçilərin üstünlük verdiyi əsas dəyərlər sırasında şirkətin dav-
ranış normalarına riayət etməsi, işçilərə ədalətli münasibət və hörmət 
bəslənilməsi mühüm amillərdəndir. 

Yuxarıda qeyd edilən bütün aspektləri nəzərə alaraq əminliklə 
demək olar ki, şirkət daxili problemlər və bu problemlərin aradan 
qaldırılması şirkətin həm rəhbərliyi, həm də işçiləri üçün mühüm 
amillərdir. Bu baxımdan şirkət daxili etik problemləri aşağıdakı kimi 
qruplaşdırmaq olar: 

- əməkdaşlarla aparılan işin qüsurları; 
- maraqların münaqişəsi; 
- məxfiliyə riayət edilməməsi. 
Əməkdaşlar və ya insan resursları, müəssisənin ən mühüm 

komponenti və investisiyalarının ən mühüm sahəsi olduğundan bu 
resurslar şirkətin uğur və ya iflasının əsas göstəricisidir. 

Aydındır ki, işçilərdə peşəkarlığın çatışmazlığı problemi 
vardır. Peşəkarlıq dedikdə işçilərin öz öhdəliklərini həm yüksək 
bacarıqla, həm də vicdanla icra etməsi nəzərdə tutulur. Məhz bu amil 
şirkət rəhbərindən işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin müxtəlif vasitəлярля 
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artırılmasını tələb edir. Həmçinin heç bir şirkət rəhbəri istəməz ki, 
yüksək peşəkarlığa və bacarığa malik əməkdaşını itirsin. 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, peşəkar işçilərin axınının 
qarşısını almağın ən düzgün və səmərəli yolu həmin işçilərə münasib 
iş şəraitinin yaradılmasıdır. Elə bir şərait ki, işçi özünü orada lazımlı 
və dəyərli hiss etsin. 

Əlbəttə ki, müxtəlif problemlərin ortaya çıxması təbii haldır. 
Çox hallarda bu idarəedicilər üçün bir sıra çətinliklər yaradır. Belə 
problemlər demək olar ki, əksər şirkətlərdə eynidir. İşə götürmə 
prosesini tənzimləyən müəyyən meyarların da daxil olduğu insan 
resurslarının idarə edilməsi sistemi mövcuddur. Bu meyarlar əsasında 
hər bir işçinin cinsindən, dərisinin rəngindən, yaşından, baxışlarından 
asılı olmayaraq yalnız peşəkarlıq səviyyəsi əsasında işə götürülməsi, 
işdən azad edilməsi, vəzifədə irəli çəkilməsi, əməyinin qiymətlən-
dirilməsi, başqa əməkdaşlarla davranması üzrə etik və digər normalar 
nəzərdə tutulur. Yaxşı menecer işçini işə götürərkən onun bacarığına 
və peşəkarlıq səviyyəsinə əsaslanmalıdır. Eyni zamanda hər bir 
əməkdaşın da öz hüquqlarına malik olması nəzərə alınmalıdır. Bu 
şərtlər işə götürmə zamanı ətraflı izah edilməlidir. 

Şirkət daxili etik problemlərin həlli zamanı işçilərin iş 
bacarığının qiymətləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təcrübədə 
iş bacarığının qiymətləndirilməsi zamanı iki məsələyə diqqət yetirilir: 

1. İşçinin iş bacarığının rəsmi qiymətləndirilməsi. 
Bu zaman iri şirkətlərdə hər bir əməkdaşın iş bacarığı hər il 

qiymətləndirilir və onun şəxsi vərəqəsində qeyd edilir. Adətən verilən 
bu qiymət əməkhaqqına təsir edir və əməkdaşın bacarıq səviyyəsinin 
daim qeyd olunduğu sənədə çevrilir. 

2. İşçinin iş bacarığının qeyri – rəsmi qiymətləndirilməsi. 
Bu hər bir əməkdaşın il ərzində öhdəsindəki işi necə yerinə 

yetirməsinin ardıcıl qiymətləndirilməsidir. Bu halda menecer vəzifə və 
tapşırıqların gündəlik yerinə yetirilməsi əsasında işin keyfiyyətini 
qiymətləndirir. Gündəlik nəzarət nəticəsində illik qiymətləndirmə 
aparılır və buna görə də hər bir əməkdaş işinə daha məsuliyyətlə ya-
naşmağa çalışır. Bu proses həm də əməkdaşların mümkün olan əsassız 
iddialarının qarşısını alır. 
 Belə qiymətləndirmə nəticəsində şirkət rəhbərləri aşağıdakı 
məlumatları əldə edirlər: 
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Birincisi, hər bir işçinin peşəkarlıq keyfiyyətləri və məhsul-
darlığı haqqında məlumata; 

İkincisi, əməkdaşlara daha yaxşı nəzarət etmək imkanı 
yaranır; 

Üçüncüsü, siz əməkdaşlarınızın öz işinin müsbət və mənfi 
cəhətlərini görməsinə nail olursunuz və bu, onlara həmişə öz 
səhvlərinin düzəldilməsi imkanını verir; 

Dördüncüsü, bu yazılı qeydlər sayəsində istənilən xasiyyət-
namənin yazılması üçün dolğun materiallar əldə olunur; 

Beşincisi, əməkdaşların peşə bacarığını obyektiv qiymət-
ləndirmək imkanı yaranır. 

İşçilərin idarə olunması qarşılıqlı hörmət, ədalət, vicdanlı 
əmək, şəffaflıq və s. prinsiplər əsasında qurulur. Bunlar hər bir cəmiy-
yətin əsas mənəvi dəyərlərindəndir. Əxlaq normalarına əməl etmək 
insan haqlarının əsas mahiyyətini təşkil edir. Hər bir fərd tutduğu 
vəzifəsindən asılı olmayaraq yaşamaq, azad fikir söyləmək, sağlamlıq, 
təhlükəsizlik və mülkiyyət hüququna malikdir. 

Peşəkarlıq və şəxsi mövqeyindən asılı olmayaraq bütün əmək-
daşlar bir – biri ilə daim qarşılıqlı münasibətdədirlər. İşçinin etibarlı 
olması və xüsusən də şirkətin nüfuzu həmin şəxsin başqaları ilə, 
məsələn, həmkarları, istehlakçılar, məsləhətçilər, satıcılar, təchizat-
çılar, reklam mütəxəssisləri, hətta ailə üzvləri, dostları ilə münasibət 
qurması bacarığından çox asılıdır. Bu münasibətlərdə obyektivlik, 
bitərəflik amili də mühüm rol oynayır. İş yerlərində bu məsələlərə 
riayət olunmadıqda maraqların münaqişəsi törəyir, yəni işçinin şəxsi 
və xidmət maraqlarının toqquşması baş verir. 

Maraqların münaqişəsinin bir neçə növü mövcuddur: 
- tərəfdaşlarla münasibətlərdən şəxsi mənfəətin götürülməsi 

imkanı; 
- müəyyən qərarların qəbuluna təsir göstərilməsi məqsədilə 

şəxsi əlaqələrdən istifadə etmək; 
- rəqib şirkətə işləmək; 
- təchizatçı firmalarla yaxın və qohumluluq əlaqələri; 
- rəqib şirkətlərlə əlaqələr və s. 
Tədqiqatlar münaqişələrin səbəblərinin aşağıdakı zəmində 

törəndiyini aşkarlayır: 
- təşkilatın idarəetmə qurumunun işində ciddi 

çatışmazlıqların olması; 
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- iş rejiminin qeyri – ahəngdar və qeyri – sabit olması; 
- işçi heyətin maddi cəhətdən təmin olunmaması və bunun 

nəticəsi kimi iş üçün stimulun olmaması; 
- işçi heyətin əməyinin düzgün qiymətləndirilməməsi; 
- peşəkarlıq, fərdi, yaş və digər fərqlər səbəbindən psixoloji 

uyğunsuzluğun olması; 
- formalaşmış davranış normalarının pozulması, işçi heyətin 

müxtəlif kateqoriyaları arasında ixtilafların olması. 
Sərt rəqabət şəraitində hər bir şirkət çalışır ki, göstərdiyi 

xidmət və istehsal etdiyi məhsul istehlakçıların istək və tələblərinə tam 
cavab versin. Heç bir şirkət istəməz ki, müştərilərini itirsin. Müştə-
rilərlə münasibətlərin qurulması biznesin müştərilər qarşısında götür-
düyü öhdəliklərlə şərtləşir. Bu öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir: 

- Müştərilərlə münasibətlərdə düzgünlük. 
- Müştərilərlə münasibətdə səriştəlik. 
- Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi. 
- Müştərilərə qayğı. 
- Müştərilərə loyallıq (sadiqlik). 
- Müştərilərlə münasibətdə ədalət. 
- Müştərilərə münasibətdə məxfilik prinsipi. 
Deməli, hər bir sahibkar öz müştəriləri ilə münasibətdə 

yuxarıda qeyd edilən öhdəlikləri əsas götürməli, bu zaman onlara qarşı 
düzgün və ədalətli olmalı və müştərilərin etimadını qazanmalıdır. 

Xidmət göstərən şəxsin səriştəli olması müştərilər üçün çox 
əhəmiyyətlidir. Belə ki, xidmət göstərən şəxs düzgün, səmimi, qay-
ğıkeş, loyal və ya ədalətli ola bilər, amma onun səriştəsi yoxdursa, o 
bu işi görə bilməyəcəkdir. 

Biznes sahibləri öz müştərilərinə daima qayğı göstərməlidir. 
Qayğı dedikdə müştərilərin ehtiyac və tələblərinə daima diqqətli ol-
maq, uyğun məhsul və xidmət seçimində məsləhət vermək və yardım 
göstərmək, keyfiyyətsiz və ya uyğun olmayan malın və xidmətin alın-
masından çəkindirməyi nəzərdə tutur. Belə qayğını hiss edən müştəri 
istehsalçıya etibar edəcək və onun uzunmüddətli müştərisinə 
çevriləcəkdir. 

Biznes sahibləri ilk növbədə müştərilərinin ən ümdə ma-
raqlarını qorumalı və ona loyallıq etməlidirlər. Loyallıq da çox yüksək 
intellekt tələb edən peşə nümayəndələrinə xas olan keyfiyyətlərdir. 



 317

Bütün peşə sahibləri maraqlı tərəflərlə münasibətdə öz müştərilərinin 
maraqlarına üstünlük verməlidirlər. 

Müştərilərlə münasibətdə ədalət prinsipinin əsas qayəsi mən-
subiyyətindən asılı olmayaraq bütün müştərilərə bərabər gös-
tərilməsidir. Müştərilərlə münasibətdə məxfilik prinsipi müştərinin 
başlıca hüquqlarından biridir. Bir çox ölkələrin səhiyyə sistemində 
xəstənin diaqnozunun anonim saxlanılmasına zəmanət verilir. 
Həmçinin əksər şirkətlər müştərinin şəxsiyyətinin gizli saxlanılmasına 
daha ciddi zəmanət verir. 

İqtisadi fəallıq artdıqca və rəqabət kəskinləşdikcə Azərbaycan 
biznesi göstərilən prinsiplərə riayət olunmasına daha ciddi yanaşacaq. 

Qloballaşan cəmiyyətdə yuxarıda qeyd edilən əxlaqi də-
yərlərlə yanaşı bəzən gündəlik həyatımızda müxtəlif yalan və kələk-
lərlə də üzləşməli oluruq. Yalanın əsas məqsədi həqiqəti gizlətməklə, 
yaxud məlumatı saxtalaşdırmaqla gündəlik ünsiyyətdə və biznes 
sövdələşmələrində qarşı tərəfə üstün gəlmək, nüfuz və gəlirə nail 
olmaqdır. Yalan obyektiv reallığa kölgə sala, real seçimlərdə qeyri – 
müəyyənlik yarada, şübhəli işi etibarlı iş kimi qələmə verə, xərcləri 
azalda və gəlirləri süni şişirdə bilər. 

Yalanın forma və üsulları müxtəlifdir: 
a) Uydurma (blef) – qarşı tərəfə yalan vədlər vermək və 

olmayan şeyləri həqiqət kimi göstərmək; 
b)  Saxtalaşdırmaq – yanlış məlumatı həqiqət kimi təqdim 

etmək; 
c) Aldatmaq – qəsdən səhv dəlillər təqdim etmək vasitəsilə 

müsahibi yanlış nəticələr çıxarmağa məcbur etmək; 
ç) Məlumatın gizlədilməsi – həqiqətin yalnız bir hissəsini 
təqdim etmək. 
Biznes aləmində yalan yalnız qısamüddətli nəticələr verə 

bilər. Kələkdən istifadə edən şəxs bilməlidir ki, aldatdığı insanların 
inamını itirə bilər. Bir dəfə aldanmış tərəf növbəti dəfə həmin şəxsə 
hər hansı bir xidmət üçün müraciət etmir. Etik davranış normaları 
baxımından yalan heç vaxt qəbul edilməmişdir. 

Qeyri-etik davranışa yalan və kələkdən savayı eləcə də vədin 
pozulması, fırıldaqçılıq və oğurluq daxildir. 

Vəd (söz vermək) – şəxsin bu və ya digər məsələyə mü-
nasibətini bildirən onun razılığının ifadəsidir. Vədini pozan, sözünün 
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üstündə durmayan və sözünü geri götürən şəxs biznes aləmində heç 
vaxt qəbul edilmir. 

Bütün cəmiyyətlərdə və mədəniyyətlərdə ən murdar əməl 
oğurluq sayılır. Oğurluq kiminsə mülkiyyətinə təcavüz etmək de-
məkdir. Heç bir cəmiyyətdə, eləcə də biznes aləmində qeyri-etik 
normalara aid edilən bu murdar əmələ haqq qazandırılmır. 

Yalan kimi fırıldaq və dələdüzlük də kələk və aldatmaq 
məqsədilə işlədilir. Yalandan fərqli olaraq fırıldaq və dələdüzlük daha 
çox konkret əməllərlə bağlıdır. Yalana inanmaq, yaxud inanmamaq 
olar. Fırıldaq və dələdüzlüklə qarşılaşan şəxs aldadılmaq təhlükəsilə 
üzləşir. 

Fırıldaq və dələdüzlük müxtəlif formalarda mövcud ola bilər. 
Məsələn, vergi məbləğinin düzgün göstərilməməsi, biznes fəaliyyəti 
ilə bağlı rəqəmlərin saxtalaşdırılması, bazarda çəkidə aldatmaq, vaxtı 
ötmüş malların tarixinin saxtalaşdırılması, sığorta almaq məqsədilə 
yalan məlumatların verilməsi, işə daxil olarkən saxta sənədlərin 
təqdim edilməsi və s. 

 
17.4. Milli biznesmenlərin əsas keyfiyyətləri 

 
 
Milli və xarici mütəxəssislər tərəfindən aparılmış tədqiqatlar 

uğurlu biznesmenin ən mühüm keyfiyyətlərinə aşağıdakıları aid etmə-
yə imkan vermişdir: təşəbbüskarlıq, risk etmək qabiliyyəti, məqsəd-
yönümlülük, müstəqillik, effektivlik və keyfiyyətə oriyentasiyalılıq, 
inandırmaq və qarşıya məqsəd qoymaq bacarığı, biliklər əldə etməyə 
çalışmaq, müşahidəçilik qabiliyyəti. 

Biznesmenin faydalılığı onun işi təşkil etmək və rasional şəkildə 
həyata keçirməsinə, qənaətliliyinə, təşəbbüskarlığına, buraxılan məh-
sulun istehsalının daimi olaraq yenilənməsinə çalışmasına əsaslanır. 
Sahibkarlıq fəaliyyətinin insanların təlabatlarının təmin edilməsinə 
istiqamətlənməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onların alıcılıq qa-
biliyyətlərinin artırılmasında maraqlı olan biznesmenlər inkişaf etmiş 
cəmiyyətdə fəal şəkildə sosial siyasətin yaxşılaşdırılmasında iştirak 
edir, mədəniyyət və elmin inkişafına öz töhfələrini verirlər.  

Bizim ölkədə insanların biznesmenlərə qarşı münasibəti müx-
təlifdir və həm obyektiv, həm də subyektiv xarakterli bir çox amillərin 
təsiri altında formalaşır. Onillər ərzində sovet insanlarında biznesmen 
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haqqında cəmiyyətin var-dövlətinə sahib olan və buna haqqı olmayan, 
zəhmətkeşlərin istismarı hesabına yaşayan “parazit” stereotipi 
formalaşmışdır; onun marağı yalnız asan qazancdır. Bu gün bu sxemin 
tərəfdarları mövcuddur, ancaq sahibkarlara qarşı yeni münasibət də 
möhkəmlənir.  

Əksər milli biznesmenlərin işgüzar etikası hələ ki, formalaşma 
mərhələsindədir. İnzibati-amirlik sistemi şəraitində təsərrüfat rəhbər-
komformistin xüsusi tipi yaranmışdır: qorxaq, daxilən azad olmayan, 
riskdən qorxan, təşəbbüssüz bir tip. Tez-tez bu sistem çərçivəsində 
böyümüş təsərrüfatçılar demokratik olmurlar, dialoqa meyilli deyillər, 
insan münasibətləri, psixologiya və menecment məsələlərində 
səriştəzisdirlər, kifayət qədər dünyagörüşünə малик deyillər.  

Birinci qrupa (müxtəlif qiymətləndirmələrə görə ümumi sayın 5-
20%-i) nomenklatur biznesin nümayəndələri – komsomol, partiya və 
sovet orqanlarının işçiləri aid edilir. Bu işlərə xalq təsərrüfatının bir 
çox sahələrindən, son nəticədə isə bizneslə məşğul olmuş şöhrətpərəst 
işgüzar insanlar təşrif buyururdular. Onların fərqləndirici cəhətlərinə 
işgüzar yanaşma, təşkilatçılıq qabiliyyətlərinin olması, biznesin 
əsaslarını bilmələri, qeyri-rəsmi münasibətlər saxlamaq və qaydaya 
salmaq bacarığının olması və s. aiddir.  

İkinci qrupa lyumpenləşmiş (пешясиз инсанлар) siniflər daxildir. 
Bunlar öz peşələrində yüksəyə qalxmamış və ya ümumiyyətlə peşəyə 
sahib olmayan insanlardır. Burada 13-15 yaşlarından qeyri-qanuni 
biznesdə “pul qazanmağa” başlamış, daha sonra isə rəsmi qey-
diyyatdan keçmiş firmalar açmış gənc insanların payı böyükdür. Bu 
qrupdan olan biznesmenlər üçün nəyin bahasına olursa-olsun özünə 
var-dövlət toplamaq xarakterikdir, buna görə də onları maraqlandıran 
sfera istehsal yox, ticarət-tədarükat əməliyyatları, vasitəçilik fəa-
liyyəti, birja və bank işidir. Biznesmenlərin böyük hissəsi (müxtəlif 
qiymətləndirmələrə görə 15-30% arası) cinayətkar keçmişə ma-
likdirlər.  

Biznes mədəniyyətinə bizim ölkədə uzun illər boyu kölgə 
iqtisadiyyatının mövcud olması da təsir göstərmişdir. Eyni zamanda 
kölgə iqtisadiyyatının üç formasını fərqləndirmək olar: qeyri-rəsmi 
(faktiki olaraq qanuni, lakin statisktikada nəzərə alınmayan), saxta 
(əlavələr) və gizli (qanunla qadağan olunmuş fəaliyyət növləri).  

Kölgə insanları iki tipdə olur: əksəriyyət təşkil edən “işgüzarlar” 
(onlar qıt əmtəələr istehsal edir, zəruri kommersiya əlaqələri qururlar), 



 320

“seçilmişlər” (qızıl, daş-qaş, əntiq əşyalarla əməliyyat aparırlar, onlar 
öz əllərində maliyyə zənginliyini toplamışlar). Sonuncular cinayətkar 
dünya, rüşvətxor dövlət strukturları ilə bağlıdırlar, təşkil olunmuş 
cinayətkarlığa başçılıq edir, qeyri-qauni yolla qazanılmış pulları 
qızğın surətdə “yumağa” və öz siyasi təsirlərini möhkəmləndirməyə 
çalışırlar.  

Milli biznesmenlər mürəkkəb şəraitdə, tez-tez qeyri-müəyyənlik 
vəziyyətində işləməli olurlar. Biznesə mane olan mexanizmlər hələ də 
dəf edilməmişlər. Belə şəraitdə uğuru yalnız sürətlə uyğunlaşan 
biznesmenlər əldə edirlər. Buna görə də “birdəfəlik” biznes psixo-
logiyası kifayət qədər geniş tətbiq edilir, bu zaman uduş ədalətsiz 
rəqabət şəraitində istehlakçıların aldadılması yolu ilə əldə edilir.  

Vaxt insanının daha bir cəhəti “daimi hərraclar sistemidir”, bu 
zaman işgüzar partnyorların seçilməsi uzunmüddətli qarşılıqlı faydalı 
əlaqələrin qurulması ilə yox, daha tez və daha çox əldə etmək arzusu 
ilə şərtlənir.  

Milli biznesin xüsusiyyətlərinə həmçinin qapalı, hətta mafioz 
xarakter də aid edilir. Uğurla fəaliyyət göstərən kommersiya struk-
turları tez-tez öz fəaliyyətlərində dövlət, o cümlədən hüquq-mühafizə 
orqanları ilə əlaqələrindən istifadə edir və zor tətbiq edirlər. Belə 
strukturların rəhbərlərinin seçilməsi zamanı ilk növbədə şəxsi sadiqlik, 
“dilini dinc qoymaq” bacarığı nəzərə alınır. Buna görə də burada 
ikiqat əxlaq, zorakılıq və sözsüz tabe olmaq hökm sürür.  

Hüquq-mühafizə orqanlarının fikrincə, cinayətkarlığın artmasının 
əsas səbəbləri iqtisadiyyatın zəifliyi və onun hüquqi tənzimlənməsinin 
qeyri-təkmil olması, dəqiq əxlaq qaydalarının mövcud olmaması, 
habelə qüvvədə olan qanunvericiliyin təkmil olmamasıdır. Bəzən 
qanunvericilər tərəfindən ziddiyyətli və qeyri-müəyyən aktlar qəbul 
olunur ki, bu da onları sərbəst şəkildə şərh etməyə imkan verir.  

Cəmiyyətin yoxsullaşması, kəskin şəkildə varlı və kasıblar kimi 
təbəqələşməsi, mədəniyyətə və təhsilə qarşı formalaşmış münasibət və 
siyasi qeyri-sabitlik “bir günlə” yaşamaq həyat tərzinin məşhur-
laşmasına gətirib çıxarır. 

Kriminallaşma iqtisadiyyatın bütün sahələrində təzahür edir: 
yalnız сон беш илдя минлярля мцхтялиф мяншяли iqtisadi cinayətin üstü 
açılmışdır.  

Son dövrlər müəssisələrin artan ödəniş qabiliyyətsizliyi iqtisadi 
böhranın əsas xüsusiyyəti kimi çıxış edir. Ödəməmələrin səbəbləri 
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rəngarəngdir. Bu gün müəssisələr borcları mümkün olduqca uzun 
müddət ödəməməkdə maraqlıdırlar. Onlardan bir çoxlarının davranış 
norması müxtəlif məqsədlər üçün başqalarının maddi-maliyyə 
resurslarından istifadə edilməsindən ibarətdir. Belə vəziyyətin başlıca 
səbəbi müəssisə rəhbərlərində borclara görə əxlaqi məsuliyyətin olma-
masındadır. Onlar borcların ödənilməsi üzrə qanuni tələbə təsərrüfat 
əlaqələrini qırmaq hədələri və başqa metodlarla cavab verirlər.  

Müasir sahibkarlıq fəaliyyətində mübarizə aparmaq, öz 
üstünlüyünü saxlamaq bacarığı ilə yanaşı sadiqlik, diplomatiklik, 
əməkdaşlıq etmək bacarığı kimi keyfiyyətlər də yüksək qiymət-
ləndirilir; öz yaradıcı və təşkilatçılıq qabiliyyətlərini reallaşdırmağa 
çalışan, məsuliyyəti öz üzərinə götürən işçilər qiymətləndirilir. Bu, 
ona görə baş verir ki, birincisi, getdikcə daha çox rəhbər insanların 
daimi olaraq nəzarətdə saxlanmasının qeyri-mümkün olması barəsində 
nəticəyə gəlir, ikincisi, işçilərin böyük hissəsi əməkdaşlıq atmosferinin 
yaradılması və onların fikir və ideyalarının nəzərə alınması şərtilə 
keyfiyyət və effektivliyi artırmağa hazırdırlar.  

Yüksək əxlaqi prinsiplərə xüsusi yer verilir. İnkişaf etmiş ölkə 
üçün işgüzar münasibətləri yalan, məsuliyyətsizlik və tamah üzərində 
qurmaq sərfəli deyildir.  

Uğurla fəaliyyət göstərən biznesmenin aşağıdakı 14 keyfiyyətini 
müəyyən etmiş amerikan sosioloqlarının tədqiqatlarının nəticələri 
maraqlıdır: 

- daxili impuls və enerji; 
- özünə inam; 
- biznes sahəsində böyük təcrübə; 
- pula, məqsəd kimi yox, uğur meyarı kimi münasibət bəsləmək; 
- real məsələlərin həlli zamanı inadkarlıq; 
- qarşıya aydın məqsədlər qoymaq bacarığı; 
- mülayim risk; 
- uğursuzluqdan tez özünə gəlmək bacarığı; 
- əks əlaqədən effektiv istifadə etmək; 
- təşəbbüsə görə şəxsi məsuliyyət; 
- mövcud resurslardan müvafiq şəkildə istifadə etmək; 
- qarşıya nail oluna bilinəcək məqsədlər qoymaq; 
- daxili nəzarət mənbəyi; 
- firmadan kənarda yaranmış qeyri-müəyyənliklər və anlaşıl-

mazlıqlardan baş çıxarmaq qabiliyyəti.  
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Sadalanmış keyfiyyətlərdən özünə inamı, qarşıya aydın məqsədlər 
qoymaq bacarığını və onların həllində inadkarlığı, mülayim riski, 
habelə pula, məqsəd kimi yox, uğur meyarı kimi münasibət bəsləməyi 
xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Bizim fikrimizcə, milli sahibkarın 
əsas xüsusiyyətləri belə olmalıdır.  

İqtisadi fəaliyyət növü kimi biznes çoxşaxəli olduğu kimi onu 
həyata keçirən biznesmenlərdən işgüzar keyfiyyətlərə malik olmaları 
tələb olunur. Belə ki, milli biznesmenlərin bu gün qarşılaşdığı 
problemlər onların təcrübəsizliyindən yaranır. Burada əsas yeri ədəb, 
nəzakət, mehribançılıq və s. təşkil edir. Azərbaycanda deyirlər ki, şirin 
dil ilanı da yuvasından çıxarar. 

 Şəxsiyyətin özünü qiymətləndirməsi və özünü təkmil-
ləşdirməsi üçün biliyi olması və buna cəhd göstərməsi ilə özünə qiy-
mət vermə kifayət qədər yüksək olmalıdır. Əks halda rəhbərin yaxşı 
işləmək üçün inamı olmayacaqdır. 

 İnsanlarla ünsiyyət yaratmaq üçün zəruri bilik və vərdişlər 
kompleksinə yiyələnmək ilə rəhbərin kommunikativ (əlaqələndirici) 
səriştəliyi səmərəli fəaliyyət göstərməsinin mütləq (qəti) şərtidir. 

 Tabeçilikdə olanları tərbiyə etmək funksiyasını reallaşdır-
maqla əlaqədar olan psixo – pedoqoji səlahiyyətlilik ilə. 

 Kollektivin fəaliyyət göstərməsinin psixoloji qanunauyğun-
luqlarını bilməklə. 

Rəhbər firmada şəxslərarası və qrup münasibətlərini qiy-
mətləndirməyi bacarmalı, münaqişələri həll etməyi bacarmalı və 
əməkdaşların münasibətlərini ahəngləşdirməlidir. Bu zaman psixoloji 
təsirin aşağıdakı üç əsas mexanizminin üzvi şəkildə əlaqələndirilməsi 
çox səmərəli olur: 

a) inandırma; 
b) beyninə yeritmə; 
c) məcburetmə. 
- İnandırmanın mahiyyəti insanın şüuruna təsir etməkdir. 

İnandırma hər hansı bir şeyi dərk etməkdə təfəkkürü stimullaşdırır və 
fəallaşdırır. 

- Beyninə yeritmə - emosiyalara təsir etmək deməkdir.  
- Məcburetmə - insanların iradəsinə təsir etmək deməkdir. 
Ünsiyyət bacarığı hər hansı şəraitə uyğunlaşmağa imkan verir. 

Bizdə işçilər ünsiyyətin əlaqələndirici tərəfinə lazımi əhəmiyyət 
vermədiklərinə görə çox şey itirirlər. Ona görə də biznesmenlər öz 
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hərəkətlərinə nəzarət etməli, davranış taktikası barədə düşünməli, son 
nəticəni proqnozlaşdırmalı və işgüzar ünsiyyət etikasına riayət 
etməlidirlər. 

Deyl Karnegiyə görə tabeçilikdə olanlara, yəni şəxslərə, 
qruplara necə səmərəli təsir etməli məsələsində aşağıdakılara diqqət 
yetirilməlidir: 

- Şəraitə uyğun üslubda geyinilmiş paltar ümumi təəssüratı 
gücləndirir. 

- Yüksək təsiretmə qabiliyyətinə malik olmaq üçün 
səliqəlilik zəruridir. Xarici görkəminə görə adamların nəyə reaksiya 
verməsi onun mənəvi keyfiyyətlərini göstərir.  

- İnsana qarşı səmimi qəlblə diqqətli olduğunuzu göstərin. 
- Çalışın ki, həmsöhbətlərinizin adını və fərdi 

xüsusiyyətlərini yadda saxlayasınız. 
- Digər şəxsin işlərində və inkişafında maraqlı olduğunuzu 

ifadə edin. 
- Təsiretmə obyektinə öz fikir və hisslərinizi tam həcmdə 

çatdırın. 
- Əgər təsir dərəcəsinin böyük olmasını istəyirsinizsə, 

münasibətləri vicdanlı və fikir mübadiləsi əsasında qurmağa çalışın. 
 

17.5. Ишэцзар етикет 
 

İşgüzar etiket - təkrarlanan situasiyalarda oriyentasiya etməyə 
kömək edən işgüzar ünsiyyət formasıdır. İşgüzar etiketi bilmək 
işgüzar etikanın norma və prinsiplərindən çıxan qarşılıqlı münasibətlər 
ustalığına sahib olmağa şərait yaradır.  

Biznesmen etiketi özünə yaxşı tərbiyə olunmuş insanlar tərəfindən 
qəbul olunan və salamlaşma, müraciət, təqdim etmə, işgüzar 
münasibətlərdə subordinasiya, işgüzar təmasların təşkili, işgüzar 
yazışma, telefon danışığı mədəniyyəti, işgüzar məruzə (protokol), vizit 
kartı, rəhbərin danışıq mədəniyyəti, özünü aparması, xarici görünüşü 
və işgüzar geyimi ilə bağlı davranış kodeksinin əsasını təşkil edən bir 
sıra qaydaları daxil edir.  

Bunlardan bəzilərini nəzərdən keçirək.  
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17.5.1. Salamlaşma qaydaları 
 
Nəzakət əsasən, hər şeydən əvvəl, salamlaşmanı nəzərdə tutur. 

Ümumi qəbul olunmuş etiketdə ilkin olaraq kişinin qadınla, yaşı az 
olanın yaşı böyük olanla, vəzifəcə aşağı olanın vəzifəsi yuxarı olanla 
salamlaşmasının nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, sivilizasiyalı 
biznesmen onunla yaşı az olan və ya vəzifəcə daha aşağı olan part-
nyorun ilkin olaraq salamlaşmasını gözləməməlidir. Öz həmsöhbətini 
ilk olaraq salamlamaq lazımdır. Əgər qadın ilkin olaraq salamlaşıbsa, 
kişi bunu xüsusi hörmət əlaməti kimi başa düşməlidir. Kişi qadını 
küçədə salamlayarkən baş geyimini və əlcəyini çıxarır. O, məsafədə 
olan kimisə salamlayarkən yüngülcə tənzim edir və əli ilə şlyapasına 
toxunur. Əgər oturubsa, onda salamlaşarkən ayağa qalxır. Salamlaşma 
zamanı ağızda siqaret və əl cibdə olmamalıdır. Qadın başını yüngülcə 
aşağı əyir və salama gülümsəmə ilə cavab verir, onlar əllərini 
ciblərindən çıxarmaya və əlcəklərini soyunmaya da bilərlər.  

Kişilərə əllə görüşmək hər zaman, qadınlara isə qarşılıqlı razılıqla 
tövsiyə olunur. Kişini qadına təqdim edərkən əlini ilkin olaraq qadın 
verir. Eyni prioritet daha yaşlı insanlara, iyerarxiya üzrə böyüklərə də 
aiddir, beləliklə, əlini ilkin olaraq yaşı böyük olan qadın yaşı kiçik 
olan qadına, qadın kişiyə, rəhbər tabelikdə olana uzadır.  

Qadının küçədə salam əlaməti olaraq heç zaman əli öpülmür, bu, 
yalnız daxili mühitdə olur. Bizdə yalnız evli qadının əlini öpmək qəbul 
olunmuşdur. Qadının əlini öpərkən onu həddən artıq yuxarı qaldırmaq 
olmaz, özünüz əyilməyə çalışın.  

Kişilər bir-biriləri ilə salamlaşarkən əlcəkləri çıxarmaya bilərlər. 
Lakin əgər biri çıxarıbsa, digəri də çıxarmalıdır. Küçədə dayanan yox, 
yoldan keçən kişi ilk olaraq salamlaşmalıdır.  

Əl sıxmada salamlaşan şəxsin əlini həddən artıq sıxmaq lazım 
deyil. Bu qaydanı qadınla salamlaşan kişilər xüsusilə yadda 
saxlamalıdırlar.  

Tanış şəxslər küçədə və ya təsisatın, yaxud müəssisənin daxilində 
əməkdaşlar qarşılaşarkən əl sıxma hər zaman mütləq deyildir. 
Ziyarətçi rəhbərin yanına gələrkən kifayət qədər nəzakət və səhih 
olaraq “Sabahınız xeyir”, “Salam” və s. kimi ifadələrlə kifayətlənin, 
bu zaman yüngülcə tənzim edin və gülümsəyin.  

Əl sıxmanın təşəbbüskarı demək olar ki, hər zaman qadın 
olmalıdır. Qadın, habelə kişi özlərindən yaşına görə çox böyük və 
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vəzifəsinə görə yuxarı olan şəxsə ilk olaraq əl uzatmırlar. Ümumi 
qayda mövcuddur: yaşca böyük olan şəxs əl sıxmanın təşəbbüskarıdır, 
qadın əlini kişiyə uzadır, evli qadın subay qadına; gənc insan özündən 
böyük olan və ya evli qadının əlini ilk olaraq sıxmağa tələsməməlidir.  

Kişilər əl sıxarkən adətən “Sizinlə görüşməyə (sizi görməyə) 
şadam”, “Hər vaxtınız xeyir” tipli qısa ifadələr işlədirlər. Kişi ilə 
salamlaşarkən nəzakət qaydalarına görə aşağıdakıları soruşmaq 
lazımdır: “Yoldaşınız necədir?”, “Uşaqlarınızın işləri necədi?”, 
“Ananız necədir?” və s. 

Əgər bir neçə insanın olduğu otağa girərkən siz onlardan birinin 
əlini sıxmaq istəyirsinizsə, etiket olaraq bütün yerdə qalanların da əlini 
sıxmalısınız.  

 
17.5.2. Müraciət qaydaları 

     
İşgüzar partnyorlar və ya tebelikdə olanlara müraciət tərzi 

istənilən kollektivdə qəbul olunmuş ümumi münasibət tərzi ilə 
müəyyən olunur. “Siz” müraciəti, hər şeydən əvvəl, öz partnyoruna və 
ya kollektivə müraciət edənin yüksək mədəniyyətindən xəbər verir. O, 
onlara olan hörməti ifadə edir. Yaxşı tərbiyə olunmuş və korrekt 
(сяриштяли) biznesmen hər zaman bu nəzakətli müraciət formasından 
kiminlə (bilavasitə onun rəisi və ya tabeleyində olan şəxs, ondan yaşca 
böyük və ya kiçik olan insanla) ünsiyyətdə olmasından asılı olmayaraq 
istifadə edir. İşgüzar şəraitdə “sən” deyərək müraciət etmək arzu-
olunan deyildir. Buna, yalnız o zaman yol vermək olar ki, tərəflərin 
hər ikisi qarşılıqlı şəkildə ondan istifadə edir və ya ifadə qeyri-formal 
münasibətlərlə əlaqədar işlədilir.  

Yaxşı tanış olan işgüzar partnyorlara, habelə kolleqalara “cənab”, 
“kolleqa”, “yoldaş” sözlərinin artırılması ilə adı və soyadı ilə müraciət 
etmək tərcih olunandır.  

Yalnız adla müraciətdən sui-istifadə etmək olmaz. Ad ilə ən yaxın 
kolleqalara, əgər onlar gəncdirlərsə və belə müraciətə qarşı deyillərsə, 
müraciət etmək olar.  

Tanımadığınız insana aşağıdakı sözlərlə müraciət etmək olar: 
“vətəndaş”, “cənab”, “ay qız”, “cavan oğlan” və s. Еtiraf etmək lazım-
dır ki, sadalanmış sözlərdən bəziləri konkret hallarдa o qədər də uğur-
lu olmur. Ona görə də biz tez-tez tanımadığımız insanlara aşağıdakı 
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sözlərlə müraciət edirik: “Bağışlayın...”, “İzn verin...”, “Zəhmət 
olmasa...”.  

 
17.5.3. Təqdimetmə qaydaları 

 
İşgüzar həyatda nəzakətin mühüm elementi lazımi və faydalı 

əlaqələrin qurulmasında istifadə olunan təqdim etmədir. Etiketdə 
harada və necə təqdim etmək və təqdim olunmağın zəruri olmasını 
ifadə edən müəyyən normalar nəzərdə tutulmuşdur.  

Belə ki, yaşca kiçik olanı yaşca böyük olana, subayı evliyə, aşağı 
iyerarxiyadan olanı yuxarı iyerarxiyadan olana, kişini qadına, gənc 
qadını daha yaşlı qadına və s. təqdim etmək lazımdır. 

Təqdimetmə anı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman 
sərbəstlikdən (sayğısızlıqdan) uzaq olmaq və yaxşı olar ki, aşağıdakı 
kimi sadə ifadələrdən istifadə etmək lazımdır: “Bu Фуаддыр, mənim 
kolleqam”, “Sizə Anaмı təqdim edirəm” və s. Kişi öz həyat yoldaşını 
təqdim edərkən belə deyir: “Mənim həyat yoldaşım” və ya “Mənim 
arvadım” (“Mənim evdar qadınım” demək tövsiyə olunmur). Qadın 
öz həyat yoldaşını təqdim edərkən o, adətən deyir: “Mənim ərim”.  

Kişini qadına təqdim edərkən o, ayağa qalxır və yüngülcə tənzim 
edir, qadın belə hallarda ayağa qalxmır. Ən yaxın qohumu təqdim 
edərkən belə deyilir: “Mənim atam”, “Mənim qardaşım Рауф” (soyadı 
söyləmədən). Görüşə və ya qəbula təzəcə gəlmiş şəxslər artıq görüş və 
ya qəbulu tərk edənlərə təqdim olunmurlar.  

Əgər təqdim edilmək zərurəti ortaya çıxırsa və ətrafda sizə kömək 
edəcək heç kim yoxdursa, onda sadəcə olaraq əl uzatmaq və adını 
söyləmək lazımdır.  

 
17.5.4. Etiketə görə kişilərin vəzifələri 

   
Etiketə görə (o cümlədən işgüzar etiketə) kişinin üzərinə bir sıra 

vəzifələr düşür. Küçədə, bir qayda olaraq, kişi qadından (yəni səki 
tərəfdən) solda getməlidir, çünki sağdakı yer daha hörmətli və 
təhlükəsiz hesab olunur.  

Kişi qadını müşayiət edərkən siqaret çəkməməlidir.  
Kişi qadınla birlikdə işgüzar görüşə taksidə yola düşərkən ilk 

olaraq maşına yaxınlaşmalı sağ arxa qapını açmalıdır. Qadın ilk olaraq 
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əyləşir. Kişi sürücü ilə yanaşı oturmamalıdır, çünki bu, qadına 
münasibətdə nəzakətsiz təsir bağışlayacaqdır.  

Maşından ilk olaraq kişi çıxır və qadına çıxmaqda kömək edir. 
Kişi özü sükan arxasında əyləşibsə, əvvəlcə o, qadına ön tərəfdə 
əyləşməyə kömək edir, daha sonra isə öz yerini tutur. Bütün hallarda 
sizi öz maşınında sizin iş yoldaşınız aparırsa, onunla yanaşı ön 
oturacağa əyləşmək lazımdır, çünki onu tək saxlamaq nəzakətsizlikdir.  

Kişi otağa girərkən qadını bir qədər keçir və otağın qapısını açır, 
özü isə qadının arxasınca içəri daxil olur.  

Pilləkəndən düşərkən kişi bir-iki pillə qadından öndə, pilləkəni 
qalxarkən isə bir-iki pillə arxada gedir. Etiket əsas qaydalara istinad 
edərək aşağıdakı qaydaları nəzərdə tutur: kişi istənilən anda qadının 
köməyinə gəlməyə hazır olmalıdır. Qadın büdrəyə və ya ayağı sürüşə 
bilər və bu zaman kişi onu tutmalıdır.  

 
17.5.5. Pul münasibətləri 

 
Müasir bazar iqtisadiyyatında baş verən sivilizasiyalı şəkil-

dəyişmələr belə bir tendensiyanı şərtləndirir ki, işgüzar ünsiyyətdə 
əxlaq məsələlərinə mühüm əhəmiyyət verilir. Bu, xüsusilə pul 
münasibətlərinə aiddir. Bütün dövrlərdə və bütün xalqlarda bu məsə-
lələrdə dəqiqlik, düzgünlük və ehtiyatlılıq hörmətlə qarşılaşmışdır. 
Əgər sizin kiminsə qarşısında pul öhdəlikləriniz varsa, onlar vaxtında 
yerinə yetirilməlidir. Əgər hər hansı kifayət qədər üzürlü bir səbəbdən 
siz onları yerinə yetirə bilmirsinizsə, bu haqda mütləq xəbər verilməli 
və müddətin uzadılmasının mümkün olub-olmamasını dəqiqləş-
dirməliziniz. Sonuncu halda siz öz sözünüzün üstündə durmalısınız. 
Bunun əksi hər zaman səhlənkarlıq və ədəbsizlik hesab olunmuş və 
olunmaqdadır.  

 
17.5.6. İşgüzar təmasların təşkili 

   
İşgüzar ünsiyyətdə işgüzar təmasların təşkili qaydalarına ciddi 

diqqət ayrılır. Belə ki, rəhbərin artıq dərəcədə ünsiyyətə açıqlığı 
normal işgüzar şəraitin yaranmasına yol vermir və tez-tez təklifsizliyin 
yaranmasına gətirib çıxarır. Buna görə də vəzifəcə yuxarı olan şəxs-
lərin iş kabinetlərinə icazəsiz girən şəxslərin sayını məhdudlaşdırmaq 
məqsədəuyğundur. Əgər kabinetdə kimsə varsa, oraya daxil olmaq 
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yaramaz. Bu qaydaya qəbul saatlarında xüsusilə riayət etmək lazımdır. 
Yaxşı olar ki, rəhbərlə bilavasitə təmasa girmək istəyən bütün şəxslər 
dəqiq fiksə edilmiş baş çəkmə vaxtına malik olsun və görüşün baş 
tutacağına əmin olsunlar. Rəhbərin artıq dərəcədə ünsiyyətə qapalılğı 
da arzu olunan deyildir, çünki bu, informasiyanın itirilməsinə gətirib 
çıxarır.  

İşgüzar təmasların planlaşdırılması zamanı əsas rolu katibə (katib) 
oynayır. O, baş çəkmənin təxirəsalınmazlığı məsələsini həll etməli, 
əməkdaşları gözlənilməz şəraitlər barəsində xəbərdar etməli və 
arayışlar verməlidir.  

İşçini dəvət edərkən müdir ona hazırlanmaq üçün imkan vermək 
məqsədilə onu katibə vasitəsilə vaxt, davamiyyət müddəti və söhbətin 
mövzusu haqqında xəbərdar etməlidir. Söhbətləri tabelikdə olanın 
kabinetində aparmaq məqsədəuyğundur, çünki bu zaman bütün mate-
riallar əl altında olur və telefon zəngləri mane olmur. Bəzən söhbətləri 
başqa əməkdaşların da eşitməsi üçün ümumi otaqda aparmaq olar. 
İşgüzar yerdən kənarda söhbətlərin aparılması, bir qayda olaraq, arzu 
olunan deyil: bu, seçilmişlik və məxfilik təəssüratı yaradır.  

Ziyarətçilər üçün nəzərdə tutulmuş otaqlarda onlar üçün maksimal 
rahatlıq yaradılmalıdır. Bütün şərait insanlara qarşı diqqətdən xəbər 
verməlidir.  

 
17.5.7. İşgüzar subordinasiya 

 
İşgüzar etiketdə subordinasiya məsələləri mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir, çünki idarəetmə münasibətləri iyerarxik xarakter daşıyır.  
İşgüzar subordinasiya, hər şeydən əvvəl, səhihlik tələb edir: 

qarşılıqlı tabeliyi yaddan çıxarmaq və xüsusi zərurət olmadan aşağı 
rəhbərin nüfuzunu alçaldaraq “üstdən aşağı” göstərişlər vermək 
olmaz. Subordinasiyanın pozulması zamanı tabelikdə olan rəhbəri bu 
haqda xəbərdar etmək lazımdır və bunu elə etmək lazımdır ki, o, elə 
fikirləşməsin ki, ondan “yan keçirlər” və onunla hesablaşmaq istə-
mirlər.  

Tabelikdə olanlarla ünsiyyət zamanı emosional neytrallıq prin-
sipini tətbiq etmək məqsədəuyğundur. Bu prinsip bütün əməkdaşlara, 
şəxsi simpatiya və antipatiyadan asılı olmayaraq bərabər və səbrlə 
münasibət göstərməyi tələb edir. Tabelikdə olanlarla işdən kənar 
münasibətlərdə xüsusilə ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki sonuncu 
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qarşılıqlı münasibətlərdə təklifsizliyə gətirib çıxara və tez və ya gec 
rəhbəri ikimənalı vəziyyətdə qoya bilər.  
 
17.5.8. Vizit kartları 

   
Hələ bir neçə il əvvəl vizit kartlarına nadir hallarda rast gəlinirdi. 

Onların sərt, reqlamentləşdirilmiş inzibati-amirlik sistemində sadəcə 
olaraq yeri yox idi. Hazırda vizit kartları getdikcə daha geniş intişar 
tapmağa başlayır, çünki onlar firma nümayəndələri ilə xüsusilə də ilk 
görüşlərdə işgüzar münasibətlərin təşkilində mütləq atribut kimi çıxış 
edir. Vizit kartları Qərbdə fəal şəkildə tətbiq edilir.  

Vizit kartlarının əsas təyinatı ilk tanışlıq zamanı işgüzar şəxslərin 
bir-birilərinə təqdim edilməsidir. Onlardan təmasa girməkdə maraqlı 
olduğunuz şəxslərə öz mövcudluğunuz barəsində informasiya vermək 
üçün də istifadə olunur. Bu, qiyabi nümayəndəlik, sizin marağınızın 
adresata (цнванланан шяхся) yumşaq, zəhlə tökməyən təqdim etmə 
formasıdır. Vizit kartlarından həmçinin təmasların saxlanması 
(bayram və ya başqa hadisə münasibətilə təbrik etmə, baş sağlığı 
vermə, minnətdarlıq etmə, hədiyyə, suvenir, çiçəklə birlikdə) üçün də 
istifadə olunur.  

Vizit kartları ана dilində çap olunur, arxasında isə ingilis, fransız 
və ya olduğunuz ölkənin dilinə tərcüməsi göstərilir. Kartlarda təkcə 
vəzifəni (direktor müavini yox, direktorun maliyyə məsələləri üzrə 
müavini) yox, real maraqlar sferasını və səlahiyyətləri maksimal tam 
şəkildə göstərmək lazımdır; firmanın poçt ünvanı, telefon, faks və 
teleks nömrəsi, habelə katibəliyin telefonu mütləq göstərilməlidir. 
Kiçik və kifayət qədər günahsız bir hiylə ondan ibarətdir ki, vizit 
kartında iki-üç telefon nömrəsi gördükdə xaricilərdə belə bir təəssürat 
yaranır ki, onlar büyük əməkdaşlar ştatına malik sanballı firma ilə iş 
görürlər.  

Əldə edilmiş vizit kartlarından partnyor haqqında bir sıra məlu-
matlar öyrənmək olar. Misal üçün, əgər firmanın şəxsi binası varsa, 
yəni hər hansı bir yeri icarəyə götürməyibsə, bu, maliyyə 
möhkəmliyinin bir əlamətidir. Digər tərəfdən, əgər ofis icarəyə 
götürərkən şəhərin mərkəzində möhtəşəm işgüzar göydələndə bütün 
bir mərtəbəni icarəyə alırsa, bu bir məsələ, yox əgər haradasa şəhərdən 
kənardakı künc-bucaqda, amma öz evində yerləşirsə, bu tamamilə 
başqa məsələdir. Kartda daxili əlaqə nömrəsinin olması onu göstərir 
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ki, kompaniyanın öz kommutatoru var, bu, onun heyətinin 
çoxsaylılığından və deməli, sanballılığından xəbər verir.  

Vizit kartlarının çoxlu sayda növü mövcuddur. Onlardan yalnız ən 
tanınmışlarını sadalayaq.  

Standart kart. Soyad, ad və atasının adı böyük hərflərlə, vəzifə 
kiçik hərflərlə yazılır. Adətən firmanın ünvanı və telefonu (o 
cümlədən ev nömrəsi), bəzən isə teleks və faks nömrələri də göstərilir. 
Bu kart növündən artıq baş tutmuş tanışlıq zamanı istifadə olunur.  

Xüsusi və nümayəndəlik məqsədləri üçün kartlar. Firmanın ünvanı 
və telefonu göstərilir. Əgər sizə belə bir kart təqdim etsələr, deməli, 
onun sahibi uzunmüddətli təmaslara meyilli deyil. O, sadəcə olaraq 
özünü təqdim edir. Ondan öz koordinatlarını yazmasını xahiş etməyin: 
əgər o, onları vermək istəsəydi, onda sizə başqa növ vizit kartı təqdim 
edərdi. Ayrı-ayrı hallarda xüsusi məqsədlər üçün olan kartı yaxşı tanış 
olan partnyordan, o, onun koordinatlarının sizə yaxşı tanış olmasını nəzə-
rə alaraq sizə həmin kartla birlikdə suvenir göndərərkən əldə etmək olar.   

Firma kartları. Firma adından təbrik etmə zamanı istifadə olunur.  
Fotoqrafiyalı kartlara da rast gəlmək olar. Kitab kimi vərəqləri 

olan, firmaya necə gəlmək olmasını, avtomobillərin harada park 
(йерляшдирмя) edilməsini və s. göstərən xəritənin yerləşdirildiyi 
kartlar da mövcuddur.  

Kartların üzərində aşağı sol küncdə qələm və ya mürəkkəblə latın 
əlifbasının hərfləri ilə yazılan aşağıdakı yazılar (fransız sözlərinin 
başlanğıc hərfləri) qeyd edilməlidir: 

p.r. – minnətdarlığın ifadəsi, 
p.f. – təbrik, 
p.f.N.A. – Yeni il münasibəti ilə təbrik, 
p.f.c. – tanışlıqdan məmnunluğun ifadəsi, 
p.p. – qiyabi təqdim etmə, 
p.p.c. – vida baş çəkməsinin edilməməsi zamanı şəxsin qaldığı 

ölkədən ayrılması ilə əlaqədar üzrün ifadəsi, 
p.c. – baş sağlığının ifadəsi.  
Bu, bütün sivilizasiyalı ölkələrdə eyni cür başa düşülən standart 

simvolikadır. Daha az rəsmi hallarda və adresatla (цнванланан 
шяхсля) münasibətlərin xarakterindən asılı olaraq vizit kartlarının 
üzərində mütləq olaraq üçüncü şəxsdə başqa yazılar da yazılır. Misal 
üçün, “Yeni il təbrikinə görə minnətdardır”, “Milli bayram münasibəti  
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ilə təbrik edir”, “Diqqətə görə təşəkkür edir”, “Ən gözəl arzularla” və s. 
Baş tutmuş tanışлыгда ranqı, vəzifəsi daha aşağı olan tərəf vizit 

kartını ilk olaraq təqdim edir. Əgər partnyorlar eyni vəzifə 
səviyyəsindədirlərsə, vizit kartını yaşı az olan tərəf təqdim edir; əgər 
vəzifə və yaş eynidirsə, vizit kartını ilk olaraq daha nəzakətli olan 
tərəf təqdim edir. Xaricə edilən vizit zamanı vizit kartlarının müba-
diləsi proseduru sadələşir, çünki etiketə görə vizit kartını ilk olaraq 
sahiblər təqdim etməlidirlər. Bu qaydalara yaponlar və koreyalılar 
xüsusilə riayət edirlər.  

Vizit kartları çox vaxt şəxsən təqdim edilir. Vizit karıtnı qəbul 
edən kimi ucadan partnyorun adını oxumaq, onun vəzifə və mövqeyni 
aydınlaşdırmaq lazımdır.  

Danışıqlar zamanı kartları qarşınıza qoymalısınız və onları part-
nyorların oturduqları qaydada yerləşdirməlisiniz.  

Başqalarının vizit kartlarını əzmək, onunların üzərində qeydlər 
etmək, sahibinin gözü qarşısında onu hərlətmək olmaz. Bu, hör-
mətsizlik və inciklik kimi qəbul olunur.  

Vizit kartları ya şəxsən adresata təqdim edilir, ya da o, olmadıqda 
onun evinə qoyulur, yaxud kuryer və ya sürücü ilə göndərilir. Şəxsən 
təqdim edilən kartın üzərində yuxarı sağ tərəf qatlanır, daha sonra qat 
yenidən açılır. Əgər sizi hansısa səbəbdən qəbul edə bilməsələr, belə 
kart ofisdə katibədə və ya partnyorun rezidentliyində qalır.  

Vizit kartını poçtla göndərmək tövsiyə olunmur, lakin bu, istisna 
da olunmur.  

Vizit kartına əldə etdikləri andan bir sutka ərzində vizit kartları ilə 
cavab verirlər. Belə ki, əgər sizi təbrik ediblərsə, siz buna reaksiya 
verməli və təşəkkür etməlisiniz. Yaxşı olar ki, vizit kartına telefonla 
cavab verməyəsiniz. Əgər siz bunu etmisinizsə, onda telefonda 
minnətdarlığı eşitdikdən sonra, sizin partnyor telefon zəngindən işin 
müzakirəsi üçün istifadə edə bilər. Siz yəqin ki, hazır olmadığınız 
işgüzar danışığı aparmaq məcburiyyətində qalacaqsınız. Bu situa-
siyaya yol açmamaq üçün öz vizit kartınızı göndərməklə məhdud-
laşmaq tövsiyə olunur.  

Minnətdarlıq və başqa hislərin ifadəsi olan vizit kartını şəxsən 
təqdim etmək düzgün deyil. Misal üçün, sizi təbrik ediblər və siz 
bilirsiniz ki, partnyorla sabah görüşəcəksiniz və minnətdarlıq kartını 
ona şəxsən təqdim etmək istəyirsiniz. Lakin, tutaq ki, görüş  alınmadı. 
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 Siz şifahi olaraq təşəkkür etmədiniz və vizit kartı da göndərmədiniz. 
Partnyorun sizin haqda nə düşünəcəyini əvvəlcədən müəyyən etmək 
olar. Buna görə də vizit karıtını dərhal göndərmək lazımdır.  

Əgər milli bayramlar (və ya təbrik edilməyə layiq olan başqa 
bayramlar, məsələn, Yeni il) zamanı siz başqa ölkədəsinizsə, 
partnyorlarınızı ilk olaraq təbrik etməlisiniz. Sizin partnyorlarınız 
sizin ölkədə olarkən sizi ilk olaraq təbrik etməlidirlər.  

 
17.5.9. İşgüzar hədiyyə və suvenirlər 

 
Hədiyyələr vermək və üzərində firma nişanları olan suvenirlər 

təqdim etmək işgüzar dünyanın qədim ənənəsidir.  
Etiketə görə ilk görüşdə hədiyyələri qonaqlar yox, ev sahibləri 

verirlər. Buna görə də sizə təşrif buyurmuş xarici nüməyəndəyə onu 
hörmətli bir partnyor hesab etdiyiniz və uzunmüddətli münasibətlər 
haqqında düşündüyünüzün əlaməti olaraq suvenir təqdim etməlisiniz. 
(Milli biznesmenlər nə üçünsə belə hesab edirlər ki, hədiyyələri onlara 
“zəngin əcnəbilər” təqdim etməlidirlər). Sonrakı görüşlərdə hədiyyə 
mübadiləsi mütləq olur. Onları vida zamanı da təqdim etmək lazımdır.  

Suvenirlərin seçilməsinə çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Onlar 
məşğuliyyət növünə, firmanın spesifikliyi və ya onun yerləşdiyi yerə 
uyğun gəlməlidir. Yaxşı olar ki, partnyorun arzu və tərzinə cavab 
verən suvenir təqdim edilsin. Əgər siz artıq tanız olan insanlara 
suvenir verirsinizsə, nəzərə almaq lazımdır ki, onlar üçün məhz nəyi 
qəbul etmək xoş olacaqdır. Hədiyyələrin təkrarlanmasına yol 
verməmək lazımdır (təkcə spirtli işçilərdən başqa). Təkrar hədiyyə 
etiketin ciddi olaraq pozulması hesab olunur.  

Rəsmi görüşlərdə hədiyyələr həmçinin şəxsi münasibət ifadəsinə 
də malik olmalıdır. Həmçinin hər zaman onların kimə təqdim 
ediləcəyini dəqiq olaraq təsəvvür etmək lazımdır. Əgər, misal üçün, 
siz firmanın prezidentinə vitse-prezidentə verdiyiniz hədiyyəni təqdim 
etsəniz, bu, təhqir, ən yaxşı halda sizin naşılığınız kimi qiymətlən-
diriləcəkdir.  

Qablaşdırmaya xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Gözəl qutuların, 
cəlbedici bükmə kağızların, lentlərin və s. praktiki olaraq mövcud 
olmaması bizim biznesmenlərin səylərini heçə endirə bilər. Elə hallar 
olub ki, xaricilər hədiyyənin əsl dəyərini başa düşməyiblər, çünki o, 
prezentabelsiz (лцзумсуз) bir kağıza bükülmüşdü və ucuz qiymətə 
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alınmış saxta mala oxşayırdı. Amma hədiyyə olaraq бязякли saç 
sancağı və ойма saxsı qabları verilə bilər. Ən dəyərli hədiyyə kimi 
müəllif rəsmi (kompaniyanın yuxarı vəzifəli şəxsi üçün) və ya orijinal 
naxış çıxış edə bilər, çünki xaricdə bizim rəssamlar hazırda dəbdədir.  

Başqa ölkəyə işgüzar vizit zamanı bədii şəkildə tərtib olunmuş 
məmulatlar (kiçik heykəllər, oymalar, medallar, divar boşqabları, 
kitablar, qramofon valları və bizim ölkə ilə əlaqədar hər şey) vermək 
olar. Kifayət qədər yaxşı tanışlıq zamanı milli içkilər, şirniyyat, siqaret 
çəkməklə bağlı əşyalar, dəri, şüşə, saxsı və metal məmulatları da 
verilə bilər. Şəxsi əşyaları (köynəklər, şlyapalar, parfümeriya, corablar 
və s.) vermək düzgün deyil. Bunlar içərisindən yalnız yol verilən 
suvenirlər sırasına daxil olan qalstuk istisnalıq təşkil edir.  

Artıq istifadədə olmuş əşyaları, xüsusi hallar üçün çox iri firmalar 
tərəfindən təqdim edilən əntiq əşyalar, daş-qaşlar istisna olmaqla, 
hədiyyə kimi vermək olmaz.  

Əgər sizi evə dəvət ediblərsə, onda bu halda ən yaxşı hədiyyə 
bütün yerdə qalan hədiyyələrdən fəqli olaraq qablaşdırылмыш təqdim 
edilən canlı güllərdir. Əgər sizin öz kolleqanıza onun evində baş 
çəkməyə vaxtınız yoxdursa, gülləri onun ünvanına göndərin, ünvan 
gül dəstinin içərisinə qoyulmuş vizit kartının üzərində göstərilir.  

Gülləri istənilən halda vermək olar. Bununla yanaşı, yadda 
saxlamaq lazımdır ki, bir sıra ölkələrdə hortenziya və hrizantema 
kədəri təcəssüm etdirirlər, al-qırmızı qızılgülü isə yalnız yaxın 
insanlara (anaya, həyat yoldaşına, nişanlıya) verirlər, belə ki, hesab 
edilir ki, qırmızı rəng məhəbbəti ifadə edir. Əgər gül seçimində 
şübhəlisinizsə, yerli satıcıdan güllər haqqında soruşun.  

Təkcə canlı güllərin yox, digər hədiyyə və suvenirlərin rənglərinin 
də qavranılması xüsusiyyətlərini bu hədiyyələrin veriləcəyi insanların 
milli mənsubiyyətindən, habelə onların yaşadıqları ölkədən asılı 
olaraq nəzərə almaq lazımdır.  

Hədiyyələri nəzakətlə, xoş sözlərin, qısa istəklər və ya zarafat 
müşayiəti ilə təqdim etmək lazımdır. Bu zaman meyara riayət etmək 
çox mühümdür. Hətta əgər vəsaitlər imkan verirsə belə, partnyorları 
arzuolunmaz vəziyyətə düşürməmək üçün həddən artıq bahalı şeylər 
vermək düzgün deyil. İş hədiyyənin gözəlliyində yox, onu təqdim 
etdiyiniz niyyətdə, sizin hislərinizin səmimiliyindədir. Hədiyyə seçimi 
onu verməyə hazırlaşdığınız tərəflə sizin aranızdakı münasibətlərin 
xarakteri ilə müəyyən olunmalıdır.  
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Təkcə nəzakətlə hədiyyə vermək yox, həm də nəzakətlə hədiyyə 
qəbul etməyi də bacarmaq lazımdır. Bir çox insanlar nə üçünsə hesab 
edirlər ki, hədiyyə alarkən sevinc ifadə etmək yersizdir. Onlar 
hədiyyəni alan kimi onu açmadan uzaq bir küncə qoyurlar. Bu, əlbəttə 
ki, hədiyyə seçərkən sizin haqqınızda düşünmüş insanlara qarşı 
sayğısızlıqdır (щюрмятсизликдир). Yaxşı olar ki, hədiyyə verilən kimi 
onu verənə təşəkkür edilsin, o, açılsın, içərisinə baxılsın və verənin 
zövq və diqqətini qiymətləndirərək ona bir daha minnətdarlıq 
bildirilsin. Maddi dəyərindən asılı olmayaraq bütün hədiyyələri eyni 
diqqətlə qəbul etmək lazımdır.  

Göndərilmiş və ya üçüncü şəxs vasitəsilə verilmiş hədiyyəyə görə 
telefon və ya qısa məktub vasitəsilə dərhal minnətdarlıq bildirmək 
lazımdır.  

Hədiyyədən yalnız o zaman imtina etmək olar ki, onu qəbul etmək 
ədəbsizlikdir və ya hədiyyə o qədər dəyərlidir ki, bu, sizi onu verən 
qarşısında borclu kimi hiss etdirir. Lakin hədiyyəni qəbul etməkdən 
imtina edərkən də bunu nəzakətlə etmək lazımdır. Diqqətə görə min-
nətdarlıq bildirmək və imtinanı mümkün olduqca yumşaq bildirmək 
lazımdır. Qəti olun, həmin hədiyyəni başqa danışıqlardan sonra qəbul 
etməyin.  
 
17.5.10. Bəxşişlər 

 
Bəxşişlər hər yerdə və hər zaman verilmir. Bu haqda bilmək 

lazımdır. Bəxşişlər sizə sizin xahişinizlə, xidmət göstərilməsinın adi 
qaydası və ya proqramla nəzərdə tutulmayan xidmətlər göstərilərkən 
mütləqdir. Belə hallarda bu, xidmətlərə görə adi ödənişdir (misal 
üçün, sizin üçün taksi çağırmiş qapıçıya veriləн bəxşiş).  

Bəxşişin başqa bir növü xidmətlərə görə əlavə ödənişdir. Sizə 
qəzet gətirən dəhlizçiyə verilən bəxşiş, siz qəzetin pulunu ödəyirsiniz 
və üstəlik onun dəyərinin 10-20%-i həcmində bəxşiş verirsiniz. Başqa 
bir misal. Tutaq ki, sizə gecə qonaqlar gəlmişdir. Sizin istəyinizlə 
ofisiant nömrənizə içki gətirir. Bu halda ona da içkinin dəyərinin 10-
20%-i həcmində bəxşiş vermək lazımdır. Restoran və barlarda 
ofisiantlara, taksi sürücülərinə, qarderobçu və daşıyıcılara bəxşiş 
vermək tövsiyyə olunur.  
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18. İŞGÜZAR ÜNSİYYƏTİN TƏŞKİLİ 
 
 
 
18.1. İşgüzar söhbətлярин апарылмасы 

  
Praktika göstərir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti təcrübəsi və hər şeydən 

əvvəl, uğurlu işgüzar danışıq aparmaq bacarığı təşəbbüskar və işgüzar 
insanlarda kifayət qədər deyildir və bu da onların işgüzar fəallığını 
əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. Buna görə də işgüzar söhbətlərin 
aparılmasını nəzərdən keçirməyin bir mənası var.  

“İşgüzar söhbət” anlayışı dedikdə, xidməti müşavirə və sadəcə 
olaraq maraqlı şəxslərin işgüzar danışığı başa düşülür.  

İşgüzar söhbətin əhəmiyyətini qiymətləndirməmək çətindir. O, ən 
əlverişli və çox vaxt həmsöhbətin sizin mövqeyinizin əsaslılığına 
inandırılmasının yeganə imkanı kimi çıxış edir.  

İşgüzar söhbət aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 
- bir işgüzar mühitdən olan işçilərin qarşılıqlı ünsiyyəti; 
- ideya və fikirlərin birgə axtarışı, irəli sürülməsi və operativ iş-

lənib hazırlanması; 
- artıq başlanmış tədbirlərə nəzarət və onların koordinasiyası; 
- işgüzar təmasların dəstəklənməsi; 
- işgüzar fəallığın stimullaşdırılması.  
İşgüzar söhbətin xalis praqmatik effekti vacib deyil. O, intellek-

tual imkanların genişlənməsinə və mühüm idarəetmə qərarlarının 
qəbulu zamanı söhbət iştirakçılarının kollektiv əqlinin aкtivləşdirilmə-
sinə şərait yaradır.  

İşgüzar söhbətin əsas mərhələləri aşağıdakılardır: hazırlıq təd-
birləri, söhbətin başlanğıcı, iştirak edənlərin məlumatlandırılması, irəli 
sürülən müddəaların müzakirəsi və söhbətin yekunlaşdırılması.  

 
18.1.1. Hazırlıq tədbirləri 

 
İşgüzar söhbətə hazırlığın vahid səhvsiz qaydalar toplusu mövcud 

deyil. Hazırlıq sxeminin aşağıdakı variantı təklif edilir: planlaşdırma, 
material toplanması və onun işlənməsi, toplanmış materialın təhlili və 
onun redaktəsi.  
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Planlaşdırma mərhələsində müzakirə olunacaq mövzu və baş 
tutacaq işgüzar söhbətin mümkün iştirakçıları müəyyənləşdirilir.  

Söhbətə hazırlıq və onun planlaşdırılması mümkün gözlənilməz 
anları əvvəlcədən görməyə imkan verir ki, bu da həmsöhbətin 
iradlarının effektivliyini azaldır. Bundan başqa, qeyri-müəyyən şərait 
yarandıqda tez və çevik reaksiya vermək vərdişi yaranır. 

İşgüzar söhbətin planlaşdırılması onun konkret vəzifələrini hələ 
ona hazırlığın başlanğıcında müəyyən etməyə, “dar” yerləri tapmağa 
və aradan qaldırmağa, onun həyata keçirilmə vaxtını uzlaşdırmağa 
imkan verir.  

İşgüzar söhbət üçün material toplanması özünə mümkün infor-
masiya mənbələrinin (şəxsi təmaslar, məruzələr, elmi tədqiqatlar, 
nəşrlər, rəsmi məlumatlar və s.) axtarılmasını daxil edir. Çox halda 
toplanmış materialların həcmi gələcək söhbət iştirakçılarının ümumi 
məlumatlılığından, onların peşəkar bilik səviyyələri və müzakirə 
olunacaq problemə yanaşmanın genişliyindən asılı olur.  

Toplanmış məlumatlar sistemləşdirilir, bundan sonra nəzərdən 
keçiriləcək ən mühüm faktlaр ayırd edilir. Sistemləşdirməni materia-
lın işlənməsinin bütün prosesi ərzində aparmaq lazımdır.  

İşlənmiş və sistemləşdirilmiş material planın “hücrələri” üzrə 
düzülür, “hücrələrin” özləri isə bir-birləri ilə birləşərək daha iri his-
sələr yaradırlar.  

Söhbətə hazırlığın yekun mərhələsi mətnin redaktə edilməsi, onun 
yekun olaraq cilalanması və sona çatdırılmasıdır. 

 
18.1.2. Söhbətin başlanğıcı 

 
Söhbətin başlanğıc mərhələsinin vəzifələri aşağıdakılardır: 
- həmsöhbətlə təmаsın qurulması; 
- işçi atmosferin yaradılması; 
- aparılacaq işgüzar danışığa diqqətin cəlb edilməsi. 
Söhbətin başlanğıc mərhələsi, hər şeydən əvvəl, psixoloji əhəmiy-

yətlidir. İlk ifadələr tez-tez həmsöhbətə, yəni onun sizi dinləməyə 
davam edib-etməməsi qərarına həlledici formada təsir göstərir.  

Həmsöhbətlər adətən danışığın başlanğıcında daha diqqətli olur-
lar. Onların sizə və söhbətin özünə (yəni işçi atmosferin yaradılması) 
qarşı münasibətləri məhz ilk ifadələrdən asılı olacaqdır. İlk ifadələrdən 
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insan haqqında təəssürat yaranır və məlum olduğu kimi, “ilk təəssürat 
effekti” uzun müddət unudulmur.  

İlk sözləri ifadə edərkən gülümsəsəniz pis olmaz. Gülümsəmə 
işgüzar qarşılıqlı münasibətlərdə xeyirxahlıq atmosferi yaradır və 
istənilən danıшıqların uğurluluğuna şərait yaradır.  

Söhbətin başlanğıcında üzrlərdən, tərəddüd əlamətlərindən uzaq 
olmaq, həmsöhbətə qarşı istənilən hörmətsizlik və etinasızlıq təza-
hürlərini aradan qaldırmaq lazımdır. İlk suallardan həmsöhbəti əks 
sübutlar axtarmağa və müdafiə olunan mövqeyə keçməyə vadar etmək 
düzgün deyil, bu, kifayət qədər məntiqi və tamamilə normal reak-
siyadır. Ancaq psixolоjи nöqteyi-nəzərindən bu, əsl xətadır.  

Söhbətin başlanğıcında hömsöhbətin tam adını düzgün şəkildə 
adlandırmaq, onu mütləq yadda saxlamaq və daha sonra hömsöhbətə 
tez-tez adı ilə müraciət etmək çox faydalıdır. Bu hər zaman yaxşı 
təəssürat yaradır.  

Söhbətə düzgün başlamaq onun məqsədinin ifadə olunmasını, 
mövzunun və nəzərdən keçiriləcək məsələlər ardıcılllğının elan edil-
məsini nəzərdə tutur.  

Bir sıra hallarda düşünülmüş lakin həmsöhbət üçün detal və fakt-
ların gözlənilməz və qeyri-adi əlaqələndirilməsini əks etdirən anilik 
elementi çox faydalıdır.  

Söhbətin ritmi də az əhəmiyyət kəsb etmir. Sona yaxınlaşdıqca 
onun intensivliyini artırmaq lazımdır. Bu zaman əsas məsələlərə xü-
susi diqqət ayrılmalıdır.  

Söhbətə başlamanın dörd üsulu mövcuddur. 
Gərginliyin aradan qaldırılması üsulu şəxsi təmasların qurulma-

sına imkan yaradır. Bir neçə komplement demək kifayətdir ki, so-
yuqluq sürətlə yox olmağa başlasın. İştirakçıların gülümsəməsinə və 
ya gülməsinə səbəb olan zarafat ilkin gərginliyi азалтмаьа da 
kömək edir.  

“Qarmaq” üsulu situasiyanı və ya problemi söhbətin tərkibi ilə 
əlaqələndirərək qısa şəkildə icmalını verməyə və bu “qarmaqdan” 
söhbətin başlanğıcı üçün ilkin nöqtə kimi istifadə etməyə imkan verir. 
Bu məqsədlə hər hansı kiçik hadisədən, müqayisədən, şəxsi təəs-
süratdan, lətifə və ya qeyri-adi sualdan uğurla istifadə etmək olar.  

Təsəvvür oyununun stimullaşdırılması üsulu söhbətin başlanğı-
cında bir sıra problemlər üzrə nəzərdən keçirilməli olan çoxlu sayda 
suаlların qoyulmasını nəzərdə tutur.  
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Birbaşa yanaşma üsulu hər hansı çıxış etmədən bilavasitə işin 
müzakirəsinə keчiдi nəzərdə tutur. Bu, sxematik olaraq aşağıdakı kimi 
görünür: qısa formada söhbətin aparıldığı səbəblər çatdırılır, ümumi 
məsələlərdən xüsusi məsələlərə sürətlə keçilir və söhbətin mövzusuna 
başlanılır. Bu metod əsas etibarı ilə qısa müddətli və o qədər də 
mühüm olmayan işgüzar təmaslara, misal üçün, müdirin tabelikdə 
olanlarla görüşlərinə uyğun gəlir.  

 
18.1.3. İştirakçıların məlumatlandırılması 

 
İştirakçıların məlumatlandırılması, yəni onları tanış etmək istə-

diyiniz məlumatların verilməsi dəqiq, aydın (birmənalı, qarışıqlıqsız, 
tam), peşəkar cəhətdən düzgün və mümkün olduqca, əyani (ümumən 
məlum olan assosiasiya və paralellər, əyani vəsaitlərdən istifadə 
etməklə) olmalıdır. Bu zaman, bir qayda olaraq, iştirakçılara infor-
masiyanın mənbəyi bildirilir və bu mənbəyin etibarlılığı göstərilir.  

İzahın qısalığına xüsusi diqqət verilməlidir.  
Söhbətin istiqamətini daima yadda saxlamaq lazımdır.  
Söhbət zamanı həmsöhbətə suallarla müraciət etmək lazımdır və 

nəzərə almaq lazımdır ki, işgüzar münasibətlərdə şəxsi təsir çox böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. İştirakçılara sual verərkən biz özümüzü onların 
yerinə qoymağa çalışırıq və onları nəyin maraqlandıra biləcəyi, on-
ların nə ilə razılaşa biləcəkləri və nə ilə razılaşa bilməyəcəkləri haq-
qında düşünürük.  

Yeni sahibkarların ən geniş yayılan səhvi ondan ibarətdir ki, onlar 
həmsöhbəti öz nöqteyi-nəzərlərinə meylləndirməyə çalışarkən özləri 
həddən artıq çox danışırlar. Həmsöhbətə də danışmağa aman verin. 
Ona suallar verin.  

Məlumatlandırma prosesində həmsöhbətlərin iradlarından qorx-
maq lazım deyil. Bu iradlar mane olmur, çünki iradsız insan öz fikri 
olmayan insandır. Həmsöhbətin iradı o deməkdir ki, o, sizi fəal şəkildə 
dinləyir, sizin çıxışınızı izləyir, dəlilləri diqqətlə yoxlayır və hər şeyi 
düşünür.  

 
18.1.4. İrəli sürülən müddəaların əsaslandırılması 

 
Əsaslandırma mərhələsində ilkin fikirlər formalaşır, həm sizin, 

həm də sizin həmsöhbətinizin müəyyən mövqeyi yaranır. Sübutlar 
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vasitəsilə hömsöhbətin mövqeyini tam və ya qismən dəyişmək, 
ziddiyyətləri yüngülləşdirmək, sizin və ya onun tərəfindən irəli sü-
rülən müddəa və faktaları tənqidi cəhətdən nəzərdən keçirmək olar.  

Bütün hallarda əsaslandırmanı səhih formada həyata keçirmək 
lazımdır. Hər zaman həmsöhbətin düzlüyünü açıq şəkildə qəbul etmək 
lazımdır, hətta əgət bu, sizin üçün sərfəli deyilsə belə. Bu, sizə həm-
söhbət tərəfindən eyni davranışı tələb etmək haqqı verir. Bundan 
başqa, belə etməklə siz işgüzar etikanı da pozmursunuz. 

Əgər siz öz həmsöhbətinizi incitmədən tənqid etmək istəyir-
sinizsə, başqalarının analoji səhvlərini birbaşa yox, dolayı yolla misal 
göstərin və ya əvvəlcə öz səhvləriniz barədə danışın. Əgər tənqid edən 
özünün heç də günahsız olmadığının etirafından başlayıbsa, onun tən-
qidini dinləmək hər zaman asandır.  

Əsaslandırmanın yüksək dərəcədə inandırcı olması üçün bir neçə 
sadə qaydaya riayət etmək lazımdır: 

- sübutları öz həmsöhbətinizin şəxsiyyətinə uyğunlaşdırın. 
Faktların sadəcə olaraq sadаlanmasına yol verməyin, bunun yerinə 
sizin həmsöhbətinizi maraqlandıran faktlardan çıxan üstünlük və ya 
nəticələri ifadə edin; 

- həmsöhbətə aydın olan terminologiyadan istifadə edin, çünki əks 
halda siz nəinki onu inandırmayacaqsınız, həm də onun əhval-
ruhiyyəsini onunla korlayacaqsınız ki, o, sizin əsaslandırmanızı başa 
düşmək iqtidarında olmayacaqdır; 

- unutmayın ki, həddən artıq inandırıcılıq həmsöhbət tərəfindən 
müqavimətə səbəb olur, xüsusən də əgər o, təbiətcə aqressivdirsə; 

- əsaslandırmanı mürəkkəbləşdirən ifadələrdən uzaq olun. Misal 
üçün, “Mən hesab edirəm...” (yaxşı olar ki, belə ifadə olunsun: “Siz 
elə düşünmürsünüz ki,...”), “Mən bunu sübut edə bilərəm ki,...” (“İndi 
siz inana biləcəksiniz ki,...”), “Siz əlbəttə hələ ki bu haqda bilmir-
siniz...” (“Əlbəttə, sizə məlumdur ki,...”), “Siz sonra başa düşəcəksiniz 
ki,...” (“Siz onunla razısınızmı ki,...”), “Biz sizə kömək edəcəyik...” 
(“Siz ona nail olacaqsınız ki,...”), “Siz yenə də etiraf etməlisiniz ki,...” 
(“Siz elə düşünmürsünüz ki,...”).  

- öz sübutlarınızı mümkün olduqca daha əyani şəkildə ifadə 
etməyə çalışın. Parlaq müqayisələr gətirərkən yadda saxlayın ki, onlar 
həmsöhbətin təcrübəsinə əsaslanmalıdırlar, əks təqdirdə o, müqayisə 
olunan hadisələr arasındakı əlaqəni hiss etməyərək onların mənasını 
başa düşmək iqtidarında olmayacaqdır.  
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18.1.5. Söhbətin yekunlaşdırılması 
 
Söhbətin yekunlaşdırılması mərhələsində aşağıdakı məsələlər həll 

edilir: 
- əsas və ya ehtiyat (alternativ) məqsədə (əlverişsiz halda) nail 

olunması; 
- əlverişli atmosferin təmin edilməsi; 
- həmsöhbətin nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsinə 

stimullaşdırılması; 
- həmsöhbət və onun kolleqaları ilə gələcəkdə (zəruri olduqda) 

təmasların dəstəklənməsi; 
- bütün iştirakçılara aydın olan dəqiq ifadə olunmuş yekunla 

birlikdə icmalın tərtib edilməsi.  
Söhbətin sonunda onun yekunlaşdırılmasına ciddi diqqət yetirmək 

lazımdır. Söhbətin yekunlaşdırılmasını onun ən mühüm aspektlərinin 
bir daha təkrarlanmasına gətirmək olmaz. Ümumiləşdirici yekunda 
çox vaxt bir neçə maksimal dərəcədə sıxılmış müddəa şəklində ifadə 
edilən bir əsas fikir üstünlük təşkil etməlidir.  

Yekun yazılı formada hər biri özündə müstəqil fikri bloku əks 
etdirən rubrikalardan təşkil olunur. Bu bloklar ümumi halda bir-birləri 
ilə məntiqi cəhətdən qarşılıqlı əlaqədədirlər və məcmu halda həyata 
keçirilmiş söhbətin yekununu xarakterizə edən vahidlik formalaşdırır.  

Yekun bütün söhbətin yazılması əsasında tərtib edilir. Bu yazı 
həddən artıq mühüm sənəddir, burada bütün zəruri formallıqlara riayət 
olunur və aşağıdakılar göstərilir: 

- iştirak edənlərin soyadları, adları və atalarının adları, onların 
vəzifələri (səviyyə, ranq, daimi iş yeri); 

- söhbətin aparılma tarixi və yeri; 
- söhbətin davamiyyət müddəti; 
- söhbətin kimin təşəbbüsü ilə baş tutduğu.  
Əgər söhbət yazısının müəllifi onu özü aparıbsa, onda o, bu yazını 

öz adından rəsmiləşdirir və bu zaman “mən” əvəzliyini işlətmir, yəni 
şəxssiz cümlələrdən istifadə edir. Aşağıdakı sözlər işlənir: hömsöhbət, 
partnyor, xüsusi ad. Əgər söhbəti rəhbər aparıbsa, söhbətin yazısını isə 
başqa bir nəfər aparıbsa, onda nümayəndəliyin rəhbəri xüsusi adla 
göstərilir.  

Söhbətin yazısı müxtəsər olmalı, lakin söhbətin məqsədi, 
müzakirə olunan məsələlər, tərəflərin mövqeləri, ifadə edilən fikirlər, 
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iradlar və nail olunmuş razılıqlar mütləq qeyd edilməlidir. Görüşün 
protokol anları buraxılır. Əgər söhbət zamanı material və ya sənəd 
mübadiləsi baş veribsə, onda bu, yazıda mütləq qeyd olunmalıdır. 
Yazıda həmçinin xatirə hədiyyələri və ya suvenirlərin təqdim edilməsi 
və ya alınması faktları da əks etdirilir.  

 
Özünü yoxlamaq üçün  suallar 

 
1.İşgüzar söhbət və onun funksiyaları 
2.İşgüzar söhbətin planlaşdırılması, onun hazırlanması və təhlil 
3. İşgüzar etiketin başlanılması məsələləri 
4. Söhbətin başlanılması üsulları 
5. Söhbətin nə olması ilə hamının məlumatlandırılması 
6. Söhbətin hissələrinin şərhi 
7. Söhbətin sonunun məslələri və nəticənin redaktəsi 
    
18.2. Kommersiya danışıqlarının aparılması  

 
Bazara keçid danışıqlarsız düşünülməzdir. Əgər əvvəllər hazır 

məhsul dövlətə verilirdisə və bundan sonra onun qayğısına qalınmır-
dısa, bazar şəraitində müəssisələr malgöndərənləri özləri tapmalı və 
мящсулун satışı barəsində danışmalı olurlar. Bütün bunlar malgön-
dərən və satıcılarla daimi danışıqları tələb edir.  

İstənilən danışıq hər dəfə müzakirə üçün yeni predmet, yeni şərt-
lər, yeni iştirakçılar deməkdir. Lakin yenə də nə isə ümumi bir şey 
var: onlara hazırlıq, danışıq prosesinin özünün aparılması qaydası və 
danışıqların ümumi qəbul olunmuş texnika və taktikası. 
 
18.2.1. Danışıqlara hazırlıq 

 
Kommersiya danışıqları iştirakçılardan birinin təşəbbüsü ilə görüş, 

yazışma, telefon danışığı və s. zamanı şəxsi razılıq yolu ilə təşkil 
olunur və tərəflərdən birinin detalları və müqavilənin bağlanması 
şərtlərini müzakirə təklif etdiyi andan başlanır. 

İkinci tərəf təklifi qəbul edərkən mühüm mərhələ olan danışıqlara 
hazırlıq başlayır. O, özünə iki əsas istiqaməti daxil edir: təşkilati 
məsələlərin həllini və danışıqların əsas tərkibinin işlənib hazır-
lanmasını.  
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Danışıqlara hazırlığın təşkilati məsələlərinə görüşün yeri və 
vaxtının müəyyən edilməsi, nümayəndəliyin kəmiyyət və keyfiyyət 
tərkibinin formalaşdırılması daxil edilir.  

Görüşün vaxtının müəyyən edilməsi zamanı danışıqlar üzrə 
partnyora təzyiq göstərmək qəbul olunmuşdur (xüsusi halda əgər siz 
görüşün təşəbbüskarısınızsa). Buna görə də müxtəlif bəhanələrə 
müraciət edirlər, misal üçün “Sizin üçün istənilən vaxtda. Biz öz 
tərəfimizdən saat 10-u təklif edirik”.  

Görüş yeri kimi iştirakçılardan birinin yeri ola bilər. Görüşlər 
iştirakçılardan hər birinin ərazisində (növbə ilə) və ya neytral ərazidə 
aparıla bilər.  

Görüşdən öncə görüş yerini hazırlamaq lazımdır. Masada qeyd 
dəftərçələri (bloknotlar), кarandaşlar, siqaretlər, kibrit qutuları, su 
qrafini, stяkanlar və kül qabı olmalıdır. Masaya buterbrod, meyvə və 
konfet qoymaq olmaz, çünki insanlar yemək üçün yox, işləmək üçün 
yığışırlar. Buterbrod, çay (qəhvə), meyvələr və s. o vaxt verilir ki, 
söhbət bir neçə saat davam edir.  

Əgər görüş qonaqlarla (ilk və ya vida viziti) aparılırsa, onda 
qonaqlara kiçik fincan çay və ya qəhvə vermək olar. Nadir və xüsusilə 
əlamətdar hallarda, xüsusi halda insanlar bir-birlərini çoxdan və yaxşı 
tanıdıqları zaman vidalaşma zamanı qəhvədən başqa, bir qədəh 
konyak və ya likör təqdim etmək olar.   

Əgər siz masanın üzərinə kül qabı qoymusunuzsa, bu o deməkdir 
ki, siqaret çəkmək olar, ancaq bu halda iştirak edən qadınlardan icazə 
almaq lazımdır. Əgər masada kül qabı yoxdursa, siqaret çəkmək ol-
maz. Bu halda siqaret çəkmək üçün yer hazırlanmalıdır.  

Təşrif buyurmuş qonaqları sizin binanızın girişində firmanızın 
rəhbəri yox, firma əməkdaşlarından biri, yaxşı olardı ki, gözəl və 
ünsiyyətcil bir xanım qarşılasın. O, qonaqları ofisə aparmalı, palto-
larını soyunmağı təklif etməli və onları yerləşdirməlidir.  

Danışıqlar zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, iştirakçıların fəallıq 
tempinin ilk düşməsi təxminən 35 dəqiqədən sonra baş verir.  

Danışıqlara hazırlığın sırf texniki anları belədir. Daha sonra onun 
təşkilati mərhələsi gəlir, bu zaman nümayəndəliyin formalaşdırılma-
sına, yəni onun kəmiyyət və heyət tərkibinin müəyyənləşdirilməsinə, 
başçının təyin edilməsinə keçid alınır.  

Tez-tez elə olur ki, danışıqlarda nümayəndəliyin başçısı kimi 
vəzifə statusuna müvafiq olaraq birini, onun bu məsələlərdə 
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səriştəliliyini və onun danışıqlar aparmaq üçün zəruri biliklərə малик 
olmadığını hesaba almayaraq təyin edirlər.  

Təşkilati məsələlərin kifayət qədər mühüm olmasına və onlar həll 
edilmədən danışıqların baş tuta bilməməsinə baxmayaraq, danışıqlar 
prosesinin müzakirə edilməsini (tədqiq edilməsini) nəzərdə tutan ha-
zırlıq mərhələsində əsas diqqət işin tərkib tərəfinə ayrılır. Belə təd-
qiqetmə özünə aşağıdakıları daxil edir: problemin təhlili; danışıqlara 
ümumi yanaşmanın, məqsədlərin, vəzifələrin və onlara qarşı şəxsi 
mövqeyin formalaşdırılmasını; mümkün qərar variantlarının müəyyən-
ləşdirilməsini; təkliflərin hazırlanması və onların sübuta yetirilməsini; 
zəruri sənəd və materialların hazırlanmasını.  

Problemin təhlili daha az xərc və səy tələb edən onun həlli yolla-
rının axtarılmasından ibarətdir. Belə yollar həm birtərəfli fəaliyyətlər 
sferasında, həm də partnyorlarla danışıqlar nəticəsində aşkar oluna 
bilər. Təhlil prosesi zamanı mümkün alternativ qərarlar düşünülür.  

Problemin təhlili zamanı tərəflərin maraqlarına xüsusi diqqət 
ayrılmalıdır. Maraq danışıq prosesinin əsas anlayışlarından biridir. 
Danışıqlara girən tərəflər hər zaman həm ümumi, həm də müxtəlif 
maraqlara malik olurlar.  

Müxtəlif maraqlar bir-birlərinə mütləq qaydada zidd olmur. Onlar 
arasında bir-birlərini qarşılıqlı istisna edən və kəsişməyən maraqları 
fərqləndirmək olar. Bir-birlərini qarşılıqlı istisna edən maraqlar 
tərəflərin eyni şeyi istədiklərini nəzərdə tutur (misal üçün, eyni əraziyə 
namizəddirlər). Kəsişməyən maraqları dedikdə isə elə maraqlar başa 
düşülür ki, bu zaman bir tərəfin maraqlarının reallaşması digər tərəfin 
maraqlarınа heç bir təsir göstərmir, başqa sözlə, tərəflər müxtəlif 
şeylər istəyirlər.  

Danışıqlara hazırlıq zamanı əyanilik üçün kağız vərəqin üzərində 
özünün və partnyorun maraqlarını yazmaq lazımdır. Onlar nə ilə üst-
üstə düşür, nə ilə fərqlənirlər? Hansı maraqlar bir-birlərini qarşılıqlı 
istisna edən, hansılar isə kəsişməyən maraqlardır? 

Tərəflərin maraqlarının təhlili aşağıdakı suala cavabı da 
verməlidir: Problemin həllinin daha az xərc və səy tələb edən və 
ümumiyyətlə daha cəlbedici görünən başqa yolu da varmı? 

Danışıq iştirakçılarının maraqları əsasında danışıqlara ümumi və 
xüsusi yanaşma formalaşır, habelə mümkün qərar variantları müəyyən 
olunur.  
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Bu və ya digər qərar variantına cavab verən mümkün təkliflər, 
habelə olanların sübutlarını da hazırlamaq lazımdır. Bu və ya digər 
təklifi əsaslandıran əsas dəlillər əvvəlcədən dцşцnцлməlidir.  

Adətən ilkin iş hazırlıq sənədləri və materialların yazılması ilə 
yekunlaşır. Bu sənəd və materiallar danışıqların gedişinin istiqamət-
ləndiriləcəyi özünəməxsus oriyentirlər kimi çıxış edir. Onlara 
razılıqlar, protokollar, sazişlər, qətnamələr və müqavilələr aiddir.  

Danışıqları uğurla aparmaq üçün hələ ilk görüşdə əməkdaşlıq 
edilməli olan firma haqqında bütün zəruri informasiyanı (firma nə 
vaxt və kimin tərəfindən yaradılmışdır, hansı ölkələrdə işlər görür, 
hansı sazişlərdə xüsusi uğurlara malikdir, maliyyə vəziyyəti, əmə-
liyyatların həcmi barəsində məlumatlar və s.) toplamaq lazımdır. Qar-
şılıqlı inama nail olunmasında şəxsi anlar çox mühüm rol oyna-
dığından partnyor firmanın rəhbəri və danışıqların aparılacağı şəxslər 
haqqında informasiyaya (harada doğulmuşlar, hansı universitetləri 
bitirmişlər, karyeralarının əsas mərtəbələri, ailə tərkibi, hobbiləri və s.) 
malik olmaq faydalıdır.  

Başlanğıc üçün bu və ya digər kompaniyanın prоektlərini tapmaq 
və ya faks vasitəsilə informasiya əldə etmək lazımdır. Əgər firma 
nümayəndəsi ilə söhbət zamanı, xüsusilə ciddiliyi və daha sıx və 
etbarlı münasibətləri qiymətləndirən yapon, cənubi koreya, tayvan və 
sinqapur biznesmenləri ilə görüşlərdə siz onların fəaliyyəti haqqında 
xəbərdar olduğunuzu bildirsəniz, bu, onlara xoş təsir bağışlayacaqdır.  

Danışıqlarda sizin tərəfdən təkcə rəhbərlərin yox, konkret 
informasiyaya və praktiki bilиklərə malik olan texniki ekspertlərin də 
iştirak etməsi, hətta onlar böyük vəzifələr tutmasalar belə vacibdir. Bir 
çox milli sahibkarların tipik səhvi ondan ibarətdir ki, xarici partnyor-
larla görüşmək üçün yalnız ümumi qərar və razılıqlara vərdiş etmiş 
rəhbərlər göndərilir.  

Nəhayət, hazırlıq işi prosesində hər şeyi yenidən düşünmək və 
xırdalığına qədər öyrənmək çox mühümdür. Heç vaxt “bəlkə”yə 
arxayın olmaq və biznesdə təcrübəli xaricilərlə birgə sahibkarlıq və ya 
ticarət müqaviləsi kimi “möhtəşəm ideyanı” eşidən kimi bütün 
detalların tədqiqini onların öz üzərlərinə götürəcəklərinə ümid etmək 
olmaz. Xarici biznesmenlər detal və təfərrüatlar haqqında maraq-
lanmağa başlayan kimi danışıqlar çox vaxt çıxılmaz vəziyyətə düşür. 
Bu təfərrüatları isə bizim biznesmenlər öz adi başısoyuqluluqları 
ucbatından sadəcə olaraq düşünməmişdirlər.  
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18.2.2. Danışıq prosesinin aparılması qaydası 
 
Kommersiya danışığı prosesi üç ardıcıl mərhələdən ibarətdir: 
- maraqların, nöqteyi-nəzərlərin, konsepsiyaların və iştirakçıların 

mövqelərinin qarşılıqlı dəqiqləşdirilməsi; 
- müzakirə (öz baxışlarının və dəstəklərinin dəstəklənməsi üçün 

dəlillərin irəli sürülməsi, onların əsaslandırılması); 
- mövqelərin uzlaşdırılması və razılıqlara gəlinməsi.  
Birinci mərhələ, yəni maraqların, nöqteyi-nəzərlərin, konsep-

siyaların və iştirakçıların mövqelərinin qarşılıqlı dəqiqləşdirilməsi 
çox mühümdür, çünki razılığa gəlmək üçün, hər şeydən əvvəl, bir-
birinin nöqteyi-nəzərini aydınlaşdırmaq və onları müzakirə etmək 
lazımdır. Burada tələsiklik heç arzuolunan deyildir, belə ki, işgüzar 
insanlarda danışıqlar prosesinin özünə qarşı münasibət müxtəlifdir.  

İkinci mərhələ, yəni iştirakçıların nöqteyi-nəzərlərinin müzakirəsi 
adətən şəxsi mövqeyin maksimal şəkildə reallaşdırılmasına istiqamət-
lənir. Əgər problemin ticarət yolu ilə həllinə orientasiya edirlərsə, o, 
xüsusilə mühümdür.  

Mövqelərin müzakirəsi zamanı əsaslandırma xüsusi rol oynayır. 
Ondan öz maraqlarının sərt müdafiəsi üçün istifadə edilə bilər. Eyni 
zamanda əsaslandırma partnyora tərəfin nəyə və niyə gedə bilmədiyini 
göstərmək üçün lazımdır. Bu halda müzakirə mərhələsi mövqelərin 
dəqiqləşdirilməsi mərhələsinin məntiqi davamı kimi çıxış edir. Müza-
kirələr zamanı sübutların (əsasların) irəli sürərək, qiymətləndirmələr 
və təkliflər ifadə edərək tərəflər onların fikrincə yekun sənədə daxil 
edilməməli olduğunu, onların bununla niyə görə prinsipial olaraq razı 
olmadıqlarını və ya əksinə gələcək müzakirənin predmeti kimi nəyin 
çıxış edə biləcəyini göstərirlər.  

Danışıq iştirakçılarının sübutları əsas etibarı ilə öz mövqelərinin 
əsaslandırılmasına və ya partnyora etiraz edilməsinə istiqamətlənir. 
Sübutların uğurlu seçimi adi iş deyil. Hər bir peşəkar qrupun öz dü-
şüncə dili və tərzi var, buna görə də iqtisadçılar üçün effektiv sübutlar 
mühəndis və ya işçilər üçün anlaşılmaz ola bilər.  

Sübutların gücü təkcə partnyorların başa düşmə səviyyəsindən, 
onların biliklərindən yox, həm də onların danışan şəxsə olan müna-
sibətlərindən asılıdır. Partnyorla münasibət əməkdaşlıq iqliminin yara-
dılmasıdır və az əhəmiyyətli olmayan qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq 
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üçün şərtlərin ciddi şəkildə razılaşdırılmasıdır. İki tövsiyyə verilə 
bilər: 

- tez və asan güzəştlərdən uzaq olun. Əgər hansısa tələb sizin üçün 
gözlənilməz idisə, “bəli” deməkdənsə,  yaxşısı budur “xeyr” cavabı 
verəsiniz. Hər zaman öz sözünü geri götürməkdənsə, daha sonra 
razılaşmaq asan və daha yaxşıdır. Bundan başqa, sizin üçün xüsusi rol 
oynamayan şey, partnyor üçün böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər; 

- danışıqlar zamanı güzəşt faktının özü əhəmiyyətlidir, buna görə 
də öz güzəştlərinizi ayrı-ayrılıqda “satmağa” çalışın. 

Əsaslandırmanın əsas nəticəsi kimi mümkün razılıq çərçivələrinin 
müəyyənləşdirilməsi çıxış etməlidir. Beləliklə, danışıqlar üçüncü 
mərhələyə, yəni mövqelərin uzlaşdırılmasına keçid alır. Müzakirə 
olunan problemlərdən asılı olaraq mövqelərin uzlaşdırılması dedikdə 
kompromis konsepsiya (problemin həlli variantı kimi) və sadəcə 
olaraq danışıqlar prosesində qaldırılan məsələlər sırasından çıxan və 
nəzərdə tutulan yekun sənədə daxil ola bilən suallar dairəsi başa 
düşülə bilər.  

Bu, hələ razılığın özü yox, ümumi cizgilərdir. Burada mövqelərin 
uzlaşdırılmasının iki fazasını fərqləndirmək olar: əvvəlcə ümumi düs-
tur, sonra detallaşdırma. Detallaşdırma dedikdə, mətnin redaktəsi və 
yekun sənədin son variantının hazırlanması başa düşülür.  

 
18.2.3. Danışıqların aparılması texnikası 

   
  Kommersiya danışıqlarının aparılması texnikası bir-birlərindən 

prinsipial şəkildə fərqlənən iki yanaşmanı əks etdirir və bunları onun 
aparılması metoдu kimi nəzərdən keçirmək olar. Bu, mövqeli ticarət 
metoдu və adı çəkilən prinsipial danışıqlar metodudur (və ya 
mahiyyət üzrə danışıqlar). Əvvəlcə mövqeli ticarət metodunu nə-
zərdən keçirək.  

Mövqeli ticarət metodunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əvvəlcə 
mövqelər tutulur və daha sonra müəyyən ardıcıllıqla buraxılır. Metod, 
ilkin tələbləri əhəmiyyətli dərəcədə üstələyən başlanğıc mövqelərin 
izahından başlanır. Kiçik güzəştlərlə inadla müdafiə olunan kənar 
mövqe irəli sürülür (misal üçün, əmtəənin maksimal qiyməti). Siz nə 
qədər sərt mövqe tutursunuzsa və sizin güzəştləriniz nə qədər 
böyükdürsə, razılığın mümkün olub-olmamasını aşkar etmək üçün bir 
o qədər çox vaxt və səy tələb olunur.  
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Mövqeli ticarət metodunun məqsədi özünün başlanğıc, bir qayda 
olaraq, yüksəldilmiş mövqeyini mümkün qədər tam və minimal 
güzəştlərlə reallaşdırmaqdan ibarətdir. Bu zaman ticarət partnyorun 
davranışının manipulyasiya edilməsini, ona təzyiq göstərilməsini və s. 
nəzərdə tutan hər hansı oyuna orientasiya edir.  

Mövqeli ticarət onun reallaşdırılmasından asılı olaraq iki varianta 
bölünür. Birincinin əsasında belə bir fikir durur ki, iştirakçılardan 
birinin uduşu digərinin uduzmasına bərabərdir, danışıqların özləri isə 
alternativə əsaslanan qarşılıqlı təsir üçün hesablanmışdır: ya mütləq 
uduş, ya da tam uduzma, başqa sözlə, “ya hər şey, ya da heç nə”.  

Ticarətin belə həddən artıq sadələşdirilmiş variantına kommersiya 
danışıqlarında çox nadir hallarda rast gəlinir. Çox vaxt danışıqlar daha 
sivilizasiyalı xarakter daşıyırlar. Bu variant o zaman tətbiq olunur ki, 
tərəflərin konfrontasiyası daha zəif şəkildə ifadə olunmuşdur və onlar 
demək olar ki, eyni gücə malikdirlər. İştirakçılar ticarət yolu ilə çox 
yəqin ki, hansısa “orta razılığıa” gələcəklər. Ancaq həm bu, həm də 
digər tərəfdə məmnunsuzluq hissi yarana bilər.  

Mövqeli ticarət kommersiya danışıqlarının aparılmasının sərt 
metodu kimi ümumən az məhsuldardır, çünki o, nəticənin öncədən 
görülə bilinməməsi, böyük zaman məsrəfləri, partnyorlarla qarşılıqlı 
münasibətlərin pozulmasının mümkünlüyü və buna uyğun olaraq da 
gələcəkdə əməkdaşlıqdan imtina edəcəkləri ehtimalı ilə xarakterizə 
olunur.  

Kommersiya danışıqlarının aparılmasının daha effektiv metodu 
prinsipial danışıqlar (və ya mahiyyət üzrə danışıqlar) metodudur.  

Bu metod ondan ibarətdir ki, partnyorlar tərəflərdən hər birinin 
nəyə gedə biləcəyi və ya bilməyəcəyi barəsində ticarət aparmırlar, işin 
mahiyyətindən çıxış edərək mümkün olan yerdə qarşılıqlı fayda 
tapmağa çalışırlar, maraqlarının üst-üstə düşmədiyi yerdə isə elə 
nəticəyə nail olurlar ki, tərəflərin hər birinin istəyindən asılı 
olmayaraq müstəqil normalara əsaslansın.  

Danışıqlarda əsas məsələ bütün tərəfləri təmin edən və 
bərabərhüquqlu subyektlərin partnyorluq qarşılıqlı münasibətlərinə 
əsaslanan problemin həllinin tapılmasıdır. Danışıqların daha obyektiv 
və ədalətli olması üçün vasitəçilər, müşahidəçilər və müstəqil 
ekspertlər dəvət olunur. Əgər mövqeli ticarətdə danışıq iştirakçıları 
obrazlı formada desək, qapalı kartlarla oynayırlarsa, prinsial danı-
şıqlarda onların kartları açıq olur. 



 348

Prinsipial danışıqlar metodu işin mahiyyətinə sərt yanaşmanı ifadə 
edir, lakin bu, danışıq iştirakçılarının bir-birilərini qarşılıqlı şəkildə 
başa düşməsini nəzərdə tutur. Bu metoddan istifadə edərək sizin və 
sizin partnyorunuzun haqqı olana nail olmaq olar.  

Prinsipial danışıqlar metodu dörd şərtin reallaşdırılmasına gətirilə 
bilər. 

Birinici şərt: danışıq iştirakçıları və danışıq predmeti arasında 
məhdudiyyət qoyun, yəni onları eyni amil kimi müzakirə olunma 
predmeti üzrə nəzərdən keçirin. Əks təqdirdə əsaslandırılmamış incik-
liklər və günahlandırmalar yer alacaqdır.  

Özünüzü partnyorun yernə qoymalı və problemə onların gözləri 
ilə baxmağa çalışmalısınız. 

Öz şəxsi təsəvvürlərnizdən çıxış edərək partnyorların niyyətləri 
barəsində nəticə çıxarmayın. Öz ehtiyatlılığınızı digər tərəfin niyyət-
ləri kimi görməyin.  

Partnyorlarınızı heç zaman günahlandırmayın, hətta onlar buna 
layiqdirlərsə belə. Bu, heç məhsuldar deyil, çünki bütün günahlandır-
malar digər tərəfi müfdafiə mövqeyinə keçməyə vadar edir.  

Diqqətlə dinləyin  və deyilənləri eşitdiyinizi göstərin. Yenidən 
soruşun (“Sizin nə dediyinizi düzmü başa düşdüm...”), digər tərəfin 
nəzərdə tutduğunu söyləyin (“Mən sizin fikrilərinizi belə başa düşdüm 
ki,...”).  

Partnyorlarınız haqqında yox, özünüz haqda danışın. Misal üçün, 
“Siz öz sözünüzü pozmadınız” demək əvəzinə yaxşı olar ki, belə 
deyəsiniz: “Mən özümü aldanmış hiss edirəm”, yəni siz onu anlamalı-
sınız ki, partnyorlarla işləyərkən siz bir-birinizin münasibətlərini 
aydınlaşdırmamalı, problemləri həll etməlisiniz.  

İkinci şərt: mövqelər üzərində yox, maraqlar üzərində дайанын. 
Diqqəti iştirakçıların mövqeləri üzərində cəmləşdirmək lazım deyil, 
çünki danışıqların məqsədi tərəflərin gizli maraqlarının təmin edil-
məsidir. Çətinlik partnyorların mövqelərinin ardından onların maraq-
larının müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.  

Əgər siz digər tərəfin sizin maraqlarınızı diqqətə almasını istəyir-
sinizsə, onların nədən ibarət olduğunu və onların sizin üçün niyə 
mühüm olduğunu izah etmək lazımdır. Bu zaman dəqiq və konkret 
olun, çünki bu, sizə qarşı inamı artırır. 

Üçüncü şərt: sizin maraqlarınızı nəzərə alan və üst-üstə düşməyən 
maraqları uzlaşdıran qarşılıqlı faydalı variantlar hazırlayın.  
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Əksər hallarda danışıq iştirakçıları qarşılıqlı faydalı variantların 
axtarışına mane olan üç ciddi xətaya yol verirlər.  

Xəta 1: irəli sürülən variantlara tənqidi münasibət. Onların işlənib 
hazırlanması üçün belə münasibətdən zərərli şey yoxdur, çünki istə-
nilən yeni fikrin vaxtından öncə mühakimə edilməsi yeni ideyaların 
əsas generatoru olan təsəvvürə mane olur.  

Xəta 2: vahid cavabın axtarılması. İlk öncədən vahid cavabın axta-
rılmasına çalışaraq siz çoxlu sayda cavabları tapmağa imkan verən 
qərarların işlənib hazırlanması prosesində sanki qısa qapanma edir-
siniz, halbuki tapılmış çoxsaylı cavablardan ən yaxşısını seçmək olar.  

Xəta 3: “onların probleminin həll edilməsi onların problemidir” 
fikridir. Əgər siz şəxsi maraqlarınıza cavab verən razılığa gəlmək 
istəyirsinizsə, sizin partnyorlarınızın da maraqlarına cavab verə bilən 
təklif etmək lazımdır. 

Variantların axtarışına yaradıcı yanaşmanın yaradılması üçün 
aşağıdakı tövsiyyələrdən istifadə etmək faydalıdır: 

- variantların axtarışı mərhələsini qiymətləndirmə mərhələsindən 
ayırın; 

- vahid cavabın axtarılması yerinə variantlar dairəsini geniş-
ləndirin; 

- qarşılıqlı fayda axtarın; 
- elə variantlar təklif edin ki, digər tərəf üçün qərar qəbul etmək 

asan olsun.  
Dördüncü şərt: danışıqların nəticəsini obyektiv qiymətləndirməyə 

və ya obyektiv kriteriyalardan istifadə edilməsinə əsaslanması üçün 
təkid edin. Hər zaman qeyd etmək lazımdır ki, inadkarlıq və 
əlçatmazlıq kifayət qədər sübut deyil və razılıq yalnız tərəflərin 
istəklərindən asılı olmamalı, müəyyən normaları əks etdirməlidir. Bu, 
o deməkdir ki, şərtlər sizin seçdiyiniz normalardan çıxış etməlidir və 
nəticəni müəyyən edən hər-hansı ədalətli kriteriyaların mövcud ol-
masını nəzərdə tutur.  

Kommersiya danışıqlarında obyektiv kriteriyalar kimi, misal üçün, 
dayanıqlı bazar qiymətləri, mövcud presedentlər, ekspert qiymətlən-
dirmələri, gömrük qaydaları və s. çıxış edə bilər.  

Yuxarıda sadalanmış dörd şərt danışıqlara hazırlıqdan başlamış 
onların sonuna qədər, yəni təhlil, planlaşdırma və müzakirə mərhələ-
lərində nəzərə alınmalıdır.  
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Təhlil mərhələsində danışıq iştirakçılarının qarşısında duran prob-
lemlər öyrənilməli, onların əhəmiyyətliliyi müəyyən olunmalı, özünün 
və digər tərəfin maraqları müəyyən edilməli, müzakirə variantlarına 
diqqət ayrılmalı və razılığa gəlinməsi üçün əsas kimi təklif edilmiş 
kriteriyalar aydınlaşdırılmalıdır.  

Planlaşdırma mərhələsində, hər şeydən əvvəl, partnyorlarla qarşı-
lıqlı münasibət problemini necə həll etmək, hansı maraqların ən mü-
hüm olması və obyektiv maneələrin nədən ibarət olması barəsində dü-
şünmək lazımdır. Yaxşı olar ki, ən əlverişlisиni seçmək üçün əlavə va-
riant və kriteriyalar da nəzərdən keçirilsin.  

Partnyorlarla ünsiyyətdə olduğunuz müzakirə mərhələsində sizdə 
qeyri-məmnunluq hissinin olduğunu aydınlaşdırmaq və bundan baş 
çıxarmağa çalışmaq lazımdır.  

 
18.2.4. Danışıqların aparılması taktikası 

 
Danışıqların aparılması taktikasını iki ən mürəkkəb sitasiya nöq-

teyi-nəzərindən nəzərdən keçirmək məqsəduyğundur. Bu situasiyada 
partnyor konkstruktiv dialoqa meylli deyil və o daha sərfəli mövqe 
tutmuşdur.  

Partnyorun özünü destruktiv aparması, özünün möhkəm mövqe-
yini elan etdiyi, sizin təkliflərinizi tənqid etdiyi və ümumiyyətlə yalnız 
özü üçün maksimum faydalı olan şeyləri edən situasiyadan başlayaq. 
Təbii ki, belə situasiyada siz müdafiəyə qalxmağa və əks hücum et-
məyə həvəslənəcəksiniz.  

Ancaq əgər siz belə etsəniz iş onunla nəticələnəcəkdir ki, siz möv-
qeli ticarət qaydalarını qəbul edəcəksiniz. Öz təklifini inadla müdafiə 
etmək sizin əl-qolunuzu bağlayacaq və qaçılmaz olaraq toqquşmaya 
gətirəcəkdir. Tezliklə siz başa düşəcəksiniz ki, güclü hücum və mü-
dafiə dairəsində qalmısınız.  

Bu dairəni qırmaq üçün danışıqlara konstruktiv xarakter vermək, 
yəni onların mövqeli ticarət metodu ilə aparılmasından uzaqlaşmaq və 
partnyorlarla prinsipial danışıqlar əsasında dialoq qurmaq lazımdır. 
Bunun üçün özünüz də konstruktiv münasibətdə olmalısnız. Burada 
nəzərə alınmalı olan bir neçə an var.  

Hər şeydən əvvəl, partnyorla qarşılıqlı münasibət qurmaq lazım-
dır, bunun üçün onu “udmağa” çalışmaq və əks hücuma istiqamət-
lənmiş müxtəlif üsulları ilk olaraq tətbiq etmək lazım deyil.  
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Danışıqları həm sizi, həm sizin partnyorunuzu qıcıqlandırmayan 
anların nəzərdən keçirilməsindən başlayın.  

Müzakirə və mövqeyin əsaslandırılmsı zamanı partnyoru onun 
nöqteyi-nəzərinin səhv olmasına inandırmaq lazım deyil. Belə dav-
ranış onda yalnız qıcıqlanma oyada bilər.  

Danışıqların aparılmasının konstruktiv xarakterinə istiqamətlən-
diyiniz zaman nəzərə alınmalı olan əsas anlar belədir. Partnyorla 
dialoq apararkən bir neçə sadə qaydaya riayət etmək lazımdır.  

Birinci qayda. Partnyorunuzu onun tutduğu destruktiv mövqedən 
uzaqlaşdırmağa, partnyora danışıqlarda konstruktivliyin, hər şeydən 
əvvəl, onun özü üçün faydalı olduğunu başa salmağa çalışmaq 
lazımdır.  

İkinci qayda. Əgər opponent əvvəlki kimi özünün möhkəm möv-
qeyini irəli sürürsə, onu rədd etməyin, amma qəbul da etməyin. Op-
ponent sizin ideyalarınıza hücum edirsə, onları müdafiə etməyin, göz-
ləyin və ona sonuna qədər danışmağa imkan verin. Qısaca desək, özü-
nüzü opponentin zərbəsinə zərbə ilə cavab vermək zövqündən məh-
rum edin. Onun həmləsini əks etdirmək yerinə bütün iradları diqqətlə 
dinləyin və söhbətin nədən getdiyini başa düşdüyünüzü göstərin, daha 
sonra isə öz səylərinizi belə iradların arxasında duran maraqların 
öyrənilməsinə istiqamətləndirin.  

Üçüncü qayda. Partnyora problemin həllinin bir neçə variantını 
təklif edin. Ondan öz variantlarını söyləməyi xahiş edin. Sonra diq-
qəti onların təkmilləşdirilməsinə istiqamətləndirin. Hipotetik dцшцn-
məyi sınayın, onun mövqelərindən biri qəbul edilsə, nə baş verə-
cəkdir.  

Dördüncü qayda. Tənqidi dəf etmək yerinə onu həvəsləndirin. 
İdeyanı qəbul və ya rədd etməyi xahiş etməyin, opponentdən nəyin 
düzgün gəlmədiyni soruşun (misal üçün: “Mənim təklifimi qəbul 
etməkdə sizə hansı şəraitlər mane olur?”).  

Tənqidi həvəsləndirin, situasiyanı dəyişmək və məsləhət kimi öz 
opponentinizə müraciət etmək üçün tənqidi konstruktiv axara gətirin. 
Ondan sizin yerinizdə olsaydı nə edəcəyini soruşun.  

Beşınci qayda. Partnyorla dialoqda iddialardan yox, suallardan 
istifadə edin. Iddialar müqavimət yaradır, suallar isə cavablar gətirir.  

Altıncı qayda. Tez-tez, xüsusilə verdiyiniz suallardan sonra 
fasilələr edin. Əgər sizə ağılsız təklif ediblərsə və ya sizə qarşı əsassız 
hücum təşkil edilibsə, yaxşısı budur cavab verməyəsiniz.  
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Əgər siz verdiyiniz suala görə qeyri-qənaətbəxş cavab almısınızsa, 
sadəcə olaraq gözləyin. İnsanlar adətən susarkən özlərini rahat hiss 
etmirlər, xüsusilə əgər onlar öz fikirlərinin ədalətliliyinə tam olaraq 
əmin deyillərsə. Susma çıxılmaz vəziyyət təəssüratı yaradır və digər 
tərəf özünü bu vəziyyətdən sizin suala başqa cür cavab verməklə və ya 
yeni təklif verməklə çıxmağa məcbur hesab edəcəkdir.  

Mövqeyi güclü olan partnyorla danışıqlar çox vaxt həyəcan və 
əminsizlik hissi yaradır. Ancaq sizin daha zəif mövqeyiniz haqqında 
danışmaq şərtidir. Partnyorlar hər zaman qarşılıqlı əlaqəli (əks 
təqdirdə onlar danışıqlar masasının arxasına keçməzdilər!) və nəticə 
etibarı ilə bərabərdirlər.  

Siz partnyorla iş gördüyünüz zaman sizdə onun baxışlarına uyğun-
laşmaq həvəsi yarana bilər. Özünüzü bundan qorumaq üçün əv-
vəlcədən razılaşmaq olan ən pis variantı hazırlamaq, daha doğrusu öz 
həddini təyin etmək lazımdır. Misal üçün, siz alış edərkən hədd kimi 
sizin verə biləcəyiniz ən yüksək qiymət çıxış edir. Əgər siz nə isə 
satırsınızsa, hədd kimi sizin üçün ən aşağı uyğun qiymət çıxış edir. 
Hədd sizin dəyişə bilmədiyiniz mövqedir. Hədd təyin edilibsə, anın 
təzyiq və təhriklərini dəf etmək daha asan olur.  

Danışıqların aparılması taktikası qarşıya qoyulan məqsədlərə nail 
olмağa imkan verən müəyyən üsullar vasitəsilə reallaşdırılır. Son 
vaxtlara qədər ən müxtəlif danışıqlarda mövqeli ticarət vasitəsilə 
reallaşdırılan yanaşma hökmranlıq edirdi. Buna görə də danışıqlarda 
əsas etibarı ilə danışıqların aparılmasına uyğun gələn, ya konfron-
tasiya yanaşmasına əsaslanan, ya da ümumiyyətlə problemin həllinə 
yox, danışıqların başqa məslələrinin həllinə, təbliğata, partnyorun diq-
qətinin yayındırılmasına və s. istiqamətlənən taktiki üsullardan istifadə 
olunurdu.  

Danışıqlar prosesinin bütün mərhələlərində geniş şəkildə tətbiq 
edilən taktiki üsullara “mübarizədən getmə və ya yayınma” üsulu da 
aiddir. Bu üsul müzakirə üçün arzuolunmaz məsələlərə toxunma za-
manı və ya partnyora dəqiq informasiya vermək və ya birmənalı cavab 
vermək istəmədikdə tətbiq edilir. Üsul ondan ibarətdir ki, partnyordan 
bu və ya digər məsələni nəzərdən keçirməyi təxirə salmaq, onu başqa 
görüşə keçirmək və s. xahiş olunur. Bu zaman ricanı inandırıcı sübut-
larla müşayiət etdirmək lazımdır.  

“Getmə” üsulu, misal üçün, məsələnin başqa təşkilatlarla razılaş-
dırılmasının və ya dəqiqləşdirilməsinin, partnyorun təklifinin qəbul 
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edilməsi ilə bağlı anların mənfi və müsbət tərəflərin yaxşıca aydın-
laşdırılmasının zəruri olması zamanı müsbət rol oynaya bilər.  

Mahiyyətinə görə “ləngitmə”, “gözləmə” və “salyami” (kolbasanın 
nazik dilimlərlə doğranması prinsipi üzrə) üsulları “getmə” üsuluna 
yaxındırlar. Bu üsullardan situasiyanı aydınlaşdırmaq, partnyordan 
daha çox informasiya əldə etmək və s. üçün danışıqları uzatmaq lazım 
gəldikdə istifadə olunur.  

Daha mürəkkəb taktiki üsul “paketləşdirmə”dir. Onun mahiyyəti 
ondan ibarətdir ki, müzakirəyə bir sual və ya təklif yox, onların bir 
neçəsi təqdim edilir. Bu zaman iki məsələ həll olunur. Birinci halda 
bir “paketə” partnyor üçün həm cazibədar, həm də az əlverişli təkliflər 
yerləşdirilir. Nəzərdə tutulur ki, bir və ya bir neçə təklifdə maraqlı 
olan partnyor yerdə qalanları da qəbul edəcəkdir. Digər halda az 
əhəmiyyət kəsb edən təkliflərdə güzəştlər edərək əsas təkliflərin 
qəbuluna nail olunur.  

Bu üsula mahiyyətcə yaxın olan üsul “tələblərin artırılması” üsu-
ludur. Onun mahiyyəti müzakirə olunan problemlərə sonradan güzəştə 
getmək adı ilə ağrısız şəkildə atıla bilən maddələrin daxil edilməsin-
dən və partnyor tərəfindən də analoji addımların tələb edilməsindən 
ibarətdir. Eyni zamanda bu maddələr əvvəlcədən partnyor üçün 
əlverişli olmayan təkliflərdən ibarət olmalıdır.  

Yuxarıdaкы üsula oxşar olan daha bir taktiki üsul “öz mövqeyinə 
yalan vurğuların edilməsidir”. Onun mahiyyəti partnyora əslində 
ikinci dərəcəli olan hər hansı məsələnin həllində həddən artıq maraqlı 
olduğunu göstərməkdən ibarətdir. Bəzən bu, мювcуд məsələni gün-
dəlikdən çıxarmaq və daha mühüm məsələnin həllinə nail olmaq üçün 
edilir.  

Daha bir taktiki üsul “tələblərin son anda irəli sürülməsidir”. 
Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, danışıqların sonunda yalnız mü-
qaviləni imzalamaq qaldıqa partnyorlardan biri yeni tələblər irəli 
sürür. Əgər digər tərəf müqavilədə maraqlıdırsa, o, onları qəbul edə-
cəkdir. Bəzən elə olur ki, müqavilənin imzalanması bu səbəbdən təxirə 
salınır və ya ümumiyyətlə baş tutmur.  

Danışıqların gedişini öz xeyrinə dəyişməyə çalışarkən bizim 
nümayəndələrimizin bəzən etdiyi kimi heç vaxt hiyləyə əl atmaq 
olmaz: onlar deyirlər ki, kimsə onlara daha sərfəli şərtlər təklif edirlər. 
Sanballı işgüzar dairələrdə bu, şantaj və ədəbsizlik hesab edilir. Belə 
hesab etmək qəbul olumuşdur ki, hər kəs özü üçün ən faydalı 
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kampanyonu seçməkdə azaddır, lakin bunu şərəflə, başqalarını təhqir 
etmədən etməlidir.  

Tez-tez elə olur ki, kommersiya danışıqlarının aparılması prose-
sində partnyor manipulyator, yəni opponentdən və onun şəxsi xüsu-
siyyətlərindən və zəifliklərindən öz tamahkar məqsədlərinə nail olmaq 
üçün istifadə edən insan olur. Bunun üçün o, aşağıdakı üsullara əl atır.  

Qəsdən aldatma. Partnyor əvvəlcədən nə isə yalan bir şeyi iddia 
edir. Ancaq, əgər siz buna şübhə ilə yanaşsanız o, bunu inciklik və ya 
təhqir kimi qəbul edir. Bu halda nə etmək lazımdır? 

Partnyorunuzun saxta faktlar irəli sürdüyünü hiss edən kimi dərhal 
onu yalan danışmaqla mühakimə etməyin. Partnyora elan edin ki, siz 
danışıqları ona etibar edib-etmədiyinizdən asılı olmayaraq aparırsınız 
və onun bütün faktiki məlumatlarını yoxlamağa hazırlaşırsınız, çünki 
bu sizin danışıqlardakı prinsipial mövqeyinizdir. Belə bəyanatı hər za-
man çox səhih şəkildə və situasiyaya müvafiq üzrlərlə etmək lazımdır.  

Niyyətlərin şübhəliyi. Əgər partnyorun niyyəti razılığı şübhəli 
şəkildə yerinə yetirməkdən ibarətdirsə, onda nəzakət əlaməti olaraq 
onun düzgünlüyünə əminlik və onun tərəfindən razılaşmanın pozul-
ması ehtimalının az olmasını ifadə edərək razılaşmaya öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsini təmin edən maddələr, daha yaxşı olar ki, razılıq 
şərtlərinə riayət olunmaması halı üçün konkret sərt cəzalar daxil 
edilsin.  

Aydın olmayan səlahiyyətlər. Möhkəm razılığa nail olunduğunu 
hesab etidyiniz anda digər tərəf sizə elan edir ki, onun son qərarları 
qəbul etmək və güzəştə getmək üçün səlahiyyəti və hüququ yoxdur və 
o, başqa bir şəxsin razılığını almalıdır.  

Danışıqların aparılması üçün qəsdən əlverişsiz yerin seçilməsi. 
Əgər siz elə düşünürsünüzsə ki, ətraf şərait sizin əksinizə işləyir, sizin 
danışıqları tez bir zamanda yekunlaşdırmanız və ilk tələbdən güzəştə 
getməyə hazır olmanız üçün narahat otaq qəsdən seçilmişdir, onda nə 
etməlisiniz? Hər şeydən əvvəl, xoşagəlməz hislərinizin səbəblərini 
başa düşməyə çalşmaq, təkliflərinizi partnyorla müzakirə etmək 
lazımdır. Deyin ki, siz narahatsınız. Fasilə etməyi, başqa bir otağa 
keçməyi təklif edin və ya onu görüşü başqa bir tarixə keçirməyə 
razılaşdırın. 

Kommerisya danışıqlarının aparılması üsullarının nəzərdən ke-
çirilməsini yekunlaşdırarkən belə üsullardan istifadə edilməsinin əks 
təsirlərinin ümumi taktiki qaydalarını da göstərək. Bunun mahiyyəti 
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partnyorun taktikasını vaxtında müəyyən etməkdən, onun davranı-
şında belə bir taktikanın mövcud olmasını açıq şəkildə elan etməkdən 
və belə taktikanın qanuniliyi və arzuedilənliyini şübhə altına qoy-
maqdan, yəni onu aşkarcasına mühakimə etməkdən ibarətdir.  

 
18.2.5. Danışıqların aparılması tərzi 

 
Kommersiya danışıqlarının aparılmasının Азярбайъан tərzi 

hazırda xarici sahibkarlar üçün böyük maraq kəsb edir, çünki son illər 
ərzində xaricilər və bizim biznesmenlər arasındakı təmaslar kəskin 
şəkildə  bütün sahələrdə genişlənmiş və gələcəkdə də genişlənməkdə 
davam edəcəkdir.  

Danışıqlarda problemlərin həlli zamanı Азярбайъан biznes-
menləri ehtiyatla hərəkət etməyə və risk etməməyə üstünlük verirlər. 
Daha az və ya çox riskli variantlar arasında seçim zamanı isə çox 
yəqin ki, ikinci variant seçiləcəkdir. Riskdən qorxma öz ardınca təşəb-
büsün məhdudlaşdırılmasını da aparır. Buna görə də, ən azından, son 
dövrlərə qədər bizim danışıq iştirakçıları şəxsi qərar variantları irəli 
sürməkdənsə, əsas etibarı ilə partnyorun nə təklif etdiyinə reaksiya 
verirdilər.  

Danışıqların aparılmasının Азярбайcан taktikası həm də onunla 
fərqlənir ki, bizim tərəf tez-tez danışıqların əvvəlində tələblərin 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olması ilə xarakterizə olunan möhkəm 
mövqe tutmağa çalışır. Uzun sürən müzakirələrdən sonra tərəflərin 
mövqelərinin yaxınlaşması baş verir. Bu zaman bizim biznesmenlər 
tərəfindən kompromis zəifliyin təzahürü kimi nəzərdən keçirilir, buna 
görə də onlar ona könülsüz müraciət edirlər. Tez-tez danışıqlar zamanı 
üstünlüyün əldə edilməsinə istiqamətlənmiş üsullardan istifadə olunur.  

Öz işlərini yenicə həyata keçirməyə başlayan Азярбайcан biznes-
menlərinin əksəriyyəti tez-tez danışıqlara onların xarici kolleqalarının 
nöqteyi-nəzərindən kifayət qədər qəribə yanaşırlar. Danışıqların азяр-
байıанлы iştirakçılarının bu xarakteristikası onların səriştəsizliyindən, 
danışıqların aparılması mədəniyyətinin olmamasından, hətta əmək-
daşlıq zamanı belə maraqların üst-üstə düşməsindən çox onların 
əhəmiyyətli dərəcədə münaqişəli olduğunu görməkdən xəbər verir.  

Danışıqların азярбайcанлы iştirakçılarının davranışlarının ameri-
kan tədqiqatçıları tərəfindən qeyd olunan xüsusiyyəti əhval-ruhiy-
yələrin və partnyora qarşı münasibətlərin sürətlə dəyişməsidir: çox 



 356

dostyana münasibətdən, istənilən şəxsi simpatiyaları istisna edən rəs-
mi münasibətə qədər.  

Danışıqlarlar zamanı və ya razılaşmaların yerinə yetirilməsi pro-
sesində bizim tərəfin, yumşaq desək, özünü ədəbsiz aparması daha 
pisdir. Buna az nümunə yoxdur.  

Bütün bunlar heç də xırda işlər deyil. Bu “xırdalıqların” pozulması 
heç də əlverişli olmayan hüquqi nəticələrə gətirib çıxarır. Qərbdə heç 
kimə, hətta ən güclülərə belə işgüzar etikanı pozmağa icazə verilmir.  

 
18.2.6. Danışıqlar prosesində qeyri-formal münasibətlər 

 
Danışıqlar üzrə partnyorlarla işgüzar müzakirələrdən sonra əy-

ləncə və istirahət yerlərinin ziyarət edilməsi sərfəli müqavilənin bağ-
lanmasına çalışan biznesmenin fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Əy-
lənməyə dəvət edən və bununla bağlı bütün xərcləri çəkən tərəf öz öl-
kəsində olan və ya danışıqların təşəbbüskarı olan tərəfdir. Belə dəvətin 
olmaması bir çox ölkələrdə onu ifadə edir ki, saziş baş tutmayacaqdır, 
sahiblər isə şəffaf olaraq təmasların davam etməsinə qarşı marağın 
olmamasını ifadə edirlər.  

Qeyri-rəsmi şəraitdə, restoran və ya barda danışıqlar masası ar-
xasında olan müzakirələr davam etdirilir, yalnız bu zaman daha sə-
mimi və sərbəst şəkildə. Bundan başqa, “restoran siyasətinin” zamanla 
yonulduğu və mükəmməl səviyyəyə çatdırıldığı Yaponiyada, misal 
üçün, praktiki olaraq bütün sazişlər belə şəraitdə həyata keçirilir, rəsmi 
görüşlər zamanı isə belə sazişlər yalnız fiksə edilirlər.  

Buna görə də bir çox qərb biznesmenləri (və bütün yapon biznes-
menləri) öz təkliflərini və ya əvvəllər nail olunmuş razılıqların kor-
rektirovkalarını restoran masası arxasında dost söhbəti zamanı 
qəfildən etməyi tərcih edirlər. Danışıqlar masası arxasında isə artıq 
restoranda razılaşdırılmış təkliflərin irəli sürülməsi ilə ifadə olunan 
tamaşa oynanılır. Oyunun ümumi qəbul olunmuş qaydaları belədir və 
onları qəbul etmək lazımdır. Buna görə də danışıqlardan sonra res-
torana yollanarkən partnyorların sizə istiqamətləndirdiyi replikaları 
diqqətlə yaxalayın. Ola bilsin ki, danışıqların əsl məğzi onlardadır.  

Masa arxasında verilmiş ölkədəki davranış qaydalarına da riayət 
etmək lazımdır. Boşqabda heç nə saxlamadığınızı görən kimi авропаlı 
sahib əmin olacaqdır ki, siz acsınız və daha bir yemək ismarlayacaq-
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dır. Yeməkdən sonra çubuxları düyü fincanına qoymaq olmaz, onları 
çini və ya taxtadan olan altlığa qoymaq lazımdır.  

Yeməyə və ya başqa xalqların adətlərinə qarşı qərəz və ya nifrətlə 
münasibət göstərmək olmaz. Bu, mühüm sazişin baş tutmaması ilə 
nəticələnə bilər. Əgər siz həqiqətən də içmək və yemək istəmirsinizsə, 
allergiyanız olduğunu və ya daha yaxşısı həkimin sizə qadağan et-
diyini söyləyin.  

Əgər xaricə səfər zamanı partnyor sizi özünə qonaq çağırırsa, siz 
də onu dəvət edin. Əks təqdirdə, sizin “unutqanlığınız” partnyoru 
ciddi şəkildə incidəcəkdir.  

Bu, sadəcə olaraq yaxşı tonun qaydaları deyil. Bu, partnyorla biz-
nesdə həddən artıq böyük əhəmiyyət kəsb edən insani və şəxsi 
münasibətlərin qurulmasına gedən yoldur.  

 
 
18.3. İşgüzar yazışmanın aparılması 
 
18.3.1. Məktub işgüzar yazışmanın əsas növü kimi  
 

Müasir işgüzar məktub - bu, ilk növbədə rəsmi sənəd, eləcə də 
müxtəlif təsdiqlər, təkliflər, xahişlər, sorğular, xatırlatmalar, tapşı-
rıqlar, iradlar, təbriklər, başsağlığı və onlara cavablar formasında olan 
xidməti müraciətnamədir, yəni işgüzar münasibətləri şərtləndirən ya-
zılı formada şərh olunacaqlardır.  Bu cür məktubların müəyyən ya-
zılma qaydaları mövcuddur ki, bunlara da riayət olunmama nəinki 
firmanızın nüfuzuna təsir göstərə, həm də sərfəli kontraktların im-
zalanmasına mane ola bilər.   

İşgüzar məktubun yazılması- bir növ sənətdir. İşgüzar məktub 
bütün münasibətlərdə qüsursuz olmalıdır: hətta qaydalardan ən cüzi 
kənarlaşma belə onu hüquq nöqteyi-nəzərindən  etibarsız edə bilər. 
Hüquqi cəhətdən düzgün tərtib olunmuş, firma blankında anlaşıqlı 
dildə yazılmış, mənaca eyni olan işgüzar məktub- işinizin müvəffə-
qiyyətinin rəhnidir.  

Yazı üçün adətən firmanın emblemi, tam adı, poçt və elektron 
ünvan, telefon, faks və bank rekvizitləri qeyd  olunan firma blan-
kından istifadə olunur.    
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İşgüzar məktublar düzəliş olmayan vərəqin ön tərəfində komp-
yuterdə yığılır. Birinci səhifədən başqa, səhifələr ərəb hərfləri ilə nöm-
rələnir. Sol tərəfdən vərəqin kənarının eni 2 sm-dan az olmamalıdır. 
Mətn bir yarım və ya iki intervalda yığılır. Abzas (qırmızı sətir) kənar-
dan beş interval boş yerlə başlayır. Sözlərin sətirdən sətirə keçirilməsi 
məsləhət görülmür.  

Məktub göndərən təşkilatın ünvanının altında yuxarı sağ küncdə 
onun göndərilmə tarixi qeyd olunur.  

Məktubun göndərildiyi təşkilatın adı və ya şəxsin adı və soyadı, 
sol tərəfdən tarix olan sətirdən bir qədər aşağıda qeyd olunur. Daha 
aşağıda məktubun sol tərəfində yeni sətirdən  nəzakətli müraciət ya-
zılır. O adətən bu sözlərdən ibarət olur: “Hörmətli cənab (mister)”, 
“Əziz cənab (mister)”.  

Əgər bu partnyorunuza ilk məktub deyilsə, onu ondan alınmış 
sonuncu məktuba nəzakətli  istinadla başlamaq lazımdır. Bu o qədər 
də  hörmət mənasında deyil, daha çox  məktubun alınması barədə 
bildiriş və növbəti dialoqun onun əsasında olacağına işarədir.  

Əgər siz partnyorunuza ilk dəfə yazırsınızsa, məktuba öz firma-
nızı təqdim etməklə, firmanızın beynəlxalq fəaliyyət sahəsində qar-
şısına hansı məqsəd və vəzifələri qoyması barədə məlumat verməklə 
başlamaq lazımdır. Partnyora firma barədə özündə  təfsilatlı məlumatı 
əks etdirən buklet göndərmək daha yaxşı olardı. Lakin reklam ma-
terialı həcmli olmamalıdır. O, partnyorunuzun dilində və yaxud ingilis 
dilində yazılmalıdır.  

Məktub əməkdaşlığa görə minnətdarlıq sözləri və onun davamlı 
olmasına ümidi ifadə etməklə bitməlidir. Sonda isə mütləq: “Hörmətlə 
sizin”, “Hörmətlə” və s. sözlərlə bitməlidir.    

İmza vərəqin sağ tərəfində, nəzakətli formulun sonluğunun 
altında çəkilir. Məktubu imzalayanın soyadı onun əlyazma imzasının 
altında kompüterdə yığılır. 

Beynəlxalq poçt üçün standart zərflərdən də istifadə etmək olar, 
lakin nəzərə almaq lazımdır ki, xaricdə iri şirkətlərin blankda da eyni 
məlumatların əks olunduğu  öz zərfləri də vardır.  Firma zərfinin isti-
fadə olunması nəinki firmanızın nüfuzunu xarici partnyorun yanında 
yüksəldir, həm də sizi  əks ünvanı qeyd etmək zərurətindən azad edir.   

Xaricdə ünvanın yazılma qaydası bizimkinə tam ziddir: Əv-
vəlcə “Kimə”, sonra isə “Haraya” yazılır.  
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Ünvanın birinci mövqeyi- adresatın soyadı inisialları ilə onun 
qarşısında və ya qısalmalardan biri ilə:  kişidirsə Mr. (mister), qa-
dındırsa Mrs. (Missis).  

Ünvanın ikinci mövqeyi- adresatınızın vəzifəsi. Bunu məktubun 
şəxsi məktub kimi  hesab olunmamağı üçün edirlər. Həmin vaxt adre-
sat olmadıqda, belə məktubu onun müavini açır. Məktubun məzmu-
nunun gizli qalmasını istəyirsinizsə, soyaddan sonra yaxşı olar ki: 
private (personal, confidential) qeyd edəsiniz, bu da “şəxsi” deməkdir.  

Ünvanın növbəti mövqeyi - firmanın adıdır. Burada belə qısal-
malardan istifadə etmək olar:  Company- Co., Corparation-Corp., De-
partment –Dept., Incorporated-Inc.  

Sonra isə evin nömrəsi və küçənin, şəhərin, ştatın adı gəlir. 
Daha sonda isə -poçt indeksi və ölkənin adı gəlir.  

İşgüzar məktubların məzmunu öz ifadəsini onun dilində tapır. 
Hər bir işgüzar məktubun dili fərdidir, belə ki, o, işgüzar vəziyyətlərin 
müxtəlifliyi və konkret adresatın xüsusiyyətləri ilə şərtlənib.   Buna 
görə də işgüzar yazışma dilinə vahid tələblər kompleksini işləyib ha-
zırlamaq mümkün deyil.  

İşgüzar yazışma dili adətən nitq vasitələrinin təkrarlanması və 
eyniliyi ilə fərqlənir. Buna görə də onda çoxlu klişelər var ki (ştamp-
lar), bunlar da fikri daha konkret, qısa və anlaşıqlı formada ifadə 
etməyə, mətnin müxtəlif formada anlaşılmasını tam aradan qaldırmağa  
imkan verir.  İşgüzar münasibətlərin səciyyəvi vəziyyətlərini əks etdi-
rərkən dilin standartlaşdırılması və istifadə olunan nitq vasitələrinin 
diapazonunun daralması buradan irəli gəlir.  

İşgüzar  yazışma dili üçün şərhin tonunun neytrallığı  xarakte-
rikdir. Bu zaman faktların emosional qiymətləndirilməsi deyil, məntiqi 
faktların qiymətləndirilməsindən istifadə olunur, sadə nitq söz və 
ifadələr, eləcə də nidalar, modal sözlər və subyektiv qiymətləndirmə 
suffiksləri ilə adlar mövcud olmur1. Belə yazışma dilinin vəzifəsi-şərh 
olunan faktlara obyektiv münasibəti təmin etmək, baş verənlərə 
baxışın emosionallığını və subyektivliyini aradan qaldırmaq, eləcə də 
şərhin ciddi məntiqi ardıcıllığını əks etdirməkdir.  

İşgüzar nitqin məna dəqiqliyi- işgüzar məktubun praktiki, çox 
vaxt isə hüquqi dəyərini təmin edən əsas şərtlərdən biridir. Həqiqətən 
də, düzgün seçilməmiş söz belə məktubun mənasını əhəmiyyətli də-
                                                
1 Kojina M.N. Rus dilinin stilistikası M., 1977 
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rəcədə təhrif edə bilər, bu və ya digər ifadənin ikimənalı formada şərh 
olunmasına şərait yarada bilər və ya bütün mətnə arzuolunmaz tonallıq 
gətirə bilər. 

İşgüzar məktubun tərtib edilməsi üçün faktiki materialın se-
çilməsi böyük əhəmiyyətə  malikdir. İrəli sürülən faktların sayı söy-
lənilən şərhin təsdiqi üçün  kifayət olmalıdır, lakin onlar azəhəmiy-
yətli olmamalıdırlar və özündə eynitipli məlumatların siyahısını əks 
etdirməlidir. Belə faktlar aktual olmalı, yəni həmin vaxt və həmin 
vəziyyətdə əhəmiyyətli olmalıdır.  

İşgüzar məktubda qeyd olunan faktlar nəinki düzgün seçilməli 
və dəqiqliklə yoxlanılmalı, həm də yüksək məlumatlılığı təmin etmə-
lidir. Hər bir belə məktubda  həmin vəziyyət üçün kifayət edən   yalnız 
zəruri informasiya əks olunmalıdır. Yalnız bu zaman adresata məktub 
göndərənin nə istədiyini anlatmaq üçün hər hansı şərhlər və əlavə 
məlumatlar  vermək tələb olunmayacaq. Mətnin bir neçə yerində eyni 
şeylər təkrarlandıqda işgüzar yazışmada informasiya həddən artıq ola 
bilər. Bu məktublarda çox vaxt informasiya küyünə, yəni adresata 
lazım olmayan məlumatlara rast gəlinir.  

Hər bir işgüzar məktub inandırıcı olmalıdır. İşgüzar yazışmada 
inandırmaq bacarığı getdikcə daha mühüm olmağa başlayır, çünki o, 
məhz sizin firmanızın məhsulunun  sifarişçisini və ya istehlakçısını 
əldə etmək zərurəti ilə şərtlənib.    

İşgüzar məktuba inandırıcılığın verilməsinin başlıca şərti onun 
sübutluluğudur. Düzgün  seçilmiş  dəqiq faktlar və formal məntiq qay-
dalarına əsaslanmış   inandırıcı əsaslandırma –hər bir işgüzar məktuba 
gərəkdir, bundan başqa reklamasiya və irad məktubları, eləcə də 
arbitraja göndərilən məktublar da gərəklidir.     

  
18.3.2. İşgüzar yazışmanın əsasını təşkil edən məktublar   
 

İşgüzar məktublar yazmaq üçün çoxlu sayda müxtəlif  səbəblər 
vardır. İşgüzar yazışmanın ən mühüm növlərini göstərək 1.  

Məktub-bildirişlərdə həmişə nə isə təklif olunur, nə isə barədə 
xəbər verilir. Bu xidməti dəyişikliklər və yeni  tariflər barədə bildiriş-

                                                
1 Daha ətraflı bax: Veselov P.V. İşgüzar məktubun aksiomları: işgüzar  
ünsiyyət və rəsmi yazışma mədəniyyəti. M., 1993  



 361

lər, firmanın təqdimatı,  sərginin açılması, xidmətlərin təklif edilməsi 
və s. barədə xəbərlər ola bilər.   

Belə məktubların açar sözləri bunlardır: “Bildiririk”, “Xəbər 
veririk”, “Nəzərinizə çatdırırıq”, “Məlumatlandırırıq”, “Məlumat ve-
ririk”. Bu açar sözlər –birinci şəxsin feilləridir. Burada məchul növün 
forması arzuolunmazdır, misal üçün “xəbər veririk” əvəzinə “xəbər 
verilir”, belə ki, o, hərəkətin kim tərəfindən icra edildiyi sualına qeyri-
aydınlıq gətirir.  

Məktub-bildirişin xüsusi növü –informasiya məktubudur. Onun 
məqsədi adresatı fakt barədə vaxtında xəbərdar etməkdən ibarətdir.  

İnformasiya məktubunun həcmi müxtəlif cür (bir cümlədən 
ibarət olan arayışdan başlayaraq, bir neçə səhifədən ibarət olan xəbərə 
qədər) ola bilər.  

Son illərdə informasiya məktublarından konkret təşkilatın və ya 
firmanın fəaliyyətinin təbliğatını aparmaq vasitəsi kimi istifadə 
olunur.      

Adətən informasiya məktubunu təşkilatın, firmanın və ya müəs-
sisəsinin rəhbəri imzalayır. Lakin, təsvir olunan hadisələrin əhəmiy-
yətindən asılı olaraq onu daha az əhəmiyyətli məsul şəxs də (referent 
və ya katib) imzalaya bilər. Bir neçə ünvana eyni məzmunlu işgüzar 
informasiyanı bildirmək zərurəti yarandıqda, bu zaman sirkulyar 
məktublar tərtib olunur və göndərilir. Sirkulyar məktubların göndərəni 
törəmə firmaları və ya digər tabe təşkilatları hər hansı bir məsələ üzrə 
məlumatlandıran və ya onlara müvafiq tapşırıqlar verən rəhbəredici 
firma və ya təşkilatdır.    

Məktubda “Sirkulayr məktub” başlığının qeyd olunması daxili 
ünvana təşkilatların siyahısını yazmaq zərurətindən azad edir. Belə 
məktub adətən təşkilatın rəhbəri tərəfindən, maliyyə fəaliyyəti, uçot və 
hesabdarlıq məsələləri  üzrə isə baş mühasib və ya maliyyə-mühasibat 
xidmətinin rəhbəri tərəfindən imzalanır.  

Telefon danışıqları və ya şəxsi əlaqə vasitəsilə lazımı cavab 
almaq mümkün deyilsə, məktub-xatırlatma göndərilir. Belə məktub 
adətən iki hissədən ibarət olur: bu və ya digər hərəkətlərin yerinə ye-
tirilməsi barədə xatırlatma və həmin hərəkətlərin yerinə yetirilməməyi 
təqdirdə görüləcək tədbirlər barədə məlumat. Məktubun mətni nadir 
hallarda özündə təkcə xatırlatmanı deyil, həm də əvvəllər götürülmüş 
öhdəlikləri yerinə yetirmək tələbini  əks etdirir. Belə məktubların açar 
sözləri “xatırlatmaq” felindən törənmiş sözlər qrupudur.  
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Məktub göndərən əvvəl göndərilmiş məktubun adresat tərəfin-
dən alınmadığını güman edirsə,  məktubun sahəsində “Təkrarən” qey-
di əlavə olunur. Bu halda əvvəlki müraciətin  mətni eynən təkrarlanır.  

Məktub-təsdiqdən adətən sənədlərin və digər materialların 
(məktubların, kataloqların, məmulat nümunələrinin və s.), eləcə də 
aparılmış telefon danışıqlarını və ya göndərilmiş teleqramın alınması 
faktını təsdiq etmək üçün istifadə olunur.  

Belə tipdə olan məktubun açar sözləri “təsdiqləmək” felindən 
törənmiş sözlər qrupudur. Bəzən, göndərənin istinad etdiyi məktubun 
məzmununu  qısaca şərh  etmək arzuolunandır.  

Məktub-təsdiqin vaxtında göndərilməsi məktub-xatırlatmanın 
göndərilməsi zərurətini istisna edir.  

Sənədlərin və maddi dəyərlərin göndərilməsi zamanı müşayiət 
məktubu  tərtib olunur ki, bu da onların müəyyən müddətdə  göndə-
rilmə faktını təsdiq edərək, sənəd və dəyərlərin qorunmasına  nəzarət 
üçün etibarlı vasitədir.  

Müşayiət məktubu o özündə əlavə olunan sənədlərə izahatları 
əks etdirdiyi halda və ya belə sənədlər bir neçə səhifəyə malik olduqda 
onu göndərməyin əhəmiyyəti  vardır.  

Müşayiət məktubunun bir növü müqavilə  məktubudur ki, bu-
nun da məqsədi müqavilənin göndərilməsi faktını təsdiq etməkdir.  

Məktub-dəvətnamələr eyni zamanda istər bir adama, istərsə də 
bütöv bir insan qrupuna göndərilə bilər.  

Məktub-dəvətnamə çoxlu sayda insanlara, xüsusilə rəsmi qay-
dada göndərildikdə, bunun üçün hazır mətnlərdən və trafaretlərdən 
(mətbəə üsulu ilə çap edilmiş) də istifadə olunur.  

Zəmanət məktubları vədləri  və ya hər hansı bir şərtləri təsdiq 
etmək üçün göndərilir. Onlar həm təşkilatlara, həm də ayrı-ayrı şəxs-
lərə ünvanlana bilər.  

İşgüzar məktubların bir çoxundan fərqli olaraq, belə məktub 
ünvanlanan şəxsin ad və soyadına müraciətlə başlaya bilər.  

Zəmanət məktubunda “zəmanət” sözü ümumiyyətlə istifadə 
olunmaya bilər, bununla belə bu cür məktub öz-özlüyündə hüquqi 
əhəmiyyətə malik bir zəmanət  sənədi kimi hesab olunur.  

İşgüzar həyatda öz maddi ifadəsini xüsusi məktub-xahişlərdə  
tapan müxtəlif növ xahişlərin şərh olunması üçün bir çox səbəblər 
vardır. Belə məktublarda xahişin özündən başqa, adətən əsaslandırma 
də ifadə olunur və ya onun icra edilməsinə maraq göstərilir. Məktub-
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xahişin ən çox yayılmış variantı şəxsi və ya kollektiv xahişə uyğun 
gəlir.  

Xahiş: birinci şəxsin təkində (“Xahiş edirəm..”); birinci şəxsin 
cəmində (“Xahiş edirik..”); üçüncü şəxsin təkində (“Firma xahiş 
edir...”); topluluğu bildirən bir neçə isim istifadə olunduqda (“Direk-
siya və həmkarlar ittifaqı xahiş edirlər...”) üçüncü şəxsin cəmində  
şərh oluna bilər.      

İşgüzar yazışma daxil olan məktublara cavabları özündə əks 
etdirir. Belə məktub-cavablar ilkin məktubun xarakterindən asılı 
olaraq, müəyyən formanı, yəni məktub-sorğu formasını alırlar.  

Həqiqətən də, özündə xahişi əks etdirən məktuba bu xahişin 
yerinə yetiriləcəyi və ya ona imtina olunacağı barədə dəqiq cavab 
verilməlidir. Özündə təklifi əks etdirən məktuba da konkret cavab la-
zımdır: digər tərəf təklifi qəbul edir və ya ondan imtina edir.  

Göndərilən məktublara cavablarda ilkin məktubun məzmununa 
dair istinad olmalı və onun indeksi qoyulmalı, terminologiyanın eyni-
liyinə və məzmunun aspektlərinin şərh olunmasında ardıcıllığa  riayət 
olunmalıdır.  

Məktub-cavabdakı bəndlərdən heç biri diqqətdən kənar qal-
mamalıdır. Əks halda, məktub-cavabda nəticədə göndəriləcək həmin 
bəndə həsr olunan növbəti məktuba istinadı qeyd etmək lazımdır.       
 
18.3.3. Müqavilə sənədlərinin tərkibinə daxil olan məktublar 
 

 Ümumilikdə işgüzar yazışmanı özündə əks etdirən məktublar-
dan başqa, müqavilə sənədlərinin tərkibinə daxil olan  kommersiya 
məktubları da mövcuddur. Bunlara aşağıdakılar aiddir:  

1) Tədarükçülər və ya istehsalçılar tərəfindən  məhsul və ya 
xidmətləri təklif etmək məqsədilə  mümkün müştərilər üçün tərtib 
olunan tələb olunmamış təkliflər barədə məktublar; 

2) Potensial müştərilərin mallar və ya xidmətlər barədə infor-
masiyanı istədikləri və ya əldə etdikləri ilkin məlumatları dəqiqləş-
dirmək üçün  məktub-sorğular;  

3) Tədarükçünün və ya istehsalçının kataloqda göstərilən mal-
lar və ya çatdırılma şərtləri barədə müştərilərin sorğularına cavab 
verdiyi məktub-cavablar;     

4) Müştəri tərəfindən sifariş yerləşdirilərkən çatdırılma tarixi-
nin və şərtlərinin dəqiqləşdirildiyi məktublar;  
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5) Tədarükçü və ya istehsalçı tərəfindən yeni müştəridən iri 
sifarişin alınmasından qabaq onun barədə maliyyə məlumatları öy-
rənmək zərurəti yarandıqda  yazılan firmanın statusu barədə məktub-
sorğular.  Çox vaxt bu firmanın kommersiya fəaliyyəti barədə infor-
masiyanın təqdim edilməsi barədə agentliyə sorğudur və ya alıcının 
bankı vasitəsilə firma barədə məlumat əldə etmək üçün  öz bankına 
müraciətidir.  

6) Malların qablaşdırılması və daşınması ilə bağlı məsələlərin 
dəqiqləşdirildiyi məktublar;  

7)  Sifarişçi və ya tədarükçü  sifarişi ləğv etmək və ya ona hər 
hansı bir dəyişikliyi daxil etməyə məcbur olduqları zaman onlar tə-
rəfindən yazılan sifarişlərin mətninə dəyişikliklərin ləğvi və ya icrası 
barədə məktublar;  

8)  Tədarükçünün öz şərtlərini  və ya razı olduğu şərtləri  
qeyd etdiyi, alıcının isə ödəniş və kreditvermə şərtlərini dəqiqləşdir-
diyi və ya kommersiya sazişinin şərtlərini təsdiqlədiyi ödəniş şərtləri 
barədə məktublar;  

9) Tədarükçünün və ya istehsalçının sifarişin yerləşdirilmə-
sini təsdiq etdiyi, çatdırılma şərtləri üzrə dəqiqləşdirmə göndərdiyi və 
ya göndərməni elan etdiyi   göndərmə barədə məktub-bildirişlər.  

10) Kreditorun məhkəməyə müraciət etməmişdən qabaq 
mübahisəni sülh yolu ilə həll etməyə səy göstərdiyi borcun alınması 
barədə məktublar.  

11) Reklamasiya və iradların əks olunduğu məktublar. Müştəri 
çatdırılmada səhvin və ya gecikdirilmənin olması, malların keyfiyyəti  
və vəziyyəti, onların nümunəyə uyğunsuzluğu  barədə öz narazılığını  
ifadə edir. O, mal partiyasından imtina edir, arbitraj araşdırmasını 
tələb edir və ya ilkin güzəşt olmadan malı qəbul etməkdən boyun qa-
çırır;  

12) Tədarükçünün alıcının şikayət və reklamasiyalarına cavab 
verdiyi iradlara məktub-cavablar. O, həqiqətən də təqsirli olanda üzr 
istəyir və meydana çıxmış narazılığı tənzimləməyi təklif edir.  Digər 
hallarda o iradın  xarakterindən  və müştəri ilə yaxşı münasibətləri tə-
min etmək arzusundan asılı olaraq özünü daha çox və ya daha az 
dərəcədə güzəştə gedən kimi göstərməyə  səy göstərir.  
            Yuxarıda qeyd olunan kommersiya məktublarının siyahısı 
arasında ən çox çətinliklər alıcını bu və ya digər malın alınmasına 
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yönəltmək məqsədilə alıcıya məktub-təklifin tərtib edilməsi zamanı 
meydana gəlir. Burada psixoloji aspektlərdə dayanmağın mənası var.  
 Məktub-təklifin tərtib edilməsinə başlamazdan əvvəl alıcını ma-
lın alınmasına yönəltmək məqsədilə mal barədə informasiyanı öy-
rənmək, eləcə də məktubun göndərildiyi firmada və ya şəxsdə maraq 
oyatmaq  üçün onlar barədə informasiya əldə etmək lazımdır.  Əsas 
diqqət malın təsvirinə və onun yüksək keyfiyyətə malik olmasına və 
ya onun istifadəsi zamanı müsbət nəticələrinə yönəldilməlidir. 
 Belə məktubun quruluşu bir neçə məna  bloklarına malikdir. 
Birinci blok oxuyanın diqqətini cəlb etmək üçün nəzərdə tutulub. 
Məktubun əvvəlində maraq oyatmağa səy göstərmək, (“Bizim məhsu-
lumuzun ən üstün cəhəti ondan ibarətdir ki...”), qiyməti aşağı salmağa 
(“Dünya bazarında iki dəzgahımız birinin qiymətilə gedir”), təklifin 
aktuallığına (“Hazırda yaxın xaric ölkələr firmamızın məhsullarından 
istifadə edir”)  işarə etmək lazımdır.  
 Daha sonra malı almaq istəyini yaradan  mətn gəlir. Burada 
yaxşı olar ki, hissə və ya məntiqə və ya hər ikisinə eyni vaxta müraciət 
etmək arzuolunandır. Misal üçün, soyuducu satıcısı məntiqə 
əsaslanacaqsa, o, iyirmi illik zəmanət barədə danışacaq, emosiyalara 
əsaslanarsa, o belə deyəcək: “Şəhərdə hələ heç kəs belə soyuducuya 
malik deyil”.  
 Məktub-təklifin sonunda oxuyanın etməli olduğu konkret hə-
rəkəti qeyd etmək lazımdır. Birinci üç bloku üzrə tədqiq edilmiş mək-
tublarda gözlənilən konkret hərəkət olmadığından onlar heç bir təsirə 
malik deyillər. Həmin malın alınmasına və ya xidmətin əldə olunma-
sının xeyrinə adresata arqumentləri yenidən qısaca olaraq xatırlatmaq 
lazımdır.  
 Tərtibedilmə qaydasına görə müştərinin və ya partnyorun 
iradına dair məktub-imtinanın tərtibi də olduqca mürəkkəbdir. Burada 
əsas çətinlik imtinaya baxmayaraq, öz barəndə müştəridə xoş təəssürat 
yaratmaqdan və müştəri ilə işgüzar əlaqələri qoruyub  saxlamaqdan 
ibarətdir.    
 Məktubun əvvəlində sizin nə ilə razı olduğunuzu sadaladığınız  
neytral şərh qeyd olunmalıdır. İradları təmin etmənin mümkünlüyü və 
ya onların  dərhal imtina olunduğu təəssüratını yaradacaq  sözlərdən 
istifadə etməyin.  
 İmtina səbəblərinin sadalanması və izah olunması imtinanın 
özünü qabaqcadan bildirir. Dəqiq və həqiqətə uyğun izahat məktubu 
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alan şəxsə onu nisbətən rahat qəbul etməyə  kömək edəcək. İmtinanın 
səbəblərini sadalayarkən həddən artıq izahatlardan (əsaslandırılmamış 
iradlar olduqda, üzr istəmək vacib deyil) istifadə etməyin, bürokratik 
prosedurların və qaydaların (bu inandırıcı deyil) arxasında gizlənmə-
yin, çox qısa və ya ümumi cavab verməyin (problemin özü və izahat 
arasında əlaqə itir). İmtina məntiqi şəkildə əvvəlki məktubun məzmu-
nundan irəli gəlməlidir.  
 Müsbət sonluq məktubu alan şəxsdə elə təəssürat yaratmalıdır 
ki,  sizin imtinadan daha  çox ona marağınız var.  Müştərinin məsələ-
sini müsbət formada həll etmək mümkün olmadıqda belə, firmanın nü-
fuzunu saxlamaq və əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırlığınızı ifadə 
etmək lazımdır.  
 
18.3.4. İşgüzar məktub mədəniyyəti   

  
İşgüzar yazışma  işgüzar təcrübədə təsbit edilmiş yazı nitqinə 

dair norma və qaydalara, yəni onun nitq etiketinə  tam riayət olunmanı 
tələb edir. Belə etiket normaları elə bil ki, işgüzar yazışmada nəyin 
qəbul olunduğu, nəyin isə qəbul olunmadığı barədə  ictimai razılığı 
ifadə edir.  
 İşgüzar yazışma uzun müddət şəxsi yazışma forması kimi qal-
maqda idi və buna görə də birinci şəxsin adından aparılırdı. Vaxt keç-
dikcə işgüzar partnyorlar arasında münasibətlər ictimai xarakter al-
mağa başlamış, bunun da nəticəsində xüsusi məktub forması getdikcə 
işgüzar münasibətlərin ictimai mahiyyətinə zidd olmağa başladı. Bu, 
son nəticədə işgüzar etiketin ifadə olunması üçün işgüzar yazışmada  
şifahi formulların istifadəsi zamanı əhəmiyyətli dəyişikliklərə gətirib 
çıxartdı.   
 Belə dəyişikliklər özünü işgüzar məktubun “asanlaşdırılma-
sından”, yəni şifahi nəzakətliliyin   ayrıca ənənəvi ifadələrindən imtina 
etməkdən  çox, onların müasir sabit söz birləşmələri ilə əvəz olunma-
sında   büruzə verirdilər. Sabit müraciət, xahişləri ifadə, xatırlatma, 
imtina, zəmanət  və s. (bunlar barədə qismən yuxarıda qeyd olunub) 
formaları  meydana gəldi. Lakin nitq etiketi həm də özünü əvəz-
liklərin, feil formalarının, ara sözlərin, müraciətlərin  və s1.  istifadə 
olunması zamanı da büruzə verir. Nitq etiketinin bu formalarını daha 
                                                
1 Veselov P.V. Sənayedə müasir işgüzar məktub. M.,1990 
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təfsilatlı şəkildə nəzərdən keçirək. Əvəzliklərin istifadə olunmasından 
başlayaq.  
 İşgüzar məktubda təqdim olunan informasiya o qədər stan-
dartdır ki, onun şəxsi qavrama vasitəsilə  ifadəsi tamamilə uyğunsuz-
dur. İşgüzar məktubda firmaların, müəssisələrin, idarələrin və təş-
kilatların  fərdi maraqları deyil, kütləvi maraqları ifadə olunur. Buna 
görə də, belə məktubun mətni şəxsi “mən”dən deyil, daha çox şəxsi 
“biz”dən  şərh olunur. Lakin “biz” əvəzliyi işgüzar mətndə adətən 
yazılmır, çünki felin sonluğu elə birinci şəxsin cəminə işarə edir.  
 İşgüzar yazışmada “O” əvəzliyinin istifadə olunması xüsusi 
ehtiyat tələb edir, belə ki,  bu əvəzlik məktubun üslubuna təklifsizlik 
çaları verərək,  hərəkətin subyektini şəxssiz edir.    
 Feil növünün seçimi etik nöqteyi-nəzərdən çox vacibdir. 
Nümunə kimi belə bir ifadəni göstərək: “Siz üzərinizə götürdüyünüz 
öhdəlikləri yerinə yetirmirsiniz”. Elə həmin  ifadə, lakin məchul növ 
istifadə olunmaqla başqa cür səslənir: “Öhdəliyinizə götürdüyünüz 
öhdəliklər yerinə yetirilmir”. Birinci halda öhdəliklərin yerinə yetiril-
məməyi birinci şəxsin öhdəsinə qoyulur.  İkinci halda isə yalnız öh-
dəliklərin yerinə yetirilməməyi faktına yönəldilir, konkret təqsirkar 
bilavasitə qeyd edilmir, yalnız nəzərdə tutulur.  
 Şamil edilən  və ya qeydə alınan hərəkətlərin mənbəyi kimi 
hüquqi və ya vəzifəli şəxsə işarə etmək lazım gəldikdə, məlum növdən 
istifadə olunur. Bu zaman cümlə bir qayda olaraq, mübtəda ilə baş-
layır, felin özü isə indiki zamanda istifadə olunur: “ Firmanın hüquq  
xidməti izah edir...”     
 Məchul növdən hərəkətin özü hərəkətin mənbəyindən (“Ödə-
nişə zəmanət verilir”, “Məktub göndərilib”, “Teleqramınız qəbul 
olunub”) daha çox əhəmiyyətə malik olduqda,   eləcə də hərəkətin 
mənbəyi  tamamilə aydın olduğu hallarda (”İşlərə başlama müddəti 
hələ müəyyən edilməyib”) istifadə olunur. 
 Feil növünün seçimi də işgüzar yazışma normaları ilə əlaqəlidir. 
Daim baş verən və yaxud dəfələrlə edilən hərəkətlərin arzuolunmazlı-
ğını və ya qeyri-qanuniliyini qeyd etmək tələb olunduqda, felin bit-
məmiş tərzindən istifadə olunur: “Sizin əməkdaşlarınız daim 
təhlükəsizlik texnikasını pozurlar ”. Hərəkətin artıq icra edildiyini 
qeyd etmək lazım gəldikdə  isə , felin bitmiş tərzindən istifadə olunur: 
“quraşdırma sexinin kollektivi adi iş qaydasına artıq başlayıb”.  



 368

 Ara sözlər və ifadələr işgüzar məktubun üslubuna müxtəlif ça-
larlar daxil etməyə imkan verir. Belə söz və ifadələrin köməyilə misal 
üçün, şərhin tonunun gərginliyini azaltmaq olar ki, bu da aşağıdakı 
misalların müqayisəsi zamanı görmək olar:  “Sizin şöbənizdəki texniki 
sənədləşməni göndərməyiniz xahiş olunur” və “Ola bilsin ki, sizin 
şöbənizdəki texniki sənədləşməni göndərməyinizi xahiş edirik ”. “Ola 
bilsin ki” ara sözü fikrin qətiliyini zəiflədir və onu daha nəzakətli edir.  
 İki cümləni: “Sizin xahişiniz təmin edilə bilməz” və “Təəssüf 
ki, sizin xahişiniz təmin edilə bilməz” müqayisə etsək, belə qənaətə 
gəlmək olar ki, ikinci cümlə etiket normaları baxımından daha 
üstündür, çünki adresata dərin hörməti bildirir.  
 Ara sözlərin işgüzar yazışmanın cansıxıcılığını hansı dərəcədə 
azaltdığını və ona hörmətlilik çalarını bəxş etdiyini bu cümlədən 
görmək olar: “Firma, mümkün olduğu halda, nümayəndənizi malımı-
zın keyfiyyətinə dair ekspert komissiyasının iclasına göndərməyinizi 
xahiş edir”.  
 Ara cümlənin köməyi ilə sonra gələcək yazışma ilə əlaqəyə və 
bununla adresatın toxunulan məsələ barədə yaxşı məlumatlılığına işarə 
etmək, eləcə də ona öz partnyorunun işlərinə maraq göstərdiyinə görə 
hörmətinizi ifadə etmək olar. 
 Beləliklə də, ara söz və cümlələrdən  istifadə işgüzar yazışma-
nın qətiliyini və cansıxıcılığını aradan qaldırmağa imkan verir, ona 
nəinki xeyirxahlıq və hörmətlilik elementləri, həm də partnyorla 
davranışda nəzakətlilik elementlərini daxil etməyə  imkan verir (onun 
peşəkar heysiyyətini qorumaq ).   
 İşgüzar yazışmada ən geniş yayılmış müraciət forması “hör-
mətli” sözüdür. Müraciətdən sonra nida işarəsi, məktuba xüsusi önəm 
verildiyinə işarə edir, müraciətdən sonra vergül isə məktuba adi 
xarakter  verir. 
 Eyni peşədən olan şəxslər arasında  ən üstünlük verilən müra-
ciət forması “Hörmətli kolleqa” (“Hörmətli kolleqalar”) sözüdür. 
“Hörmətli” sözü olmadan tək  “kolleqa” sözü  məktuba neytral ton 
verir. “Hörmətli kolleqalar”- daha emosional formadır və çox vaxt 
məktub-təbriklərdə istifadə olunur.  
 İşgüzar məktub rəsmi sənəd yox, şəxsi xarakter daşıdıqda mü-
raciətdə yalnız ad və soyad qeyd olunur. Belə məktubun müraciətinə 
adresatın adının və soyadının da daxil edilməsi məktuba nəzakətli-
rəsmi xarakter verir.  



 369

 İşgüzar partnyorlar arasında münasibətlərin araşdırılmasına həsr 
olunmuş məktub adətən iki hissədən ibarət olur: qərarın əsaslandırıl-
ması və qərarın özü. Bu hissələrin mövqeyi müxtəlif ola bilər. Nə-
zərdən keçirilən məsələ üzrə müsbət qərar qəbul olunmuşsa, məktuba 
qərarın ifadə olunması ilə və əksinə mənfi qərar olduqda isə psixoloq-
ların məsləhətinə görə  məktubun sonunda  başlamaq məqsədə-
uyğundur.      
 Sərfəli partnyoru itirməmək üçün imtinanı qurarkən maksimal 
dərəcədə nəzakətli olmaq lazımdır. Mənfi qərar qəbul etməmişdən 
qabaq onun əvvəlcə hansı səbəbdən yaranmasını təfsilatlı şəkildə izah 
etmək lazımdır.  Yalnız bu zaman imtina kəskin neqativ təəssürat 
oyatmayacaq.  
 Məzmunun obyektivliyini qorumaq üçün işgüzar yazışmanın 
tonu bütün hallarda neytral qalmalıdır. İşgüzar məktublarda kobudluq, 
ədəbsizlik və adresata qarşı hər hansı bir digər hörmətsizlik əlaməti 
yolverilməzdir. Eyni zamanda digər bir ifratçılığa- həddən artıq 
nəzakətliliyə də yol vermək olmaz. “İltifat göstərə bilərsinizmi” kimi 
ifadələr işgüzar mətnlərdə yersizdir. Müasir işgüzar yazışma üçün işin 
maraqları ilə əsaslandırılmamış  həddən artıq nəzakətlilikdən  daha 
çox cansıxıcılıq və ciddilik xarakterikdir.  

Adətən, məktubları tərtib edən zaman işgüzar yazışmanın de-
mokratik ənənələri pozulur. Adətən bu o, hallarda müşayiət edilir ki,  
gözlənilən nəticə sanki ünvanlandığı şəxsin boynuna qoyulur, 
məsələn: “Sizə əmək razılaşmasının  layihəsinin son variantını göndə-
ririk... nəzərdən keçirib, təsdiq etməyinizi xahiş  edirik”. Bu halda eti-
ketin  pozulması onda təzahür edir ki, məktubu göndərən şəxs 
məktubun təsdiq edilməyəcəyi ehtimalına qəti yol vermir.  

 Məlum olduğu kimi, işgüzar insan ona ünvanlanmış məktubun 
kim tərəfindən imzalandığına biganə yanaşmır. Bu o deməkdir ki, 
işgüzar yazışmanın tonuna işgüzar kağızların imzalanmasının 
dəftərxana təcrübəsi  təsir edir. Bu cür təcrübə onların imzalanmasının  
vəzifə qaydasına riayət etməni tələb edir,  məsələn, direktor tərəfindən 
imzalanmış məktuba cavab  məktubu həmçinin direktor imzalamalıdır 
(ən azından – onun müavini). Lakin, direktor müavini tərəfindən 
imzalanmış məktuba cavab direktor tərəfindən imzalana bilər.  

İşgüzar yazışmanın etik normaları haqqında söhbətə yekun 
vuraraq işgüzar ünsiyyətin yalan etiketini də qeyd etmək lazımdır. 
Onun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, cavab-məktubların tərtibatçıları 
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yalnız kommersiya fikirlərini rəhbər tutaraq, öz peşəkar az səlahiyyətli 
partnyorlarının xeyrinə onların qeyri standart  terminologiyalarına 
riayət etməyə cəhd edirlər. Məhz yalan etiketin  konyunktur riayət 
edilməsinin   bu təcrübəsi  işgüzar yazışma dilinin terminoloji qeyri-
nizamlılığının və  leksiki pozğunluğunun əsas səbəblərindən biridir.  

 
 
18.4. Нцмайяндялярин гябулу 
 
18.4.1.Qəbulun hazırlanması 
 

Qəbullar müxtəlif məqsədlərlə həyata keçirilir, lakin çox vaxt 
təmasların dərinləşdirilməsi və genişləndirilməsi və lazımi informa-
siyanın əldə edilməsi üçün aparılır.  

Protokol təcrübəsində nümayəndəliyin və ayrı-ayrı rəsmi şəxs-
lərin qəbulunun dəqiq qaydaları formalaşmışdır. Nümayəndəliyin gə-
lişi haqqında hər zaman əvvəlcədən razılıq olur, onun tərkibi və sayı 
öncədən müəyyənləşdirilir. Daha sonra qəbul edən tərəf nümayən-
dəliyin gəlişi proqramını işləyib hazırlayır. 

Proqramın işlənib hazırlanması üçün nümayəndəliyin nə zaman, 
hansı müddətə gələcəyini, neçə nəfər olacağını, nümayəndəliyin hansı 
niyyətlərinin və qəbul edən tərəfin tövsiyyələriniн olmasını, onların 
bizim nümayəndəliyi öz ölkələrində necə qəbul etdiklərini, səfərin 
haradan olduğunu, razılaşmanın imzalanmasının gözlənib-gözlənmə-
diyini, nümayəndəlik tərəfindən ümumi siyasi münasibətlərin necə 
olduğunu və onun gəlişinin kimin hesabına həyata keçirildiyini bilmək 
lazımdır. 

Proqrama aşağıdakı əsas maddələr daxildir: gəliş və gediş (qar-
şılama və yola salma qaydaları), işgüzar danışıqların aparılması, səhər 
və nahar yeməkləri, teatrın ziyarət edilməsi, vizitlər, müəssisə ilə 
tanışlıq gəzintisi, ölkə üzrə gəzinti (əgər qonaqların bu haqda xahişi 
varsa və danışıqlar zamanı irəli sürülmüş təklifləri düçünmək üçün 
vaxt lazımdırsa), sənədlərin imzalanması, hədiyyələrin təqdim 
edilməsi. 

Proqramın layihəsi əvvəlcədən nümayəndəliyin başçısı və 
üzvləri ilə razılaşdırılmaq üçün firmaya verilir.  

Əgər nümayəndəliyin üzvləri gəldikləri ölkənin qonaqlarıdırsa, 
onda onlara maksimum diqqət ayrılır. Bu halda gəliş ölkəsi şəxsiyyət 
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vəsiqələrinin qeydiyyatdan keçirilməsini, baqajın (yükün) alınması və 
nəqlini, qonaqların mehmanxanada yerləşdirilməsini, qidalanmanı, 
avtonəqliyyatı, tərcüməçiləri və s. təmin edir. Qısaca desək, nümayən-
dəliyin ölkəyə gəlişi ilə bağlı hər şey təmin edilir (və təbii ki, bütün 
xərcləri qəbul edən tərəf öz üzərinə götürür).  

Əgər nümayəndəlik öz hesabına gedirsə, onda qəbul edən tərəf 
gəliş proqmanının yalnız protokol hissəsinin xərclərini çəkir. Bütün 
yerdə qalan xərcləri (qidalanma, mehmanxanada yerləşdirmə, 
nəqliyyat və s.) istiqamətləndirici tərəf öz üzərinə götürür. Əlbəttə ki, 
tez-tez əcnəbilərə bu işdə müəyyən kömək göstərmək lazım gəlir. 
Nümayəndəliyin gəlişi proqramının həyata keçirilməsi çətin və 
zəhmətli işdir. 

İstənilən qəbulun hazırlanmasına daxildir: qəbul növünün seçil-
məsi, dəvət olunmuş insanlar siyahısının tərtib edilməsi, dəvətna-
mələrin paylanması (əvvəlcədən), qonaqların masa arxasında əyləşmə 
planının tərtib edilməsi, menyunun tərtib edilməsi, masalara və qo-
naqlara xidmət, tostların və ya çıxışların hazırlanması və qəbulun 
həyata keçirilməsi qaydasının tərtib edilməsi. Bu tədbirlərdən bir 
neçəsini daha yaxından nəzərdən keçirək. 
 
18.4.2. Qəbulların növləri 

 
Qəbul növünü seçmək üçün onlardan hər birinin özündə nəyi 

ifadə etdiyini yaxşı bilmək lazımdır. Beynəlxalq təcrübəyə əsasən 
qəbulların öz xarakterinə görə ən əlamətdar və hörmətli növü birlikdə 
səhər və nahar yeməyidir. Son illər “bir qədəh şampan şərabı” və ya 
“bir qədəh şərab” qəbul növləri getdikcə daha geniş intişar tapır. 
Qəbulun başqa növlərinə çay, furşet, kokteyl, nahar-bufet və şam ye-
məyi aiddir.  

Sübh (birinci) səhər yeməyi çox vaxt masa arxasında əyləşmə 
ilə saat 11:00 ilə 15:00 arası həyata keçirilir. Səhər yeməyinin 
menyusu bir-iki soyuq yeməkdən, bir isti balıq yeməyindən, bir isti ət 
yeməyindən və desertdən ibarətdir. Birinci yemək olan şorba bir 
qayda olaraq verilmir. Səhər yeməyindən sonra qəhvə və çay təqdim 
edilir.  

Bizdə adətən, soyuq yeməklərlə birlikdə şərab, balıq yeməyi ilə 
sərinləşdirilmiş quru ağ şərab, ət yeməyi ilə otaq istiliyində quru 
qırmızı şərab, desertlə birlikdə sərinləşdirilmiş şampan şərabı, qəhvə 
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və çayla birlikdə isə konyak və likör verilir. Bütün səhər yeməyi boyu 
mineral su, bəzən isə şirələr verilir.  

Səhər yeməyinin sona çatması ilə qəhvə və çay gətirilir. Həm-
çinin konyak və likör də təklif edilir. Səhər yeməyinin davamiyyət 
müddəti 1,5 saatdır. Geyim forması gündəlik kostyum və ya paltardır. 

İkinci səhər yeməyi əsas etibarı ilə İngiltərədə yayılmışdır, 
çünki bu ölkədə birinci səhər yeməyi ilə nahar arasındakı aralıq 
kifayət qədər uzundur. İngilislər üçün nahar 16:00 radələrində baş-
layır, buna görə də lenç üçün vaxt 10:30 və 13:00 arasında təyin edil-
mişdir.  

Lenç bir sıra üstünlüklərə malikdir və çoxlu sayda ziyarətçilərə 
tez və yüksək səviyyədə xidmət göstərmək lazım gəldiyi iri kütləvi 
tədbirlərin həyata keçirilməsində istifadə oluna bilər. Adətən bu 
iclaslar, səfərlər, konqreslər və yarmarkalar zamanı baş verir.  

“Bir qədəh şampan şərabı” və ya “bir qədəh şərab” qəbulu 
12:00-da başlayır 13:00-da sona çatır. Belə qəbul zamanı adətən yal-
nız şampan şərabı, şərab və şirələr və bəzən də çaxır və araq verilir. 
Çərəzlərin verilməsi mütləq deyil, lakin səhv də sayılmır. Çərəz kimi 
kiçik pirojnalar, buterbrodlar və fındıq çıxış edə bilər.  

Bu qəbul növü çox вахт aparmır və mürəkkəb hazırlıq tələb 
etmir. Qəbul ayaq üstə keçir. Geyim forması gündəlik kostyum və 
paltardır.  

Çay 16:00 və 18:00 arasında təşkil olunur. Dəvət olunmuş qo-
naqların sayından asılı olaraq bir və ya bir neçə masa açılır. Qənnadı 
məmulatları, meyvələr, desertlər və quru şərab, şirə və sular verilir. Az 
miqdarda ikra, balıq, pendir və s. ilə sendviç də verilir. Çayın 
davamiyyət müddəti 1-1,5 saatdır. Geyim forması gündəlik kostyum 
və paltardır. 

“Furşet” qəbul növü protokalların imzalanması, işgüzar saziş-
lərin bağlanması və başqa tədbirlər  zamanı, 17:00 və 20:00 arası təş-
kil edilir və təxminən 2 saat davam edir. Masa aşağıdakı yeməklərlə 
bəzədilir: soyuq çərəzlər, qənnadı məmulatları, meyvələr, spritli iç-
kilər, şirələr, mineral sular. Masalarda boşqablar üst-üstə qoyulur, 
onların yanına bıçaqlar, çəngəllər, salfetlər qoyulur. Bəzən qaynar 
çərəzlər də verilir. Qəbulun sonunda adətən dondurma, şampan şərabı 
və qəhvə təqdim edilir.  

Qəbul ayaq üstə keçir. Qonaqlar masalara yaxınlaşır, çərəzləri 
masanın başlanğıcında durmuş boşqab дястиндян götürdükləri йеря 
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qoyur və başqa qonaqlara da yol vermək üçün masadan kənarlaşırlar. 
Geyim forması gündəlik kostyum və paltardır. 

“Kokteyl” qəbul forması “furşet” qəbul formasının təşkil edil-
diyi hallarda və eyni vaxtda, yəni 17:00 ilə 20:00 arasında təşkil edilir. 
Furşetdən fəqli olaraq kokteyldə adətən masalar açılmır, yeməklər isə 
ofisiantlar vasitəsilə sinilərdə (podnoslarda) gətirilir. Bu qəbul da ayaq 
üstə keçirilir və şampan şərabı və qəhvənin təqdim edilməsi ilə sona 
çatır. Geyim forması gündəlik kostyum və paltardır. 

Kokteyl və furşet artıq qeyd edildiyi kimi, qonaqların ayaq üstə 
yemək yediyi və içki içdiyi qəbul-banket formalarına aiddir. Belə 
qəbullara adətən çoxlu sayda qonaqlar dəvət olunur. Onlar təmaslar 
üçün çox rahatdırlar, çünki bir gecə ərzində bir çox insanlarla 
danışmaq imkanı yaradır.  

“İsveç masası” qəbul növü çərəzlər üçün ümumi masanın ol-
masını və bu masa ətrafında ayrı-ayrı kiçik masaların olmasını nəzərdə 
tutur. Qonaqlar böyük masaya yaxınlaşır, bəyəndikləri çərəzi öz 
boşqablarına qoyur və sonra kiçik masaların arxasına əyləşirlər və bu 
zaman danışmaq istədikləri insanlarla bir masa arxasında əyləşməyə 
çalışırlar. Nəzakətli kişi öz qadın yoldaşına onun istədiklərini böyük 
masadan özü gətirir. O, boşqabi salfetlə örtülü olan əlinin üstünə 
qoyur, onun içinə çəngəl (üzü aşağıya) və bıçaq qoyur və onu qadına 
aparır. Yalnız sonra öz çərəzlərini gətirir və onun yanında masa ar-
xasına keçir.  

“İsveç masası” qəbul növü çox rahatdır, belə ki, oturmaq olar və 
qonaqlar yorulmurlar. Ancaq zəruri çeviklik mövcud olmur və çox 
vaxt lazım gələn hər kəslə danışmaq mümkün olmur. Bundan başqa, 
bu qəbul növü furşet və kokteylə nisbətən böyük yer tələb edir. Geyim 
forması gündəlik kostyumdur.  

Nahar (masa arxasında əyləşmə ilə) qəbulun ən hörmətli 
növüdür. O, 19:00-dan 20:00-a qədər davam edir. Nahar menyusu: 
soyuq çərəzlər, şorba, bir isti balıq yeməyi, bir isti ət yeməyi, desert. 
Nahardan sonra qəhvə və ya çay verilir. Şərab səhər yeməyində 
olduğu kimidir. Qonaqların toplanması zamanı aperitiv verilir.  

Nahar adətən 2-2,5 saat çəkir, bu zaman masa arxasında 50-60 
dəqiqə, yerdə qalan vaxt isə qonaq otağında keçirilir. Geyim forması 
dəvətnamədə göstərilməsindən asılı olaraq tünd rəngli kostyum, 
smokinq və ya frakdır; qadınlar üçün gecə (ziyafət) paltarı.  
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“Nahar-bufet” naharın növ müxtəlifliyidir, bu zaman müxtəlif 
yeməklər, çərəzlər, isti balıq, isti ət, desert bir böyük masadan verilir. 
Qonaqlar özləri, bəzən isə ofisiantların köməyilə özlərinə xidmət 
göstərir, eyni və ya qonşu otaqda yerləşən kiçik masaların arxasında 
əyləşirlər. “Nahar-bufet” zamanı şərabı ofisiantlar süzürlər. Geyim 
forması naharda olduğu kimidir.  

Şam yeməyi (masa arxasında əyləşmə ilə) 21:00-da və daha gec 
başlayır. Şam yeməyi və şərab menyusu naharda olduğu ilə eynidir. 
Şam nahardan yalnız başlama vaxtı ilə fərqlənir. Geyim forması 
dəvətnamədə göstərilir - tünd rəngli kostyum, smokinq və ya frakdır; 
qadınlar üçün gecə (ziyafət) paltarı. Bəzən şam gecə tamaşasından və 
ya başqa bir tədbirdən sonra təşkil edilir. Belə şam yeməyi teatra dəvət 
etmiş şəxs tərəfindən təşkil edilir.  

İşgüzar görüşlər, sazişlərin bağlanılması və nümayəndəliyin qə-
bulu, bütün bunlar işgüzar dünyada süfrə ilə bağlıdırlar. Masa arxa-
sında davranış qaydaları sadəcə şərtiliklə yox, rahatlıq və məqsədə-
uyğunluq təsəvvürləri, gigiyenik və etik tələblər baxımından nəzərə 
alınır. Bir sıra etiket qaydaları nəsildən nəslə ötürülən ənənələrlə izah 
olunur.  

 
18.4.3. Masa arxasında əyləşmə və xidmət  
            göstərilməsi qaydaları 

 
Masa arxasında əyləşmə ilə qəbulun həyata keçirilməsi zamanı 

hər bir iştirakçının yeri əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. Hər bir qonağın 
masa arxasında öz yerini tez tapa və öz qonşusunun kim olacağını 
bilməsi üçün girişdя əyləşmə planı qoyulur, masanın üzərinə dəvət 
olunmuş şəxslərin ad və soyadı yazılır; bəzən qonağa masanın sxemini 
göstərən kart (vizit kartı ölçüsündə) verilir.  

Əgər əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş əyləşmə sxemi olmayan 
qəbul həyata keçirilirsə, onda iştirakçılar qəbulun təşkilatçısının təklifi 
ilə qanaqların xidməti və ya ümumi məlum olan mövqeyinə əsasən 
yerləri tuturlar, yəni yerlər daha çox və ya daha az hörmətli yerlərə 
bölünür.  

Birinci yer evin sahibəsinin sağındakı, ikinci yer isə ev sahibi-
nin solundakı yer hesab olunur. Yerlər ev sahiblərindən nə qədər uzaq-
dırsa, bir o qədər az hörmətlidirlər. Qadınlar olmadıqda birinci yer ev 
sahibindən sağdakı, kinci yer isə ondan soldakı yer hesab olunur. 
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Əyləşmə zamanı aşağıdakı prinsipə istinad edilir: qadını qadının 
yanında və əgər masanın sonunda kişilər əyləşməyibsə, orada qadın 
əyləşdirilmir, kişi öz həyat yoldaşının yanında əyləşir. Ev sahibinin 
hər iki tərəfindən ilk olaraq qadınlar, ev sahibəsindən hər iki tərəfə isə 
kişilər əyləşir. Sonra yerlər növbələşir. 

 Xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı xidmət gös-
tərməyə hər zaman hörmətli qonaqdan və ya qonaqlardan, onların 
bayram masası və ya ayrı-ayrı masalar arxasında əyləşmələrindən asılı 
olmayaraq başlayırlar. O şəraiti də nəzərə almaq lazımdır ki, rəsmi 
qəbullarda və banketlərdə tez-tez rəhbər şəxslərin ailə üzvləri də 
iştirak edir. Əgər, misal üçün, masa arxasında firma rəhbərinin həyat 
yoldaşı əyləşibsə, onda xidmət göstərilməsinə onlardan yox, qonaq-
rəhbərdən və sahib-qonaqdan başlanılır. Beləliklə, bu halda üstünlük 
qonağın ictimai mövqeyinə verilir.  

Xüsusi tədbirlər çərçivəsində növbə ilə masa arxasında ictimai 
ranqına görə yer tutan bütün qonaqlara xidmət göstərilir: əvvəlcə 
yubliyara, sonra hörmətli qonağa, təsisatın rəhbərinə. Onların arxa-
sınca tutduqları vəzifələrə görə verilmiş təşkilatın digər məsuliyyətli 
nümayəndələri və ya işçiləri əyləşirlər. Buradan qaçılmaz olaraq bütün 
qonaqlara ən hörmətlisindən başlayaraq növbə ilə xidmət göstə-
rilməsinin zəruriliyi ortaya çıxır. Бу заман əvvəlcə qadınlara, daha 
sonra isə kişilərə xidmət göstərilməsi qəbuledilməzdir.  

Masa arxasında əyləşmə ilə qəbula dəvətnamədə göstərilmiş 
vaxtda gəlmək lazımdır. masa arxasında əyləşmə olmayan qabullarda 
qəbulun başlanğıcı və sonunun (17:00-19:00; 18:00-20:00 və s.) 
göstərildiyi dəvətə dəvətnamədə göstərilən çərçivədə istənilən vaxtda 
gəlib getmək olar.  

Qəbula təyin olunmuş vaxtdan əvvəl gəlmək düzgün deyil, əgər, 
siz tez gəlmiş olsanız, onda haradasa yaxında gözləmək və düz təyin 
olunmuş vaxtda və ya 5-7 dəqiqə gec gəlmək lazımdır. İstənilən halda, 
əgər sizin tərəfdən qəbulda qrup (nümayəndəlik) iştirak edirsə, onun 
rəhbərindən gec gəlmək olmaz.  

Daha bir mühüm qayda: qəbulu sizin nümayəndəliyin baş-
çısından öncə tərk etmək nəzakətsizlikdir. Əgər siz tez getməlisinizsə, 
onda onu bu haqda əvvəlcədən xəbərdar etmək və icazə almaq 
lazımdır.  
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18.4.4. Masa səliqəliliyi 
 

Süfrənin sürüşməməsi və hamar qalması üçün onun altına 
hansısa başqa bir yumşaq parça qoyulur.  

Son dövrlər laklanmış masalar süfrə ilə örtülmür, onun yerinə 
hər bir süfrə ləvazimatının altına kağız, toxunmuş salfet və ya 
döşəkçələr qoyulur. 

Nahar və şam yeməyi üçün süfrə hazırlanmasının bir neçə növü 
mövcuddur. 

Adi süfrə hazırlanmasına nahar zamanı masa arxasыnda əy-
ləşən hər kəsin qarşısında böyük yastı boşqab olur. Bu, sanki altlıqdır; 
onun üzərinə növbə ilə çərəz, dərin və isti yeməklər üçün böyük dayaz 
boşqablar qoyulur. Altlıq-boşqab süfrənin təmizliyini saxlamağa və 
газанын qaynar dibi ilə asanlıqla korlana bilən masanı qorumağa 
kömək edir. Altlıq-boşqabdan solda kiçik yastı boşqab qoyulur. Ona 
çörək qoyulur, naharın sonunda isə ondan stяkanlar və ya kampot 
fincanları üçün altlıq kimi istifadə etmək olar. Bu boşqaba mеyvə 
qabıгları və s. də qoyulur. 

Böyük yastı altlıq-boşqabda naharın başlanğıcında üçbucaq, 
zərf və s. kimi bükülmüş salfet olur. Bəzən çörək boşqabını masa kə-
narından bir qədər irəliyə sürüşdürərək salfeti masaya çəngəldən sol 
tərəfdə qoyulurlar.  

Boşqabdan solda dişləri yuxarı formada çəngəl, sağda iti hissəsi 
boşqaba doğru olan bıçaq, onun yanında qabarıq hissəsi aşağıya doğru 
olan şorba üçün qaşıq durur. Boşqabın arxasında şirniyyat üçün kiçik 
qaşıq, ondan sonra bir qədər sağda su üçün satakan durur. Masanın 
mərkəzində içərisində nazik kəsilmiş çörək dilimləri olan böyük çörək 
boşqabı, habelə su ilə dolu qrafin durur.  

Səhər yeməyi üçün masaya kiçik çərəz boşqabları, onların 
içərisinə salfetlər qoyulur. Boşqabdan sağda çərəz bıçağı, solda çəngəl 
olur. Bıçağın bir qədər çəpinə tutacağı sağa doğru nəlbəkisində çay 
qaşığı olan fincan qoyulur (tutacaq sağa doğru olur ki, onu asanlıqla 
götürmək olsun). Kiçik boşqabın arxasında yağqabı, ondan solda 
çörəkqabı durur.  

Daha mürəkkəb süfrə hazırlığında birbaşa qonağın qarşısında 
böyük dayaz altlıq-boşqab qoyulur, onun üzərində bir qədər kiçik 
çərəz üçün boşqab olur. Yuxarıda bükülmüş salfet durur. Altlıq-boş-
qabdan solda çörək və pirojnalar üçün kiçik boşqab olur.  
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Altlıq-boşqabdan solda üç ədəd çəngəl olur. Ən böyük çəngəl 
(boşqabın yanındakı) ikinci yeməklər üçün, nisbətən kiçik və geniş 
olanı balıq üçün, nəhayət ən kiçiyi çərəz üçündür. Altlıq-boşqabdan 
sağda üç ədəd bıçaq olur: ən böyüyü ikinci yeməklər üçün, qısa və enli 
olanı balıq yeməkləri üçün, kiçiyi isə çərəzlər üçündür. Bəzən balıq 
yeməkləri üçün xüsusi çəngəl və bıçaqların yerinə iki adi çəngəl 
qoyulur və onlardan birini sağda, digərini solda yerləşdirirlər.  

Böyük boşqabın arxasında tutacağı sağa tərəf olan desert bıçağı, 
tutacağı sola tərəf olan çəngəl və tutacağı sağa tərəf olan desert qaşığı 
durur.  

Nahar və şam yeməyi üçün masa ləvazimatlarının bu qədər 
çoxluğu onunla izah olunur ki, dadına görə müxtəlif olan yeməkləri 
müxtəlif çəngəllərlə yemək qəbul olunmuşdur; bundan başqa, misal 
üçün, balıq yeməyini küt və enli bıçaqla asanlıqla kəsmək 
mümkündürsə, onun üçün iti bıçaq nəyə lazımdır.  

Yeməkxana ləvazimatları rahatlıq nöqteyi-nəzərindən müəyyən 
qaydada yerləşdirilirlər: əvvəlcə boşqabdan daha uzaqda yerləşən 
rahat, yəni yerdə olan bıçaq və çəngəli götürmək lazımdır. Nahar və 
ya şam çərəzlərdən başlanır, buna görə də əvvəlcə ən kənarda duran 
çəngəl və bıçaqdan istifadə olunur, onlar lazım olmadıqda və onları 
masadan götürdükdən sonra ortadakılardan, altlıq-boşqabın düz ya-
nında yerləşən bıçaq və çəngəllərdən isə daha sonra, ət yeməyi süfrəyə 
verilərkən istifadə edilir.  

Əgər qonaqlar çoxdursa, yeməklər iri nimçədə gətirilir. O, 
qonağa sol tərəfdən verilir. Boşqablara tökülmüş, həmçinin şorbanı 
sağ əlin sağ tərəfindən verirlər.  

 
18.4.5. Yeməkxana etiketi 

 
Masa arxasında davranışın əsas qaydası mümkün qədər sakit və 

ya ümumiyyətlə səssiz yeməyə və içməyə çalışmaqdır. Çıxış və ya 
tostların ifadə edilməsi zamanı danıшmaq, şərab süzmək və yemək 
yolverilməzdir.  

Tostar haгqında xüsusən qeyd etmək lazımdır. Onlar səhər, 
nahar, şam və s. yeməklərində desertdən sonra bütün qonaqlara şam-
pan şərabı süzülmüşkən deyilə bilər. Bu, masa arxasında oturma ilə 
olan qəbullara aiddir. Digər qəbullarda tostlar qəbulun başlanma-
sından 10-15 dəqiqədən tez olmayaraq deyilə bilər. Tostdan sonra 
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qədəhə süzülmüş bütün şərabı içmək, sadəcə dodaqlarını toxundurmaq 
və ya bir qədər dadına baxmaq olar.  

Rəsmi səhər, nahar və şam yeməklərində qədəh-qədəhə vurmaq 
qəbul olunmamışdır. Əgər qədəh-qədəhə vururlursa, onda kişi öz 
qədəhini qadının qədəhindən aşağıda tutmalıdır.  

Əgər duzqabını aşırsa, nəyisə dağıtsa, sizin bunu gördüyünzü 
hiss etdirmək olmaz. Əgər yerə bıçaq, çəngəl, salfet və ya başqa əşya 
düşübsə, onları axtarmaq və yerdən qaldırmaq lazım deyil. Gecənin 
sonunda bunu ev sahibləri və ya restoran və ya qəbulda sizə xidmət 
göstərən ofisiantlar edəcəklər.  

Çörək götürmək üçün yeməyə fasilə verərkən çəngəl və bıçağı 
boşqaba xaç şəklində, yeməkdən sonra isə bir-birinə paralel şəkildə, 
tutacaqları bir qədər sola doğru qoymaq lazımdır. yeməkxana qaşığını 
da hər zaman boşqabda saxlamaq lazımdır.  

Ət dərhal kiçik hissələrə bölünmür, ehtiyac olduqda isə bir 
tikəsini kəsib yedikdən sonra o biri tikə hazırlanır. Çəngəl ilə ətin 
böyük hissəsindən kəsilən onun kiçik tikəsi tutulur.  

Bir çox yeməklər (kotlet, kələm dolması, qayqanaq və s.) üçün 
bıçaq lazım deyil, onlar yalnız sağ əldə tutulan çəngəllə yeyilir. Qarnir 
(kartof, göbələk, lobya) də bıçaqla çəngəlin üstünə qoyulmaqla 
çəngəllə yeyilir.  

Ət suyu (bulyon) fincana süzülsə, bilavasitə ondan içilir və ya 
desert qaşığı ilə yeyilir.  

Şorba yemək barəsində də xüsusən qeyd etmək lazımdır. Onu 
dərin yeməkxana boşqabından yeməkxana qаşığı ilə yeyirlər. Bu 
zaman şorba qaşıqla sağdaн sola və özündən irəliyə götürülür. Qaşıqla 
bir qədər şоrba götürdükdən sonra qaşığın dibi ilə boşqabın kənarına 
toxunmaq lazımdır, bu yolla bütün damcılar qaşığın üstündən götürü-
lür, bundan sonra qaşığın köndələn hissəsi ağıza istiqamətləndirilir. 
Kələmi, makaronu və şorbanın digər tərkib hissələrinin qaşıqdan 
düşməmələri üçün bıçaqla əvvəlcədən hissələrə bölmək lazımdır. 
şorba boşqabını özündən önə doğru əymək lazımdır. Yaxşı olar ki, 
ümumiyyətlə şorba sona kimi yeyilməsin və boşqabda bir qədər 
saxlansın.  

Balıq yeməkləri xüsusi bıçaq və ya balıq bıçağı vasitəsilə 
yeyilir. Balığı bıçağın ucu ilə tutaraq çəngəllə hissələrя ayrıрlаr. Əgər 
balıq parçalanırsa, onda çəngəldən qaşıq kimi istifadə etmək olar, yəni 
onu dişləri yuxarıya çevirmək  və bıçağın köməyilə onun üzərinə balıq 
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tikələri qoymaq olar. Əgər balıq üçün bıçaq verilməyibsə, iki çəngəl-
dən istifadə etmək olar: sağdakından sümüklərin ayrılması, solda-
kından balıq hissələrini ağıza göndərmək üçün. Nəhayət əgər balıq 
çəngəli də yoxdursa, adi çəngəldən istifadə olunur, o, sağ əldə tutulur 
və zəruri olduqca çörək parçası ilə birlikdə balıq yeyilir.  

Sizin boşqaba və ya salfetin üzərinə qoyulmuş çörəyiniz hər 
zaman sol tərəfdə olur. O, sol əlin barmaqları ilə dilimlərə bölünür və 
ağıza istiqamətləndirilir. Bu zaman çəngəl dişləri boşqaba doğru 
qoyulur, bıçaq isə sağ əldə qalır. Əgər çörəyin üzərinə yağ çəkmək 
lazımdırsa, əvvəlcə onun bir hissəsi yağlanır, daha sonra pendir, 
kolbasa, souz əti və s qoyulur. Yağı yağqabından öz bıçağınızla götü-
rün. Əgər xüsusi bıçaq yoxdursa, əvvəlcə onu öz boşqabınıza qoyun, 
daha sonra çörək diliminə yağ sürtün.  

Biskvitlər, tortlar, pirojnalar desert qaşığı ilə yeyilir. Dənəvari 
və ya qatlı pirojnalar əllə götürülür.  

Dilimlərə bölünmüş qarpız və yemiş çəngəl və bıçağın kömək-
liyi ilə yeyilir. Tumlar çəngəllə boşqaba tökülür.  

Portağalın əvvəlcə bıçaqla qabığı soyulur, sonra o, bıçaqla 
hissələrə bölünür; dilimlər əllə qopardılır.  

Alma və armud boşqaba qoyulur, meyvə bıçağı ilə kəsilir, di-
limlər qabıqdan təmizlənir və çəngəl və ya əllə yeyilir.  

Tumlu giləmeyvələr (gilas, üzüm və s.) əllə götürülür, tumlar 
isə ağızı ovucla örtərək, nəzərə çarpmadan götürülür və boşqaba 
qoyulur.  

Qaşıqla çay və ya qəhvəni qarışdırdıqdan sonra stakan və ya 
fincanda saxlamayın, nəlbəkiyə qoyun.  

Əgər siz yeməkdən imtina edirsinizsə, bunu, əllə boşqabı və ya 
qədəhi tutmadan, nəzakətlə edin.  

Masa arxasında siqaret çəkmək olmaz, masa arxasında siqaretи 
yalnız siqaret çəkənlər kampaniyasının toplanması заманы чякмяк 
олар.  

Yekun olaraq, işgüzar insan davranış mədəniyyətinin ən mühüm 
tərəflərindən biri olan masa arxasında bir sıra ümumi qaydaları qeyd 
edək.  

Qadınlar əyləşmədikcə və ya ev sahibi, yaxud ev sahibəsi sizi 
dəvət etmədikcə masa arxasında oturmayın.  
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Sizin yanınızda, xüsusilə də sizdən sağda əyləşən qadının sizin 
tərəfdən diqqətə haqqı var. Sizin ona təqdim edilib-edilmədiyinizdən 
asılı olaraq siz onun qayğısına qalmalısınız.  

İnsanları masa arxasında tanış етмяк olmaz.  
Masaya həddən artıq yaxın və ya ondan həddən artıq uzaq 

əyləşmək olmaz.  
Ev sahibəsinə orientasiya edin: o sizə “nuş olsun” dedikdə, bu o 

deməkdir ki, yeməyə başlamaq olar. 
Boşqabın üzərinə əyilməyin, düz oturun.  
Əgər siz nə isə götürmək istəyirsinizsə, qonşunun boşqabı 

üzərindən uzanmayın.  
Çörəyi ikinci yeməyi yeyərkən kəsmək lazımdır; birinci 

yeməklə çörəyi böyük dilimdən dişləmək lazımdır.  
Bütün çörək dilimini yağla yağlamayın. Çörəkdən bir tikə кясин 

və ona yağ sürtün.  
Bıçağın üzərindən yeməyin və bıçağı ağzınıza aparmayın. 
Qədəhi həddən artıq yuxarıya qaldırmyın; içməzdən öncə do-

daqlarınızı kağız salfetlə silin. Çəngəllə yemək olan şeyi qaşıqla 
yeməyin. Əlavə istəməyin.  

Əgər qonşunuzla danışmaq istəyirsinizsə, başqasına arxanızı 
çevirməyin.  

Masa arxasında diş təmizləyicisindən istifadə etməyin.  
Hər hansı yeməyin sizin xoşunuza gəlmədiniyini hiss 

etdirməyin; yaxşı olar ki, sadəcə olaraq ondan yeməyəsiniz.  
Yeməkxana əşyaları (çəngəl, bıçaq) ilə oynamaq olmaz, bu, 

müxtəlif xoşagəlməzliklərin səbəbi ola bilər.  
Qonşunun üzərindən kiminləsə danışmaq olmaz, yaxşı olar ki, 

onun arxasından danışasınız.  
Masa arxasında yayılmayın.  
Masa arxasında başqalarının səhvlərinə diqqət yetirməyin. 

Özünüz də səhv buraxmayın. Amma ümumi diqqəti özün cəlb edərək 
səhv etməməyə çalışmaqdansa, səhv etmək daha yaxşıdır.  

Ev sahibi və sahибəsi öz yeməklərini hamıdan tez qurtarıb 
masa arxasından durması düzgün deyil, xüsusilə, əgər bu yemək so-
nuncudursa. Bütün qonaqların yeyib qurtarmasını gözləmək lazımdır.  

Əsas yeməyi qonaqlara iki dəfə təklif etmək lazımdır.  
Bütün qonaqlar ilk stяkanlarını almamış ikinci stakan çay və 

ya qəhvə istəməyin.  
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Ətrafdakılara öz xəstəlikləriniz barəsində danışmayın.  
Salfeti dizin üstünə yalnız yemək verilərkən atmaq lazımdır.  
Yeməkdən sonra kağız salfet bükülür və boşqaba, parçadan olan 

salfet isə boşqabın yanına qoyulur.  
Ev sahibəsinin öz salfetini kənara qoymasını gözləmək 

lazımdır, bu o deməkdir ki, nahar sona çatmışdır.  
 

Özünü yoxlamaq üçün  suallar 
 
1.Nümayəndələrin və ayrı-ayrı insanların qəbul qaydaları 
2. Qəbul proqramının tərtibi və onun uyğunlaşdırılması 
3. Qəbul növləri 
4. Stol arxasında oturma və xidmət 
5. Masanın toplanması. Servirovkanın növləri 
6. Masa etiketi 

 
 

18.5. Telefon  işgüzar ünsiyyət vasitəsi kimi 
 
 Telefon danışıqları – insan ünsiyyətinin mühüm hissəsidir. 
Hesablanmışdır ki,  işgüzar insanlar telefon danışıqlarına öz iş vaxtla-
rının 4-25% sərf edirlər. Telefon sayəsində böyük sayda məsələlərin 
həll edilməsinin operativliyi yüksəlir,  məktublar, teleqramlar gön-
dərmək, digər müəssisəyə, təşkilata və ya firmaya getmək  zəruriyyəti 
aradan qaldırılır. Telefon əlaqəsi istənilən məsafədə daimi ikitərəfli 
informasiya mübadiləsini təmin edir. Telefon vasitəsilə danışıqlar 
həyata keçirilir, sərəncamlar verilir, xahişlər edilir, məsləhətlər verilir, 
məlumatlar  əldə edilir və  adətən müqavilənin bağlanması yolunda bi-
rinci addım məhz  telefon danışığından başlanır.  

Effektiv istifadə zamanı telefon firmanın imicinin yaradılma-
sının mühüm komponentinə çevrilir. Məhz telefon xəttinin digər 
başında potensial partnyora göstəriləcək qəbuldan, ilkin söhbətin  
hansı şəkildə alınacağından əksər hallarda bu söhbətin sonuncu olub-
olmayacağı asılıdır.  

Firmanın əməkdaşlarının telefon danışıqlarını aparmaq baca-
rığından son nəticədə firmanın reputasiyası (istər biznes dünyasında, 
istərsə də geniş istehlakçılar dairələrində), həmçinin,  onun işgüzar 
əməliyyatlarının vüsəti  asılıdır.  
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 İşgüzar telefon danışıqlarının yazılmayan qaydaları mövcud-
dur1. Onlar istər adi telefon etiketini, eləcə də işgüzar rəhbərliyin 
xüsusiyyətlərini əhatə edir. Bu qaydaları aşağıdakı ardıcıllıqla nəzər-
dən keçirək: əvvəlcə sizə zəng gələn zaman, sonra isə siz zəng 
etdiyiniz zaman.  
 
18.5.1. Telefon danışığının aparılma qaydası, 
             sizə zəng gələn zaman  
 
 Dəstək qaldırılan zaman deyilən sözlərin ən geniş yayılmış 
variantları – “bəli”, “allo”, “eşidirəm” sözləridir. Onları neytral adlan-
dırmaq olar, çünki onlar kimin dəstəyi götürdüyü və hansı təşkilatda 
və ya firmada bunun baş verdiyi haqqında informasiyanı daxil etmir. 
Bu səbəbdən işgüzar ünsiyyətdə neytral rəylərdən imtina etmək və 
onları daha informativ sözlərlə əvəz etmək lazımdır. Dəstəyi qaldıran 
zaman həmən müəssisənin adını (daxili telefon üzrə - struktur bölmə: 
şöbə, redaksiya, mühasibatlıq və sair), eləcə də şəxsi soyadınızı  
bildirmək lazımdır.   
 Beləliklə, zəngə cavab verərkən həmişə özünü təqdim etmək 
lazımdır. Bu, etibarlılıq vəziyyətini yaradır və həmsöhbətinizi daha 
yaxşı anlamaq imkanını verir. Tez-tez zənglər  gələn zaman və ya tə-
ləsən zaman adətən soyadı qeyd edərək “eşidirəm” sözünü əlavə  
edirlər (“İvanov  eşidir”) və ya yalnız müəssisəsinin adını və ya onun 
şöbəsini qeyd edirlər: “Mühasibatlıq”, “Birinci  şöbə”.  

Yuxarıda qeyd olunan bütün hallarda abunəçi kiminlə danışdı-
ğını, yaxud heç olmazsa, hara düşdüyünü bilməlidir. Nömrəni yığan 
zaman səhv edilmişdirsə, anlaşmazlıq həmən həll edilmiş olacaq və 
onun aydınlaşdırılması üçün əlavə vaxtın sərf edilməsinə yol ver-
məyəcək.  
 Telefon zəng çaldı. Əgər sizin müştəriniz varsa, siz cümlənizi 
sona çatdırıb, həmsöhbətinizə “Üzr istəyirəm” deyib, dəstəyi qaldır-
mağa vaxtınız var.  

                                                
1 Bax. Məsələn: Volqin B.N. Telefona yardım edin. M., 1976; Mojjevelnikov 
B. Bizim firmada telefon zəng çalır. // Kommersiya məlumatları.-  1992.- 
№2; Telefon // İşgüzar əlaqələr.- 1992, № 4-6. 
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 Bəzən dəstəkdə danışıq yaxşı eşidilmir.  Lakin bu, o demək 
deyil ki, siz səsinizi qaldıra bilərsiniz. Siz zəng edən şəxsdən daha 
yüksək danışmağı xahiş etməlisiniz və ondan sizi necə eşitdiyini so-
ruşmalısınız.  
 Siz dəstəyi qaldırmışsınız. Yenidən – artıq neçənci dəfədir ki – 
yerində olmayan kolleqanızı telefona istəyirlər. Belə halda ən optimal 
cavab “ Yerində yoxdur,  Nə vaxtsa olacaq, Gələndə nə isə demək 
lazımdır?” ola  bilər.  
 Telefona  qonşu masanın arxasında əyləşmiş  kolleqanızı 
istəyən zaman siz xahişə bu cür cavab verə bilərsiniz: “Bu dəqiqə” və 
ya “Bir dəqiqə”, bundan sonra iş yoldaşınızı aparata dəvət edirsiniz, 
məsələn: “Bu dəqiqə....  İvan İvanoviç, sizi telefona çağırırlar”.  
 Elə edin ki, kiminsə yerində olmadığı zaman verilmiş informa-
siya öz ünvanına çatdırılmış olsun. İnformasiya mübadiləsini üçüncü 
şəxslər vasitəsilə təşkil etmək asan olmasa da, bunun əvəzini tezliklə 
görə bilərsiniz. Sizə nəyin lazım olduğunu aydınlaşdırmaq üçün sual-
larınızı anket  prinsipi ilə verin: (“Siz haradan zəng edirsiniz ?”, 
“soyadınız və telefon nömrəniz nədir?” və sair).  
 Aşağıda firmanızda telefon zəng çalan zaman nə etmək lazım 
olduğunun qısa siyahısı qeyd olunur1.  

- dördüncü zəngə qədər dəstəyi qaldırmalısınız; 
- “Gün aydın” deyib, özünüzü təqdim etməlisiniz və şöbənizi 

qeyd etməlisiniz; 
- “Sizə necə yardım edə bilərəm” deyə sual verməlisiniz; 
- Diqqətinizi yalnız söhbətə cəmləməlisiniz;  
- Telefon danışıqlarının qeyd edilməsi üçün blanklardan istifadə 

etməlisiniz; 
- Zəng edənin nömrəsini götürməli və ona yenidən zəng 

etməlisiniz; 
- İnformasiyanı qeyd edib, müştəriyə zəng edəcəyinizə söz 

verməlisiniz. 
 

Telefon danışığını sorğuya çevirmək, “Mən kiminlə danı-
şıram?” və ya “Sizə nə lazımdır?” suallarını vermək olmaz. Şəxsi dik-
siyanıza nəzarət etməlisiniz (marçıldatmayın, digər xoşagəlməz səslər 
çıxarmayın). Əgər siz aksentlə danışırsınızsa, dəqiq danışmağa çalışın. 
                                                
1 Telefon // İşgüzar əlaqələr. -1992.- № 4. 
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İş yoldaşlarınıza nə isə demək məqsədilə mikrofonu əlinizlə tutmaq 
vərdişindən uzaq olun, - müştəri sizi eşidə bilər.  

 Əgər sizin partnyorunuz və ya müştəriniz telefonla şikayətini 
bildirirsə, ona “ bu mənim səhvim deyil”, “Bununla mən məşğul 
olmuram”, “bizim mallarımız heç vaxt sıradan çıxmır” deyə cavab 
verməyin. Siz bu cür danışsanız, bu sizin firmanın reputasiyasına pis 
təsir edə bilər. Bu səbəbdən də ona sözünü sona çatdırmağa imkan 
yaradın; ona şəfqətinizi bildirin; günah sizdədirsə, üzr istəyin; onun  
adını və telefonunu, sifarişin nömrəsini,  digər məlumatları qeyd edin. 
Əgər siz ona zəng etməyə söz vermişsinizsə, bunu mümkün qədər tez 
edin, baxmayaraq ki, problemi təyin olunmuş müddətə həll edə 
bilməmişsiniz.  

Unutmayın: problem tam həll olunandan sonra müştəri adətən 
özünü sizə borclu hesab edir. Bunu isə gələcəkdə işgüzar əlaqələr və 
biznesin genişləndirilməsi üçün istifadə etmək olar.   

Telefon danışıqları zaman ümumiyyətlə istifadə edilməli olma-
yan ifadələr var ki, sizin firmanız haqqında yanlış fikir yaranmasın. 
Onlara xüsusilə aiddir1:   

- “Mən bilmirəm”. Əgər siz həmsöhbətinizə cavab vermək iq-
tidarında deyilsinizsə, demək daha yaxşı olar: “Yaxşı sualdır... 
icazə verin, mən indi sizin üçün dəqiqləşdirərəm”; 

- “Biz bunu edə bilmərik”. Əgər bu həqiqətən belədirsə, sizin 
potensial müştəriniz daha kiməsə müraciət edəcək və ola bilər 
ki, onun  yeni söhbəti daha uğurlu alınacaq. Birdəfəlik imtina 
etmək əvəzinə məsələn, gözləməyi təklif edin və alternativ  
həll yolunu tapmağa çalışın. Həmişə ilk növbədə sizin 
bacarmadığınızda deyil, bacardığınızda fikrinizi cəmləmək 
tövsiyə olunur.   

-  “Siz etməlisiniz ....”. ciddi səhvdir. Sizin müştəriniz sizə 
borclu deyildir, daha yumşaq şəkildə fikrinizi  ifadə edin: 
“sizin üçün mənası olar ki...” və ya “daha yaxşı olar ki...”; 

- “bir saniyə gözləyin, indi qayıdıram”. Siz ömrünüzdə bir dəfə 
də olsun işlərinizi “bir saniyəyə” həll edə bilmişsiniz? Yox, 
yəqin ki, Öz həmsöhbətinizə daha həqiqətən uyğun bir söz 

                                                
1 Mojjevelnikov V. Sizin firmanızda telefon zəng   çalır // Kommersiya 
məlumatları, 1992, № 2 
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deyin. “lazım olan informasiyanı almaq üçün iki-üç dəqiqə 
tələb oluna bilər. Gözləyə bilərsinizmi?”; 

- “Yox”, Cümlənin əvvəlində bu söz istər-istəməz ona gətirib 
çıxarır ki, problemin pozitiv həllinə yol əhəmiyyətli dərəcədə 
çətinləşir. Həmsöhbətlə narazılıq ifadə edən hər ifadəni ciddi 
şəkildə düşünmək lazımdır. Məsələm, keyfiyyətsiz məhsula 
görə zərərin ödənilməsini  tələb edən müştəriyə imtina etmək 
üçün aşağıdakı izah daha uyğun gəlir: “biz sizə kompen-
sasiyanı ödəyə bilmərik, lakin, sizin malınızı  yenisi ilə əvəz 
edə bilərik”. 

 
Təcrübə göstərdiyi kimi, telefon danışıqlarının  nəzəriyyəsi ilə 

hətta ötəri tanışlıq nəticəsində işçilərin işi daha yaxşılaşır,  eyni 
zamanda şəxsi işlə məmnuniyyət  səviyyəsi artır – nəzakətli insanlarla  
söhbət etmək daha xoşdur. Firmanızın əməkdaşları tərəfindən telefon 
danışıqları etiketinin nə dərəcədə mənimsənilməsini yoxlamaq çox 
asandır:  ofisə zəng edib, müştəri kimi özünüzü təqdim etmək kifayət 
edər.  

Firma  üçün sözsüz ki, işçilərin peşəkarlıq təcrübəsinin insan 
kontaktlarını yaratmaq bacarığı ilə uyğun olduğu zəruridir. Müştəri ilə 
münasibətləriniz yaxşıdırsa və onun üçün sizin firma ilə işləmək 
xoşdursa, hesab etmək olar ki, razılıq əldə edilmişdir.  

Firmaya çox sayda potensial müştəri və partnyor zəng edir və 
razılığın əldə edilib, edilməyəcəyi  danışığın aparılma tərzindən xü-
susilə asılıdır.  Əgər zəng edən şəxs özünü təqdim etmədən həmən ona 
lazım olanın izahından başlayırsa, nəzakət göstərərək onu adı ilə, fir-
manın adı və telefon nömrəsi ilə maraqlanın və yalnız sonra söhbətə 
davam edin.   Özlərini təqdim etməyən müştərilərdən sifarişləri götür-
məyin və onlara informasiya verməməyə çalışın. Siz, məsələn, başa 
düşməyə bilərsiniz ki, iri alıcı ilə danışırsınız, o da endirim hüququna 
malikdir.   

Bəzi alıcılar öz tələblərini dəqiq müəyyən edirlər: tipi, rəngi, 
malın çatdırılma şərtləri və sair. Çox tez-tez müştəridən əlavə infor-
masiyanı “çəkmək məcburiyyətində qalırsan”. Bunun üçün “nə”, “nə 
vaxt”, “harada”, “kim”, “necə” suallarından istifadə edin. Lakin, 
“hansı səbəbdən” sözünü istifadə etməyin, çünki bu etibarsızlıq ça-
larlarını daxil edir.  
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Müştərinin tələblərini aydınlaşdırandan sonra siz onu öz 
məmulatınızın üstünlüklərinə əmin etməyə başlayırsınız. Əgər müştəri 
xüsusi olaraq sifariş edərək zəng vurmuşdursa, arqumentlər sifarişin 
həcminin artırılmasına, malın çeşidinin genişləndirilməsinə və ya 
yanaşı malların satılmasına yönəldilməlidir.    

Əgər müştəri  yalnız ilkin məlumatı əldə etməkdən ötrü zəng 
vurmuşdursa, sizin vəzifəniz – onu nümunə alış etməkdə peşman 
olmayacağına inandırmaqdır.   

Adətən həmsöhbətimizlə ünsiyyət zamanı biz işimizi da-
yandırıb, telefon danışığına üstünlük veririk. Bu bir o qədər də məntiqi 
deyil. Nəyə görə zəng vuran şəxs bizim söhbətimizi  kəsə bilər? 
Müsafiriniz  telefon dialoquna qulaq asaraq gözləməlidir, sonra isə 
kəsilmiş  söhbətin qırılmış iplərini bərpa edib, bəzən isə söhbətin nə-
dən getdiyini xatırlatmalıdır. Bu səbəbdən də müsafirinizlə söhbətiniz  
başa çatmaq üzrədirsə, siz telefonla zəng edən şəxsdən dəstəyi 
asmamağı və gözləməyi  xahiş etməlisiniz. Əgər siz söhbətin daha on-
on beş dəqiqə davam edəcəyini hiss edirsinizsə və o kifayət qədər 
ciddidir, xahiş etmək lazımdır ki, 15-20 dəqiqədən sonra bir daha zəng 
vursunlar ki, siz azad olasınız.  

Ayrı-ayrı hallarda telefonla ünsiyyət zamanı telefonoqramlardan 
istifadə edilir. Adətən telefonoqrama 50 sözdən artıq həcmi olmayan 
informasiyanı daxil edir. Söhbət telefonla edilirsə - bu, zamanla 
məhdudlaşdırılmayan dialoqdur. Lakin, telefonoqram  - monoloqun 
yazılı şəkildə fiksasiyasıdır və zamanla tənzimlənir.  

Telefonoqramların mütləq rekvizitləri ünvanlayanın və ünvan-
lanan şəxsin  müəssisələrinin (firmaların) adlarıdır,  vəzifəli şəxslərin 
adlarının, soyadlarının, ata adlarının və vəzifələrinin qeyd edilməsi ilə  
“kimdən” və “kimə” rekvizitləridir, telefonoqramın  nömrəsinin, 
tarixinin və ötürülmə və qəbul edilmə  vaxtının qeyd olunmasıdır, 
telefonoqramı ötürənin və qəbul edənin soyadlarıdır, həmçinin, mətnin 
və imzanın olmasıdır.  

Telefonoqramın başlığı olmalıdır. O, xidməti məktub üçün 
olduğu kimi tərtib edilməlidir və barəlik halında “o” və ya “haqqında” 
isimdən başlamalıdır, məsələn: “Redkollegiyanın  iclasının vaxtının 
dəyişdirilməsi haqqında”, “Seminar iştirakçılarının gəlməsi haqqında”.  

Telefonoqramlar teleqraf üsulu ilə yazılır – qısa, dəqiq, 
birmənalı, sadə cümlələrlə. İkitərkibli kompozisiyaya yol verilir. 
Birinci hissədə telefonoqramı verməyə sövq edən faktlar qeyd olunur,  
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ikinci hissədə - həyata keçirilən hərəkətlər. Adətən mətn birinci şəxsin 
adından şərh edilir (“Xatırladırıq...”, “Bildiririk....” “Göndərməyinizi 
xahiş edirəm...”).  

Ötürülən və qəbul edilən telefonoqramların fiksasiyasını qayda-
laşdırmaq və onların ötürülməsinin və qeyd olunmasının icraçıların 
səliqəsizliyi üzündən natamam olmasını və  qeyri dəqiqliyini aradan 
qaldırmaq məqsədilə  əlinizin altında təmiz blankları saxlamaq tövsiyə 
olunur.  

 Telefon danışığını başa çatdırmaq və vidalaşmaq  zamanı ça-
tanda  aşağıdakı qaydaya riayət edirlər:  söhbəti birinci başlayan, yəni 
zəng edən onu başa çatdırmalıdır.  

Zəng gələn şəxs səbirsizlik edərək söhbəti yekunlaşdırmağa ça-
lışmamalıdır. Bu nəzakətsizlikdir. Siz vidalaşmağa başlayırsınız, sizin-
lə danışan insan isə ola bilər ki, lazım olan hər şeyi dəqiqləşdirib, 
öyrənməyib.  

Həmsöhbətinizlə necə vidalaşmalısınız? Yalnız iki məsləhət 
verəcəyik. Əgər o sizi hər hansı münasibətlə təbrik edib və ya xoş 
məlumatlar vermişdirsə, ona bir daha təşəkkürünüzü bildirin. Lazım 
bildikdə həmsöhbətini onun zənginə  və onunla şəxsi görüşə daim şad 
olduğunuza əmin edin, yaxud sadəcə vidalaşaraq  xoş gün arzulayın.  

 
18.5.2. Telefon danışığının aparılma qaydası,  
             siz zəng edən zaman 
 

Siz zəng vurmaq fikrinə düşən zaman həmən telefon dəstəyinə 
yapışmayın. İlk növbədə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, hansı məqsədlə 
zəng etmək istəyirsiniz və söhbətin məzmunu nə olmalıdır.  

Digər şəhərə və ya sanballı partnyorlara zəng etməzdən əvvəl 
nəzərdə tutduğunuz söhbətin əsas bəndlərini kağız üzərində qeyd 
etməyiniz faydalı olar ki,  həyəcandan və ya tələsik olduğundan 
mühüm olan heç nəyi unutmayasınız.  

Əgər iş təcili deyilsə, alternativ yaranır – ya həmən zəng vurun, 
ya da ki, zəng üçün ən uyğun vaxtı müəyyən edib, telefon danışığını o 
ana qədər saxlayın.  

Telefon zəngi üçün optimal vaxt birlikdə üç amil üzrə seçilir: a) 
sizin fikrinizə görə zənginiz abunəçi üçün rahat olan zaman; b) 
abunəçiyə zəng etmək asan olacaq; c) sizin üçün zəng etmək rahat 
olan zaman. Lakin, bu zaman nəzərdə saxlamaq düzgün olar ki, işin 
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birinci yarısında insanları zənglərlə işdən yayındırmaq olmaz, çünki 
bu zaman onlar diqqətlərini cəmləyib, daha böyük uğurla öz  
vəzifələrini həll edə bilərlər. Onların iş rejimini pozmaq lazım deyil. 
Lakin,  qarşıda duran telefon danışıqları üçün vaxtı müəyyən etmək 
məqsədilə ilkin zəng günün birinci yarısında da mümkündür.  

Sizin barəsində zəng etdiyiniz iş bir qədər gözləyə bilən halda 
mütəmadi yığma üsulundan istifadə etmək məqsədəuyğundur. İş 
gününün əvvəlində siz bu gün əlaqə saxlamalı olduğunuz bütün şəxs-
lərin soyadlarını və telefon nömrələrini kağız üzərində qeyd edirsiniz. 
Sonra isə siyahı ilə zəng etməyə başlayırsınız. Növbəti nömrə məşğul 
olan və ya cavab verməyən  zaman ardıcıl gələn   nömrəni yığın. Bir 
dəfə bütün siyahıda qeyd etdiyiniz nömrələrə zəng edəndən sonra   siz 
məşğul olan nömrələrə qayıtmırsınız,  əksinə, digər işlərinizə   keçid 
alırsınız. Zehni  əmək gigiyenası hər bir saat işdən sonra qısa istirahət 
tələb edir. Bu səbəbdən təxmini olaraq bir saatdan sonra yenidən siya-
hınıza qayıdaraq yuxarıdan aşağıya doğru onu nəzərdən keçirin. Nə-
ticədə daha bir neçə soyadın üzərindən xətt çəkilmiş  olacaq.  Be-
ləliklə, bir saat – saat yarım interval ilə siz əsas işinizdə telefon 
fasilələrini həyata keçirirsiniz və beyninizə bir qədər istirahət verərək 
eyni zamanda hər hansı bir şəxsə zəng etmək problemini həll edirsiniz.  

Zənginizə cavab olaraq siz xətin digər başından  “Allo?” 
eşidirsiniz. Bundan sonra söhbətə başlamazdan əvvəl, baxmayaraq ki, 
sizi  səsinizdən tanıyacaqlarını bilirsiniz, öz soyadınızı bildirmək və 
salamlaşmaq məsləhətdir. Söhbətə başlamağın daha əlverişli variant 
kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar: “bu Vasilyevdir. Salam.... (Salam 
cavabından sonra) Semyonovu istəyin”.  

Əgər siz tələsirsinizsə, salamlaşmaqdan imtina etmək olar, lakin 
bu zaman öz xahişinizə “xahiş edirəm” sözünü əlavə edin:  “Xahiş 
edirəm, Semyonovu çağırın”  

Əgər dəstəyi qaldıran şəxs  özünü və müəssisəsini təqdim 
etmədisə, söhbətin əvvəlini aşağıdakı sxem üzrə «Bu «Kristal” 
firmasıdır?  (təsdiqləyici cavab aldıqdan sonra) Bu Vasilyevdir. Sa-
lam.... (“Salam” cavabını aldıqdan sonra) Semyonovu telefona 
istəyin».  

Əgər sizdən haradan zəng etdiyinizi soruşsalar, dəqiq və aydın 
cavab verin. Söhbətinizin predmeti haqqında suala yalnız təxmini 
mövzunu qeyd etməyə çalışın. İşinizin müzakirə edilməsinə yol ver-
məməyə çalışın və sizinlə nə qədər xoş danışmağına və hər hansı 
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yardımı göstərməyə söz verməsinə baxmayaraq mahiyyəti üzrə söhbət 
açmayın. Yalnız qərarları qəbul edən şəxslə söhbət edin.  

Söhbəti gərginliksiz başlamaq zəruridir. Bunun üçün adi söhbət 
zamanı olduğu kimi  hər bir sonrakı sualı əvvəlki ilə əlaqələndirmək 
lazımdır. Cavablardan tez bir zamanda müştərinin tələbatları haqqında 
informasiyanı qeyd etmək lazımdır. Hətta müştəriniz artıq digər firma 
ilə razılaşdığını bildirsə də belə, ona istər-istəməz hər hansı xidmət 
lazımdır. Əgər siz bu xidmətləri göstərə bilirsinizsə, sizin təklif etmək 
şansınız vardır.  

Burada siz söhbətin digər mərhələsinə keçid almalısınız – 
inandırmağa. Öz firmanız və onun göstərdiyi xidmətlər haqqında 
danışın. Müştərini inandırmaq lazımdır ki, siz xidmətlərinizi onun 
tələblərinə ciddi şəkildə uyğun olaraq həyata keçirəcəksiniz. Sizinlə 
işləməyin faydaları haqqında danışın1.  

Söhbətin işgüzar hissəsi başa çatandan sonra yüngülləşərək 
siyasi və ya məişət yeniliklərinin müzakirəsinə can atmayın, 
baxmayaraq ki, sizin vaxtınız və uyğun əhval ruhiyyəniz var. Əvvəlcə 
diqqət yetirin ki, həmsöhbətiniz bu cür söhbəti etməyə meyillidir mi, 
ola bilər ki, onun bu söhbət üçün nə vaxtı, nə də ki istəyi yoxdur.  

Sonda qeyd edək ki, telefon ünsiyyətinə qarşı əsas tələb 
danışığın qısa və məzmunlu olmasıdır. Ümumi qayda belədir: xətt nə 
qədər çox yüklənmiş olsa, bir o qədər  də telefon danışığının müddəti 
qısa olmalıdır. Telefondan istifadə etmək bacarığı elə ondan ibarətdir 
ki, digər iş proseslərinə, özünə və abunəçinin əlaqədə olduğu bütün 
şəxslərə minimal zərər vurmaqla onun verdiyi imkanlardan maksimum 
şəkildə yararlanmaq.  

 
Özünü yoxlamaq üçün suallar 

 
1. İşgüzar telefon danışıqlarının aparılması qaydaları.  
2. Telefon şikayətlərinin qəbulu.  
3. Telefon əlaqələri yaratmaq qabiliyyəti.  
4. Telefonoqram və onun təyinatı. 

 
 
                                                
1 Telefon // İşgüzar əlaqələr.- 1992.- № 5,6. 
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18.6 . Sahibkarın nitq mədəniyyəti 
 

Savadlılıq, məntiqlilik, nitqin emosional ahəngi istənilən işgü-
zar ünsiyyətin mütləq şərtlərindəndir. İşgüzar insanlar istər fərdi, is-
tərsə də miqyaslı səviyyədə bilavasitə kontakt texnikasına malik 
olmalı və sözlərdən istifadə etməyi bacarmalıdırlar.  Praktiki olaraq bu 
işgüzar ritorika ilə təxmini tanış olan zaman  mümkündür.  
 
18.6.1. İşgüzar  ritorika 

 
Ritorika yunan dilindən tərcümədə - natiqlik nəzəriyyəsidir. O 

üç amilə əsaslanır: formal məntiqə, filologiyaya və  sosial  psixo-
logiyaya.  İşgüzar ritorika ümumi ritorikanın biznesmenlərin və mene-
cerlərin sözlə davranma qaydaları ilə zənginləşdirilməsinə yönəldilmiş 
tətbiqi istiqamətidir1.  

İlk növbədə işgüzar ritorika kommunikasiya ünsiyyətinə əhə-
miyyətli təsir göstərən amillərin uçotunu nəzərdə tutur. Onlardan 
birincisi – auditoriyanın tərkibinin uçotudur, yəni, onun mədəni-təhsil, 
milli, yaş və peşəkarlıq xüsusiyyətlərini səciyyələndirənlərin uçotu.  

İkinci amil çıxışın özünün məzmununun və xarakterinin uço-
tunu nəzərdə tutur.  Burada avtoritar ton, ifadələrin apelyasiyasızlığı 
yol verilməzdir. İnsanlara qarşı etibarı nümayiş etdirmək, çıxış 
prosesində onlarla məsləhətləşmək zəruridir.  

Üçüncü amil məruzəçi tərəfindən öz şəxsi-işgüzar xüsusiyyət-
lərinin, insanların qarşısında çıxış etdiyi  məsələlərdə səlahiyyətlərinin 
obyektiv şəkildə qiymətləndirilməsini tələb edir.  

Şərti olaraq kommunikasiya ünsiyyətinin aşağıdakı növlərini 
seçirlər: “tərbiyəçi” – ibrətamiz,  “ruhlandıran” – insanları ucaldan, 
onlara mənəvi güclərinə və  şəxsi keyfiyyətlərinə inam yaradan,  “kon-
frontasiya” – etiraz etmək, razılaşmamaq  arzusunu artıran, “infor-
masiya” – dinləyicilərə müəyyən məlumatların ötürülməsinə, onların 
yaddaşında hər hansı məlumatların bərpa edilməsinə  yönəlmiş. 

Biznesmenlər və menecerlər  istənilən halda ünsiyyət zamanı 
tərbiyəçi tonundan uzaq olmalıdırlar və peşəkarlıq uğurlarına nail 

                                                
1 Burada və bundan sonra V.M. Şepelin kitabının materialı istifadə olunur 
“Biznesmenin və menecerin masaüstü kitabı” (M., 1992, S. 109 - 119) 
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olandan sonra  səslərində ibrətamiz notların yaranmamağına diqqət 
yetirməlidirlər.  

Heç bir poza, özünü insanlardan üstün tutmağın heç bir 
təzahürü, çatdırılan informasiyaya onların reaksiyasına fikir verməmə 
olmamalıdır.  

Biznesmenlər və menecerlər arasında  “informasiya” ünsiyyət 
tərzi bir o qədər də şöhrətə malik deyildir. Onlar adətən “ruhlandırıcı”, 
bəzi hallarda isə “konfrontasiya” tərzindən istifadə edirlər.  Sonuncu 
adətən öz tətbiqini insanların diqqətinin fəallaşması, onları problemin 
müzakirəsinə cəlb etmənin üsulu kimi istifadə olunur.  

İşgüzar ritorikada nitq təsirinin aşağıda qeyd olunan psixoloji-
didaktik prinsiplərindən istifadə olunur: əlverişlilik, assosiativlik, 
ekspressivlik və intensivlik.  

Əlverişlilik prinsipi dinləyicilərin mədəni-təhsil səviyyəsinin, 
onların həyat və istehsalat təcrübəsinin səviyyəsinin uçotunu nəzərdə 
tutur. Heç vaxt unutmaq lazım deyil ki, əksər insanlar eşitmək 
istədiklərini eşidirlər. Burdan da hər bir auditoriyanın emosional-
psixoloji parçalanmasına diqqət yetirmək  zəruriyəti yaranır.  

Assosiativlik prinsipi dinləyicilərdə  təəssüratların və düşün-
cələrin  onların rasional və emosional yaddaşına müraciət etmək yolu 
ilə oyadılması ilə əlaqədardır. Müvafiq assosiasiyaların  yaradılması 
üçün analogiya, presedentlər, ifadələrin obrazlığı kimi vasitələrdən 
istifadə edilir.  

Ekspressivlik çıxış edənin emosional gərgin nitqində, onun 
mimikasında, pozasında,  özünü tam şəkildə həsr etmək hərəkətlərində 
ifadə olunur. Ehtiraslılıq, səmimi sevinc və  ya kədər, şəfqət – bunlar 
hamısı ekspressivliyin konkret formalarıdır.  

İntensivlik çıxış edən tərəfindən informasiyanın verilməsi tempi 
ilə səciyyələnir. Müxtəlif forma və müxtəlif insanlar nitqin asan 
mənimsənilməsi üçün  fərqli şərhetmə tempini tələb edirlər.   İnsan-
ların temperamentini, onların konkret növ informasiyanı mənim-
səməyə hazırlığını  nəzərə almaq lazımdır. Bununla əlaqədar olaraq 
zəruridir: çıxış edənin auditoriyanın əhvalında oriyentasiya etməyi, 
auditoriyanın müəyyən informasiya klişesində işləmək bacarığı, çıxış 
edənin auditoriyaya informasiyanın mənimsənilməsinin zəruri surət 
rejimini təklif etmək bacarığı.  

Biznesmenlər və menecerlər “ritorik alətdən”, yəni, aşağıda 
qeyd olunan kommunikasiya effektlərindən  istifadə etməyi bacar-
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malıdırlar: vizual imic effekti, ilkin frazaların, əsaslandırmaların,  in-
formasiyanın kvant atmasının, intonasiya və pauzanın,  bədii səlisliyin 
effektləri, relaksasiya effekti.  

Vizual imic effekti çıxış edənin xarici görünüşü haqqında 
təəssüratın əsasında həyata keçirilir.    

Çıxı ş edənin xarici  görünüşü onun auditoriya tərəfindən qəbul 
olunub-olunmamağı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. İnsanlarda 
yaranan ilk təəssürat çıxış edən danışmağa başlamazdan əvvəl 
simpatiyanın və ya antipatiyanın yaranmasına bilavasitə təsir edir.  
Cəlbedici xarici görünüş, zərif  ünsiyyət tərzi, xeyirxah  aydın baxış - 
bütün bunlar  insanlara çıxış edən nitqinə başlamazdan əvvəl  müsbət 
təsir göstərir.  

İlkin frazalar effekti insanların  çıxış edən şəxs haqqında ilkin 
təəssüratını bərkitmək və ya təshih etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Frazaların əsas üstünlüyü onlarda  mövcud olan maraqlı informa-
siyadır. Bu cür o, təkcə yenilik zamanı olmur. O,  artıq məlum ola 
bilər, lakin orijinal misallarla müşayiət edilən çox maraqlı inter-
pretasiya  ilə çatdırıla bilər. Çıxışa hazırlıq zamanı auditoriyanın əsas 
sosial-psixoloji  təbəqələrini aşkar etmək  zəruridir ki, onlar üçün 
müəyyən əhval-ruhiyə və istəklər, emosional xüsusiyyətlər xasdır.  

Bu səbəbdən söz ehtiyatlarına – yəni auditoriyada üstünlük 
təşkil edən sosial-psixoloji təbəqələrə oriyentasiya edən ilkin frazalar 
toplusuna malik olmaq lazımdır. 

Əsaslandırma  effekti onu əsaslandırıcı və inandırıcı  edən çıxış 
məntiqinə əsaslanmışdır. Əgər məntiq – nitqin daxili təşkilidirsə, onun 
xarici tərəfi kimi nəzəri və təcrübi əsaslandırılması çıxış edir. Nəzəri 
əsaslandırmaya elmi  müddəalar, konsepsiyalar, hipotetik  fikirlər 
aiddir, təcrübi əsaslandırmaya isə - konkret təcrübi fakt, rəqəmli 
göstəricilər, statistik məlumatlar. Zəruridir ki, əsaslandırmanın bu iki 
növü hər çıxışda mövcud olsun. İş bundadır ki, təcrübi informasiya adi 
şüur üçün nəzərdə tutulmuşdur, nəzəri informasiya isə - nəzəri şüura. 
Əsaslandırmanın hər iki növü ustalıqla istifadə edilən halda bu 
auditoriya tərəfindən çatdırılan informasiyanın effektiv mənimsə-
nilməsinə səbəb olur.  

İnformasiyanın kvant atımı effekti auditoriyanın diqqətinin cəlb 
edilməsinin təsirli ritorik üsullarındandır. O, nitqin bütün məkanında 
yeni fikirlərin və arqumentlərin əvvəlcədən düşünülmüş  səpələnmə-
sində, əvvəllər deyilənlərin dövri interpretasiyasında əsaslanır.  
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Beləliklə, çıxış edən yeni informasiyanın kvantlarını müəyyən zaman 
intervalı ilə “ataraq”, onu dinləyən insanların diqqətini aktivləşdirir. 

Çıxış edən pauza effekti kimi ritorik üsuldan da istifadə etməyi 
bacarmalıdır. O, bir çox mənalarda faydalıdır. Pauza tənəffüsü 
yüngülləşdirir, sonradan hansı fikrə gəlmək lazım olduğunu düşünmək 
imkanını verir. O, mühüm düşüncələri dinləyicinin şüuruna daha 
dərindən daxil olmaq imkanını yaradır. Nitqin kulminasiya anından 
əvvəl və sonra qısa pauza – onu  vurğulamağın üsullarından biridir. 
Pauza  fikrin ayrı-ayrı elementləri arasında tətbiq edilir (cümlələr, 
budaq cümlələr, tamamlanmış fikirlər). O, həmçinin, daha əhəmiyyətli 
sözləri kölgələndirir.   

Bədii səlislik effekti nitq mədəniyyəti ilə əlaqədardır – dilin 
ədəbi zənginliyindən bacarıqla istifadə etmək, cümlələri savadlı 
şəkildə qurmaq. Nitqin ədəbi zənginliyinin kriteriləri sinonimlərin, 
ritorik üsulların müxtəlifliyi, bədii obrazlıq (metaforalar, hiperbolalar 
və sair), söz ştamplarının olmamağıdır.  Klassik və müasir ədəbiyyatı, 
məsəlləri, atalar sözlərini  bilmək faydalıdır.  

Böyük əhəmiyyət dinləmək bacarığına verilir. Çıxış nə qədər 
mürəkkəb olsa, bir o qədər də dinləyicilər öz diqqətlərini toplamaq 
üçün səy göstərməli  olurlar.  

Öz üzərində bu asan olmayan işdə dinləyicilərə yardım olaraq 
relaksasiya effekti istifadə olunur ki, onun da məqsədi – emosional 
gərginliyi çıxarmaqdır.  Bunun üçün klassik ritorika üsulu yumordur.  
Yumorun sayəsində istirahət üçün təbii pauza yaradılır, bu da əqli yeni 
emosional enerji ilə təchiz etmək imkanını verir.  

 
18.6.2. Nitqin asanlığı 

 
Çıxış edən üçün zəruridir ki, onu dinləyənlər onu anlasınlar. 

Asanlıq – nitqin əsas keyfiyyətidir. Öz nitqini daha asan etmək üçün 
tariflərdən, müqayisələrdən,  misallardan istifadə etmək tövsiyə 
olunur.  

Tariflər (mənanı açıqlayan ifadələr) auditoriyanın  mənasını 
bilmədiyi sözlər üçün və çıxış edən tərəfindən tətbiq edilməsində 
xüsusi mənaya malik olan terminlər üçün  lazımdır. Tariflər adətən 
çıxışın giriş hissəsində istifadə olunur, lakin nitqin özündə də rast 
gəlinə bilər.  
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Nitqdə müqayisələr də zəruridir. Müqayisə prosesi –  idrakın 
əhəmiyyətli amilidir. Biz əşyanın nəyinə  oxşadığını və digər əşya-
lardan nə ilə fərqləndiyini  bilməyənə qədər biz onu dərk edə  bilmirik. 
Müqayisələr bir məqsədə qulluq edir – bilavasitə aid olduqları 
deyilmiş fikirləri daha aydın və inandırıcı etmək.  

Müqayisələr çox fərqli ola bilər. Ümumilikdə predmet haqqında 
təsəvvür yaradan ifadələr metafora adlanır. Müqayisə zamanı adətən 
“onun kimi...” ifadəsi istifadə olunur. Müqayisənin daha geniş forması 
– analogiya – özündə nəticə çıxarmağı əks etdirir: iki  və daha artıq 
əşya bir cəhətdən oxşardırsa, onlar digər cəhətdən də oxşardır.  

Analogiyalar məcazi  və  hərfi olur. Məcazi analogiya zamanı 
bir sahədən, fərqli qaydadan iki təzahür müqayisə edilir. Onlar yalnız 
simvolik əlaqəyə malikdir.  Hərfi analogiya zamanı bir sahədən, bir 
qaydadan iki təzahür müqayisə edilir. Hərfi analogiya mübahisədə 
sübut kimi daha böyük əhəmiyyətə malikdir. Məcazi analogiya adətən 
təsəvvürün işini stimullaşdırır.  

Misal - nitqin daha effektiv və asan üsuludur. Onun vasitəsilə 
sanki predmeti dinləyiciyə yaxınlaşdırmaq mümkün olur. Misalın 
əhəmiyyətli cəhəti – konkretlikdir. Misallar qısa və ya daha ətraflı, 
faktiki və ya təxmin edilən, məzəli  və ya ciddi ola bilər.  

Qısa misallar məhdud zaman ərzində bir sıra təfsilatları izah 
etmək lazım olan zaman əvəzedilməzdirlər.  

Təxmin edilən misallar əsl faktlar haqqında müddəaları daxil 
etmir, lakin onlar kənar və ya ümumi ideyaları aşkar etmək lazım olan 
zaman faydalı ola bilər. Digər bərabər şərait zamanı faktiki misal 
təxmin ediləndən daha  çox təəssürat  yaradır. Nəyinsə həqiqətdə baş 
verdiyi haqqında  təsəvvürlər aşağıdakı sözlərlə artıq maraq doğurur: 
“İndi isə icazə verin həqiqətən baş vermiş bir hadisə haqqında sizə 
danışım”.  Bundan əlavə, yalnız fakt – misallar sübut və ya əsaslan-
dırma kimi öz tətbiqini tapa bilər.  

Məzəli misallar həmçinin çox effektivdir. Zarafat və ya gülməli 
hadisə  materialı dinləyiciyə yaxınlaşdırır.  

 
18.6.3. Nitqin savadlılığı  

 
Sahibkarlara bir neçə praktik məsləhəti  formalaşdıraq.  
Sözlərin düzgün istifadə edilməsinə, onların tələffüzünə, vurğu-

ların düzgünlüyünə (müqavilə, təminat, ekspert, zəngləşərik, ümumi, 
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topdan, qəbul etmək, başlamaq və sair) diqqət yetirin. Əgər siz hər 
hansı sözün  düzgün tələffüzündə və ya istifadə edilməsində  əmin de-
yilsinizsə, lüğətlərə müraciət edin: izahlı və ya   orfoqrafik lüğətlərə.  

Çox sözlülükdən və dəftərxana sözlərindən uzaq olun. “tələsik 
imza etmək” , “əlavə qazanmaq”,  “bolvanka” kimi sözlərdən istifadə 
etməyin.  “Yardım etdilər” sözünün yerinə “yardımın göstərilməsi 
üzrə müəyyən işi həyata keçirdilər, “həqiqət” sözünün əvəzinə “real 
həqiqət” və sair bu kimi sözləri istifadə etməyin”  Artıq sözləri daxil  
edən ifadələrdən istifadə etməyin. (məsələn, yeni sözünün əvəzinə 
“tam yeni”, “planlaşdırma” sözünün əvəzinə “ibtidai planlaşdırma, 
“davam edən” əvəzinə yığılmış”, “bundan sonra davam edən”, 
“əməkdaşlıq etmək” sözünün əvəzinə “birgə əməkdaşlıq etmək”) 

Zərurət olmayan halda xarici sözləri işlətməyin (“müəyyən et-
mək” sözünün əvəzinə “determinasiya etmək”, “müxtəliflik” sözünün 
əvəzinə “diversifikasiya”, “”xüsusi” sözünün əvəzinə “ekstraordinar” 
və sair). Xarici dil leksikasının qeyri düzgün və ya paralel istifadə 
edilməsi adətən lazımsız təkrarlanmalara gətirib çıxarır,  məsələn: “sə-
naye industriyası” (“industriya” sözündə artıq “sənaye” mənası var-
dır), “tikintini sürətli templərlə forsasiya etmək” (“forsasiya”  elə 
“sürətli templərlə həyata keçirmək deməkdir”). “tam fiaskoya uğ-
ramaq” (“fiasko” elə “tam məğlubiyyət” deməkdir).  

Unutmayın ki, şəxssiz konstruksiyalar adətən  öz üzərinə öh-
dəliyi götürməmək,  istəyini örtür,  (“mən (biz) məqsədəuyğun hesab 
edirik” əvəzinə “məqsədəuyğun hesab edilir”,  “zənnimlə” əvəzinə 
“zənn edilir” və  sair).  
 
 
18.7. Сивил бизнесменин харижи эюрцнцшц 
 
18.7.1. Ümumi qaydalar 

 
İşgüzar insanın xarici görünüşü uğura doğru ilk addımdır, çünki 

potensial partnyor üçün onun kostyumu etibarlılıq və nüfuzluluq 
dərəcəsindən xəbər verən kod kimi çıxış edir. Səliqəli, zövqlə ge-
yinmiş insan partnyor və kolleqaları tərəfindən xeyirxahlıqla qarşıla-
nacaqdır. Burada iş zövqün gözəlliyində yox, ondadır ki, belə insanın 
xarici görünüşü onun insanlara qarşı olan hörmətindən xəbər verir.  
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İstənilən peşəkar qrupda olduğu kimi, biznesmenlərdə də geyi-
mə münasibətdə müəyyən stereotip formlaşamışdır. İstənilən bey-
nəlxalq yarmarka və ya sərgini ziyarət etsəniz görəcəksiniz ki, sten-
distlərin əksəriyyəti qalstuk, köynək və ya kostyum rənginin seçi-
mində oxşar baxışlara malikdirlər.  

Hazırki dövrdə bir çox biznesmenlər modelyerlərin tövsiyələrini 
hesaba alırlar. Onların fikrincə, qarderobun təşkilində təməl prinsip 
geyimin universallığı olmalıdır. Əgər qarderobda nadir hallarda 
istifadə olunan çox şey varsa, deməli o, düzgün təşkil edilməyib.  

Qəribə də olsa, müasir işgüzar dünya dəb məsələlərində kon-
servativdir. İş vaxtında qəbuldakına nisbətən daha açıq rəngli kost-
yumlar geyinmək lazımdır, həmçinin kostyumun tonu qışa nisbətən 
yayda daha açıq olmalıdır. Parlaq tonlu kostyumlar, bir qayda olaraq, 
iş vaxtında geyinilmir.  

Köynəklər də açıq tonlarda, çox vaxt ağ rəngdə seçilir. Qals-
tukun rəngi də mühümdür. Belə bir qayda mövcuddur ki, qalstuk 
köynək və kostyumla eyni tonda, lakin daha açıq və ya daha tünd, 
yaxud kostyum və qalstuk kontrast tonlarda olmalıdır. Qalstukun 
hansı formasının hazırda dəbdə olması ilə də maraqlanmaq lazımdır. 
Əgər dar qalstuklar dəbdədirsə, onda həddən artıq enli qalstuk əlbəttə 
ki, gözə çarpacaqdır.  

İşgüzar şəraitdə qısa qollu köynələr geyinmək düzgün hesab 
olunmur, çünki belə qəbul olunmuşdur ki, köynəyin manjeti pencəyin 
qolunun altından görünməlidir (təxminən iki santimetr ölçüsündə). 
Buna baxmayaraq, əlbəttə ki, çox isti havada siz qısa qollu köynəkdə 
uzunqolluya nisbətən daha təbii görünəcəksiniz.  

Ezamiyyətdə menecer tez-tez harada və necə gün keçirəcəyini, 
mehmanxanaya geri dönə və şəraitə uyğun geyinməyə vaxtı olub-
olmayacağını əvvəlcədən bilmir. Belə halda uyğun geyim tünd göy və 
ya tünd boz rəngli kostyumdur.  

Yaxşı olar ki, qara rəngli ayaqqabı geyinilsin. Yayda açıq rəngli 
kostyuma qara rəngli ayyaqqabı geyinməmək də olar, lakin istənilən 
halda səndəl olmamalıdır. Əgər imkan varsa, ayaqqabının rəngi 
kostyumun rəng qammasına uyğun seçilməlidir.  

Corabların rəngi çox açıq və nəzərə çarpan olmamalıdır, yaxşı 
olar ki, boz və tünd rəngli, bej və ya qəhvəyi rəngli kostyuma qəhvəyi 
rəngli corab geyinilsin. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, corab və 
qalstuk öz rənglərinə görə ahəng təşkil etməlidirlər.  
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Baş geyimi və əlcəklər kişilərdə hazırda plaş və ya palto ilə 
birlikdə soyuqdan qorunmaq üçün geyinirlər. Şlyapa da üst geyimə 
uyğun gəlməlidir.  

Yaz və yayda daha açıq rəngli, payız və qışda isə daha tünd 
rəngli şlyapa geyinilir. Qara rəngdə olmayan kostyum və ya palto ilə 
qara rəngli şlyapa geyinmək tövsiyyə olunmur.  

Bizim biznesmenlər, habelə beynəlxalq sərgi və yarmarkaların 
iştirakçıları belə qaydalardan baş çıxarmalıdırlar, çünki xaricdə onlar 
orada nəzakət əlaməti olaraq kostyumla əlaqədar mövcud olan 
reqlamentə uyğunlaşmalıdırlar.  

Bununla yanaşı, partnyorları sizin güclü kredit qabiliyyət-
liliyinizdən xəbər verən görkəminizin zənginliyi ilə üstələmək lazım 
deyil. Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində ağır qızıl 
üzüklər, zəncirlər və qolbaqlar, gözə çarpan saat və ya qalstukun artıq 
təmtaraqları sizin yalnız ciddiliyinizi şübhə altına ala bilər.  

Doğrusu, elə regionlar (misal üçün ərəb şərqi) var ki, biznes-
menin öz çiçəklənməsinin əyani sübutu olaraq var-dövlətini nümayiş 
etdirməsinə nəinki yol verilir, həm də ondan tələb edilir. Belə “uğur 
əlamətləri” kimi monoqramlarla bəzənmiş platin alışqan, briliyantlarla 
süslənmiş saatlar, bahalı daş-qaşlara malik taxma düymələr və həddən 
artıq avtomobillər çıxış edir.  

Göstəriş dəbdəbəsi ərəb zəngini tərəfindən asanlıqla bağışlanır: 
bu, onların ümumi qəbul olunmuş geyim və davranışına uyğun gəlir. 
Milli biznesmenin stereotipi isə tamamilə başqadır: o, böyük var-
dövlətə malik olmayan çalışqan naşıdır, təbii istedad, hər şeyi tez bir 
şəkildə öyrənmək qabiliyyəti və onun ölkəsinin böyük potensial im-
kanları onun bəzi xamlıqlarını, bilik və kapital çatışmazlıqlarını hələ 
ki, kompensasiya edir.  

Beləliklə, xarici partnyorlarla birinci təmas və növbəti da-
nışıqlar üçün diqqətlə təmizlənmiş və ütülənmiş kostyum, açıq rəngli 
köynək və eyni kostyumla tonda qalstuk geyinmək lazımdır.  

Danışıqlara özünə hörmət edən işgüzar insanların yalnız şəhər 
kənarına gəzinti zamanı geyindikləri gödəkçədə, idman şalvarında, 
cinsdə, habelə dəri pencəkdə gəlmək olmaz.  

Ancaq biznesin xüsusi sferaları vardır ki, burada ticarət markası 
və sexə məxsus olma əlaməti kimi ekstrvaqant geyimlərə yol verilir. 
Misal üçün, rok-müğənninin meneceri və ya heavy metal qrupunun 
təşkilatçısı qulağına sırğa taxa və lent bağlanmış at quyruğuna oxşar 
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saç düzümünə malik ola bilər. Rəsm ticarətçisi isə bohemasayağı 
alabəzək pencəklər və ipəkdən boyun şarfları kifayət qədər uyğundur.  

Xarici biznesmenlər detalları diqqətlə izləyir və onları öz 
nəticələrində bəhanə kimi istifadə edirlər. Misal üçün, biznesmen 
ayağını ayağının üstünə qoyaraq əyləşdiyi zaman onun ayağının yalın 
hissəsini göstərən qısa, qırış-qırış corablar çox pis təəssürat yaradır.  

Əzilmiş, köhnə burun yaylığı, yarısökülmüş düymə və ya 
eynəkləri qalstukun ucu ilə silmək vərdişi də təəssüratı korlayır.  

Ayaqqabını yaddan çıxarmaq olmaz: tozlu və çatlamış tuflilər 
hətta kifayət qədər sanballı kostyum haqda təəssüratı belə korlaya 
bilərlər. Kostyum və qalstuku səndəllərlə tamamlamaq kimi sadəlövh 
milli vərdişi tərgitmək, həddən artıq kəskin iyli odekolonlardan və 
təraş sonrası lasyonlardan  uzaq olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, riayət 
etmək lazım olan əsas məsələ geyimdə ümumi səliqəlilik və hətta 
müəyyən dərəcədə pedantiklik (vasvasılıq) təəssüratı yaratmaqdır. Bu, 
partnyoru sizin işlərdə də belə “səliqəli” olduğunuzu düşünməyə vadar 
etməlidir. 

 
18.7.2. Qadın biznesmenin xarici görünüşü 

 
İşgüzar danışıqlarda müqavilələrin bağlanması zamanı uğura nail 

olmağı arzulayan qadın biznesmen üçün öz xarici görkəmi haqqında 
düşünmək, həmçinin onu biznesə xidmət kimi qəbul etmək çox 
mühümdür. İşgüzar geyimi klassik biçim, gözə çarpmayan rənglər və 
çoxfunksiyalılıq kimi xüsusiyyətlər fərqləndirir. Seksapil şifondan 
tikilmiş gecə paltarları və impressionistlərin kətan rəsmlərini 
xatırladan rəsmləri olan dəbdəbəli şalvarlı kostyumlar ziyafətlər və 
kokteyllərə kifayət qədər uyğundur, işə belə geyimdə gəlmək 
karyeranın sonu deməkdir.  

Bütün dünyada iş üçün əsas geyim kostyumdur. Donu yalnız isti 
vaxtlarda və yalnız eyni tonlu rəngdə geyinmək olar.  

İşgüzar qadının qarderobunda iki-üç yuпka, jaket, iki-üч bluzka 
olmalıdır. Палтарлар yaxşı olar ki, tez-tez dəyişsin, çünki hər gün 
geyinilən eyni şey təngə gətirir və əhval ruhiyyəni “söndürür”.  

Dəbə gözübağlı riayət edərək yubkanı həddən artıq qısaltmaq 
olmaz. Həmçinin sizin cazibədarlığınızı ifadə edən şeylər (yapışan 
sviter, cins) də geyinmək düzgün deyil. Bu, ona gətirib çıxara bilər ki, 
kişilər danışıqlarda sizi dinləmək əvəzinə sizin gözəlliyinizi seyr 
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edəcəklər. Bundan başqa, onlarda belə bir fikir yarana bilər ki, siz 
işgüzar keyfiyyətlərinizin yox, ilk növbədə sizin bədən fiquranızın 
gözəlliyinə inandırmağa çalışırsınız.  

Saç düzümü, makiyaj, bijuteriya sizin işgüzar kostyumunuzu 
üzvi olaraq tamamlamalıdır. Saç düzümü ciddi, lakin bununla belə 
zərif olmalıdır. Bəzəklər mümkün olduqca az olmalıdır, lakin eyni 
zamanda onlardan ümumiyyətlə imtina etmək də olmaz. Ən yaxşı 
bahalı bəzəklərlə bəzənin. Kosmetika yalnız yaxın məsafədən hiss 
olunmalıdır. Mütəxəssislər dekorativdən çox, profilaktik kosmetika 
almağı tövsiyyə edirlər. Ətirdən elə istifadə olunmalıdır ki, onun ətri 
güclə süzilsin. Əlbəttə ki, yaxşı ətir olmalıdır. 

Ən əsası isə bu sizin fərdiliyiniz, sizin özünüzü necə hiss etmə-
nizdir. Əgər siz sakitsinizsə, özünə güvənirsinizsə, əgər siz gülümsəyir 
və həmsöhbəti diqqətlə dinləyirsinizsə, göz oyunu və ya “təsadüfən” 
yalın qalan diz kimi kiçik qadın hiylələrindən istifadə etmirsinizsə, 
uğur sizinlədir.  

 
18.7.3. Qəbul üçün geyim 

 
Saat 20:00-a qədər başlayan qəbullara kişilər istənilən açıq 

olmayan rəngdə kostyum (əgər biznes qəbul milli bayramla əlaqədar, 
dövlət başçısı və ya nazirin şəraitəfinə təşkil edilməyibsə) geyinə 
bilərlər. Eyni əsasla təşkil olunmuş, lakin saat 20:00-a qədər və ondan 
sonra başlayan qəbullara qara və ya tünd rəngli kostyum geyinmək 
tövsiyyə olunur.  

Pеncəyin, bir qayda olaraq, bütün düymələri bağlı olmalıdır (ən 
aşağıdakı istisna olmaqla). Düymələri bağlı olan pencəklə tanışlara, 
restorana, iclasa, teatra gedir, prezidiumda oturur və ya məruzə ilə 
çıxış edirlər. Düymələri səhər, şam, nahar yeməyi zamanı və ya qol-
tuqda əyləşərkən açmaq olar.  

Bütün qəbul növlərinə kraxmallı və ya yumşaq yaxalı ağ 
köynək, parlaq və ya qara rəngdən başqa istənilən rəngdə qalstuk ge-
yinmək lazımdır. Qara qalstuk, əgər forma geyiminə uyğun gəlirsə, 
yalnız hüzn əlaməti olaraq geyinilir.  

Ciddi kostyumlarla tünd qəhvəyi və ya qara rəngli yarımçəkmə 
və ya çəkmə geyinmək lazımdır. Açır qəhvəyi və ya qəhvəyi çəkmələr 
qara kostyuma heç uyğun gəlmirlər, qara çəkmələr isə qara kostyuma 
uyğun gəlir. Yay vaxtlarında açıq rəngli kostyumla rəngli ayaqqbı ge-
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yinmək olar. Qəbullara səndəl, qalın altlığı olan çəkmələr, idman 
ayaqqabıları geyinmək olar. Parlaq çəkmələr yalnız smokinqlə ge-
yinilir.  

Kişi corablarının rəngi kostyumun rəngindən tünd olmalıdır, bu, 
kostyumun rəngindən ayaqqabının rənginə keçid yaradır. Tünd-göy, 
tünd-boz, qara corablar ən uyğun gələn rənglərdir. Zolaqlı və ya 
dama-dama corablar gecə kostyumuna uyğun gəlmir.  

Qadınlar üçün bir neçə tövsiyyə. Qəbullarda və işgüzar 
görüşlərdə ciddi geyimlərə və parlaq olmayan tonlara üstünlük vermək 
lazımdır. Əgər qəbul 20:00-a qədər başlayırsa, kostyum, don-kostyum, 
şlyapa geyinilir. Yeri gəlmişkən, şlyapa masa aрxasında çıxarılmır, ev 
sahibəsi isə şlyapa geyinmir.  

Milli bayramla əlaqədar qəbullarda daha qəşəng və normal 
uzunluqda olan don, don-kostyum geyinmək lazımdır. 20:00-daн 
sonra olan qəbullar və naharlara gecə paltarları – qollu və ya qolsuz 
dəbə uyğun daha gözəl və açıq paltarlar geyinilir.  

Qəbullara dəriдян olan, istənilən rahat dabanlı tuflilər, gecələrə 
isə gecə tufliləri geyinilir.  

Əlcəklər aşağıdakı qaydaya uyğun olaraq seçilir: qara paltarın 
qolu nə qədər qısadırsa, əlcək bir o qədər uzundur.  

Gündüz qəbullarına dəridən olan, gecə qəbullarına isə parçadan 
olan kiçik ölçülü çantalar götürülür.  

Geyim və aksesuarların rəngi və materialının sıxlığı mövsümə, 
habelə qəbulun təşkil olunduğu səbəbə uyğun gəlməlidir. Yayda daha 
nazik və açıq rəngli, qışda isə tünd və sıx materiallardan istifadə 
olunur.  

Qəbula gedənlərə bir neçə məsləhət. Əgər kişi ayağını-ayağının 
üstünə qoyaraq öz işgüzar partnyoru ilə söhbət edirsə, o, öz şalvarına 
dıqqət verməlidir, çünki ayağın corabdan yuxarı hissəsinin görünməsi 
yolverilməzdir. Ayaqları tərpətmək, əllə dizləri tutmaq olmaz. Qol-
tuqda yayılaraq oturmaq, stulada yellənmək, stulun, qoltuğun və 
divanın ən kənarında oturmaq nəzakətsizlikdir.  

Qadın oturarkən paltarını və ya paltosunu qaldırmır. O, stulda 
oturarkən ayağını-ayağının üzərinə qoya bilər, lakin alçaq qoltuqda və 
ya divanda əyləşərkən bunu etməməlidir. Bu halda ayaqları bir yerdə 
tutmaq, yəni ayaqların hər иkisini bir tərəfə istiqamətləndirərək dizləri 
bir yerdə tutmaq lazımdır. Bu zaman bir dabanı digərinin arxasına 
qoymaq olar. 
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Öz hərəkətlərinə mütləq nəzarət etmək lazımdır. Öskürərkən 
başını kənara çevirmək və ağızı əllə örtmək lazımdır, kəskin öskürmə 
zamanı mütləq ağıza yaylıq qoyulmalıdır. Burunu sakit silmək 
lazımdır. Burun çəkmək olmaz. Asqırmaq təlabatını burun ucluğunu 
hər iki tərəfdən sıxaraq mümkün olduqca boğmaq və asqırma zamanı 
yaylığı ağıza yaxınlaşdırmaq lazımdır.  

Beləliklə, kostyum seçimi, bütün geyimin (köynək, qalstuk, 
tufli, burun yaylığı) rəng qamması, kostyumda oturmağı bacarmaq – 
bütün bunlar biznesmendən ən ciddi münasibət gözləyir. Hətta 
odekolon və ətirdən istifadə etmək kimi xırdalıq da. Fransız atalar 
sözünü yadda saxlamaq lazımdır: “Kim həddən artıq yaxşı iy verirsə, 
o pis iy verir”.  

 
Özünü yoxlamaq üçün  suallar 

 
1.Biznesmenin xarici görünüşünün rolu. Kostyum, köynək, qalstuk, 
ayaqqabı və s. 
2. Qadın biznesmenin geyimi. Bəzək düzəkləri, ətir, ənlik. Eleqantlıq 
və fərdilik 
3. Qadın və kişinin geyimi. 
4. Xoş davranışlar 
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19. КИЧИК БИЗНЕСЯ ДЮВЛЯТ ДЯСТЯЙИ  
       СИСТЕМИ 

 
 
 
Русийа Федерасийасында кичик бизнесин дястяклянмяси системи 

формалашдырылыб. Дювлят кичик бизнес мцяссисяляриндя норматив-
щцгуги базанын, малиййя-кредит вя капитал гойулушунун дястяклян-
мясинин тякмилляшдирилмясиндя мцяййян аддымлар атмыш, федерал вя 
реэионал програмлар реаллашдырылыр, бу сащядя реэионларарасы вя 
бейнялхалг ялагялярин гайдайа салынмасы, мцвафиг дювлятлярарасы 
(МДБ чярчивясиндя) вя бейнялхалг сазишлярин баьланмасы гайдайа 
салыныр.  

Ижтимаи Сащибкарлар Иттифагынын фяалиййяти активляшдирилиб, кичик 
бизнес цчцн кадр щазырлыьы системи тякмилляшдирилиб, информасийа тя-
минаты системи йарадылыр.  

Кичик бизнесдя сосиал, игтисади, малиййя вя ямяк просесляринин 
юйрянилмяси сащяси цзря ихтисаслашмыш елми мяркязляр формалашды-
рылмышдыр.  

Русийа Антиинщисар Сийасяти Назирлийи сащибкарлыьа, о жцм-
лядян кичик вя орта сащибкарлыьа дястяк, кичик бизнесин инкишафы вя 
дястяйи сащясиндя сащялярарасы координасийанын дювлят тянзимлян-
мяси иля дювлят сийасятини щяйата кечирир. Кичик бизнесин дястяклян-
мяси мясяляляриня Русийа Федерасийасы Щюкумятинин, Русийа 
Федерасийасы Федерал Мяжлисинин Дювлят Думасы комитяляринин 
ижласларында бахылыр. 

Ясасян кичик бизнеся дювлят дястяйинин реэионал системи фор-
малашдырылыб ки, бу, Русийа Федерасийасынын 88 субйектиндя фяалий-
йятдя олан ихтисаслашмыш орган вя тяшкилатлардан ибарятдир.  

Кичик бизнесин дястяклянмясинин реэионал структурунун фяа-
лиййятини Русийа Антиинщисар Сийасяти Назирлийи юзцнцн йерли ида-
ряляри вя кичик сащибкарлыьын дястяклянмясинин федерал фонду сащиб-
карлыьа дястяк реэионал фондлары иля гаршылыглы ялагяли шякилдя коор-
динасийа едир. 

Кичик бизнесин дястяклянмяси цзря дювлят фондлары системинин 
йарадылмасы сона чатыр. 82 реэионал фондун, о жцмлядян Кичик 
Сащибкарлыьын Дястяклянмяси Федерал Фондунун фяалиййятиндян 
данышмаг мцмкцндцр. 
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Свердловск вилайятиндя кичик бизнеся дястяк реэионал фонду 
йарадылыр.  

Ижра щакимиййятинин бязи федерал органларынын реэионларда 
кичик бизнеся дювлят дястяйи вя инкишафы сийасятинин щяйата кечирил-
мясиндя иштирак едян шюбяляри мювжуддур. (Русийанын Антиинщисар 
Сийасяти Назирлийинин йерли идаряляри, Русийанын Ямяк Назирлийинин 
ящалинин реэионал мяшьуллуг мяркязляри, Русийа Ямлак Назирли-
йинин аэентлийи).  

Мцхтялиф реэионларда кичик бизнеся дястяйи тямин едян 
органларын структуру ейни дейил. 

Русийа Федерасийасы субйектляриндя ижра щакимиййяти систе-
миндя бу мясялялярля щям ижра щакимиййятинин мцхтялиф орган-
ларынын шюбяляри, щям дя сярбяст структур шюбяляри мяшьул олурлар 
(идаряляр, депортаментляр, назирликлярин шюбяляри, комитяляр вя с.). 
Бязи реэионларда кичик бизнеся дястяк цчцн ижра щакимиййятинин 
ихтисаслашмыш органлары тяшкил едилмишдир (депортаментляр, сащибкар-
лыьа дястяк комитяляри, Чуваш Республикасында - Сащибкарлыьа дяс-
тяк цзря Назирлик). 

Русийанын реэионларында кичик бизнеся дястяк фяаллашыб. Ру-
сийа Федерасийасы субйектляри ижра щакимиййяти органлары йанында 
сащибкарлыьын инкишафы цчцн шуралар, ялагяляндирмя комитяляри, ишчи 
груплары ишляйир. 

Русийа Федерасийасы субйектляриндя кичик бизнесин ганунве-
рижилик базасы йарадылыб вя инкишаф етдирилир. 

Кичик бизнеся дювлят дястяйи щаггында ганунлар гябул едилиб. 
Щяваля олунмуш эялиря ващид рцсумун гойулмасы (федерал ганун-
лар базасы ясасында) вя диэяр ганунлар, о жцмлядян ижра щакимий-
йяти органларынын кичик бизнеся дястяйи вя инкишафы мясяляляри, щям 
дя кичик бизнеся реэионал дястяк програмлары щаггында гятнамяляри 
буну тясдиг едир.  

Рягабятядавамлы мящсулларын вя хидмятлярин нцмайиши вя 
ирялиляйиши, ишэцзар ялагяляринин эенишляндирилмяси вя активляшдирилмяси 
мягсяди иля мцнтязям олараг бейнялхалг, цмумрусийа, реэионлар-
арасы, реэионал сярэи-йармаркалар тяшкил олунур. Онларын арасында 
универсал, сащялярарасы, ихтисаслашмыш сярэи-йармаркалары гейд 
етмяк олар. Мясялян: “Русийанын реэионлары” (Москва), “Кичик биз-
нес – 2000. Мцвяффягиййятин технолоэийасы”, “Реэионал тяжрцбя” 
(Санкт-Петербург), “Русийанын кичик бизнеси – ХХЫ яср” (Ниъни 
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Новгород), “Интерсладост – 2000” (Москва), “Хакасийанын кичик 
бизнеси” (Абакан), “Ишэцзар Мордова – 2000” (Спанск), “Инно-
васийа – 2000” (Великий Новгород), “Кичик бизнес. Ишэцзар ямяк-
дашлыг” (Йарославл), “Халг тясяррцфатында кичик вя орта бизнес” 
(Ростов-Дон), “Ангара ятрафында сащибкарлыг” (Иркутск), “Вол-
габойунда халг бядии сяняти вя пешяляри” (Волгоград), “Кузбас 
кичик бизнеси. Сибирин кичик шящярляри” (Новокузнетск). 

Реэионларда ижра щакимиййяти органлары сащибкар бирликляри иля 
бирэя кичик бизнесин инкишафынын актуал проблемляринин мцзакиряси, 
онун инкишафы вя дястяйи цчцн реэионал хцсусиййят вя тялябат нязяря 
алынмагла стратеэийасы вя тактикасынын щазырланмасы цчцн сащибкар-
бизнеслярин гурултайыны, конфранслар, семинарлар, мцшавиряляр ке-
чирирляр. 

Русийа Антиинщисар Сийасяти Назирлийи вя кичик бизнесин ресурс 
мяркязи сащибкарлыьа дястяк инфраструктурунун мялумат тяминаты-
нын инкишафы мягсяди иля мялуматын эюндярилмяси системини йарат-
дылар. 

Аналитик, сораг вя диэяр зярури мялуматлары мцнтязям ола-
раг Русийа Федерасийасынын бцтцн реэионларында тяхминян 600 
тяшкилат ялдя едир. Реэионларын администрасийасы, реэионал тижарят-ся-
найе палатасы, дястяк фондлары, инкишаф аэентлийи вя диэяр дювлят вя 
ижтимаи тяшкилатлар, сащибкарлыьын инкишафына кюмяк эюстярир. 
 
19.1. Бизнесин вя щакимиййятин гаршылыглы ялагяси. Ижтимаи  
          бирликлярин ролу 

 
Сон иллярдя бизнесменлярин бирляшмиш марагларынын нцмайян-

дяликляринин тясир механизмлярини, 1996-жы илдян башлайараг, прак-
тики олараг щяр ил кечирилян кичик бизнес нцмайяндяляринин цмум-
русийа гурултайлары вя конфранслары васитясиля формалашдырмаьа мц-
вяффяг олунмушдур. Бу тядбирлярдя яняняви олараг дювлятин али рящ-
бярляри, Русийанын бцтцн реэионларындан олан кичик бизнес нц-
майяндяляри ганунверижи вя ижраедижи щакимиййят нцмайяндяляри иля 
бирликдя иштирак едир, цмуми тювсийяляр щазырлайырлар. Бу тювсийяляр 
сонрадан Русийа Федерасийасынын Президенти вя Щюкумятиня, РФ 
Федерал Мяжлисиня, Федерасийа субйектляринин щакимиййят вя идаря 
органларына, сащибкарлар бирлийиня эюндярилир. 

1999-жу илин октйабрында кичик мцяссися нцмайяндяляринин 
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Цмумрусийа гурултайынын эедишатында ифадя едилян ижтимаи дястяк 
сайясиндя йалныз дювлят сийасятинин реализя едилмясинин важиб меха-
низми кими кичик бизнеся дювлят дястяйинин федерал програмынын 
сахланылмасына дейил, щям дя 2002-жи илдя онун малиййяляшдир-
мясинин ачылмасына наил олунду. 

2000-жи илдя кичик бизнесин гануверижилик тяминатынын тякмил-
ляшдирилмяси сащясиндя ижтимаи бирликлярин нцмайяндяляри, о жцм-
лядян Русийанын Тижари-Сянайе Палатасы (ТСП) кичик бизнес цзря 
федерал ганунларынын бир сыра лайищяляринин, Русийа Федерасийасынын 
2002-2004-жц иллярдя кичик бизнеся дювлят дястяйи Федерал програмы 
лайищясинин щазырланмасында ишчи-груп тяркибиндя иштирак едирдиляр. 

2000-жи илин мартында Москва шящяриндя Русийа Антиинщисар 
Сийасяти Назирлийи вя Русийа Тижарят-Сянайе Палатасы, сащибкарларын 
ижтимаи бирликляринин тяшяббцсц иля кичик бизнес нцмайяндяляринин 
Цмумрусийа конфрансы баш тутду. Конфрансда Русийа Федераси-
йасынын практики олараг бцтцн субйектляриндян - кичик мцяссися-
лярдян тутмуш сащибкарларын бирликляриня гядяр нцмайяндяляр ишти-
рак едирдиляр. Конфрансын ичиндя Русийа Федерасийасынын президенти 
В.В.Путин иштирак едирди. Онун йекунлары ясасында гятнамя вя 
тювсийяляр гябул олунду ки, онларда Русийада кичик бизнесин инкиша-
фынын ян актуал проблемляринин щяллиня ясас йанашмалар ифадя едил-
мишдир. 

2000-жи илин ийунунда АБШ (УСАИД) Бейнялхалг Ямякдашлыг 
Аэентлийинин дястяйи иля Русийанын Антиинщисар Сийасяти Назирлийи 
(АСН) иля бирэя “Русийада сащибкарлыгда мцсбят тяжрцбя” Бейнял-
халг конфрансы кечирилмишдир. Конфрансда 150-дян чох бизнесмен, 
сащибкар бирликляринин башчылары вя кичик бизнеся дястяк структу-
рунун нцмайяндяляри иштирак едирдиляр. Онун йекунлары ясасында 
сащибкарлыьын мцсбят тяжрцбялярини цмумиляшдирян тювсийяляр щазыр-
ланмышдыр. Бу тювсийяляр ижра щакимиййятинин реэионал органларына, 
ярази тижарят-сянайе палаталарына (ТСП), сащибкарлар бирликляриня вя 
кичик бизнеся дястяк инфраструктурлары субйектляриня йюнялдилмишдир. 

2000-жи илин икинжи йарысында Русийа Игтисади Инкишаф Назирлийи 
Узаг Шярг, Приволъск, Шимали Гярб вя Мяркязи федерал даиряляринин 
Русийа Федерасийасы Президентинин сялащиййятли нцмайяндяляри, Ру-
сийа ТСП-нин иштиракы вя диэяр гейри-коммерсийа, щямчинин ижтимаи 
тяшкилатларла бирэя “Русийа игтисадиййатынын йенидян тянзимлянмяси: 
дювлятин Мяркязи федерал даиряляриндя бизнесля данышыглары” кон-



 406

франсы кечирилмишдир. 
Конфрансын ясас мягсяди базарда юзцнц доьрултмайан вя 

гейри-гануни инзибати манеялярин арадан галдырылмасы цчцн важиб 
олан илкин дяйишикликлярин вя беля манеялярин арадан галдырылмасына 
жаваб олараг бизнеси дювлятя мцнасибятдя юз цзяриня эютцрмяйя 
щазыр олдуьу щалларын тяйин олунмасындан ибарятдир. Игтисадиййатын 
бцрократсызлашдырылмасына йюнялмиш федерал ганун лайищяляринин 
ясасыны тяшкил едян тяклифляр формалашдырылмышдыр. Бунунла беля, 
ващид игтисади мяканын тяминаты мягсядиля Русийа Федерасийасынын 
сялащиййятли нцмайяндяляринин симасында бизнес вя щакимиййятин 
гаршылыглы ялагясинин тяшкили, Мяркязи федерал даирядя игтисади вя 
реэионларарасы манеялярин эютцрцлмяси цзря сащибкарларын мцра-
жиятляри гябул едилмишди. 

2000-жи илин октйабрында Русийа Федерасийасынын Федерал 
Мяжлисинин Дювлят Думасында Игтисади сийасят вя сащибкарлыг цзря 
Комитя, Русийанын Антиинщисар Сийасяти Назирлийи, кичик бизнеси 
тямсил едян сащибкар бирликляри “Русийа Федерасийасында сащибкар-
лыьын инкишафы сащясиндя дювлят сийасяти. Кичик вя орта бизнес, онун 
сабит игтисади артымын тяминатында вя йени иш йерляринин йарадылма-
сында ролу” мювзусунда парламент динлямяси кечирилди. Динлямядя 
400-дян чох адам иштирак етмишди: депутатлар, ижра щакимиййяти 
органларынын нцмайяндяляри (тямсилчиляри), сащибкарлар бирликляри, 
бизнесменляр. Парламент динлямяляринин нятижяляри ясасында Русийа 
Федерасийасы Щюкумятиня, Русийа Федерасийасы Федерал Мяжлисинин 
Дювлят Думасына Русийада бизнесин инкишафынын ганунверижи вя 
норматив базасынын тякмилляшдирилмяси цзря конкрет тяклифлярля 
тювсийяляр гябул олунду. 

2001-жи илин мартында Москвада кичик мцяссися нцмайяндя-
ляринин “Мядяни сащибкарлыьа - аьыллы идаряетмя” ЫЫ Цмумрусийа 
конфрансы кечирилмишдир. Онун тяшкилатчылары кими Русийанын Тижарят 
Сянайе Палатасы (ТСП) вя Антиинщисар сийасяти Назирлийи (АСН), 
бизнесменлярин ижтимаи бирлийи чыхыш етдиляр. Конфрансын ясас мяг-
сяди кичик бизнесин инкишафына щяддиндян артыг инзибати манеяляр 
гойан мянбялярин цзя чыхарылмасы вя онларын арадан галдырылма-
сынын цмуми стратеэийасынын щазырланмасы иди.  

Конфрансда кичик бизнесин инкишафына мане олан даща кяскин 
проблемляря бахылмыш, дювлят идарячилийинин бцтцн сявиййяляриндя 
сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкили вя щяйата кечирилмясиндя инзибати 
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манеялярин азалдылмасы цзря тядбирлярин щазырланмасына истига-
мятлянмиш тяклифляр сюйлянилмишдир. Конфранс иштиракчыларынын дювлят 
щакимиййяти органларына Русийада кичик бизнесин инкишафына мане 
олан инзибати манеялярин арадан галдырылмасы цзря тяклифляри юзцндя 
якс едян гятнамя вя тювсийяляр гябул едилмишдир. 

Конфрансын ишиндя Русийанын жями 88 реэионундан 600-дян 
чох нцмайяндя вя гонаг, 32 цмумрусийа сащибкарлар бирлийинин, 
щямкарлар иттифагларынын вя диэяр ижтимаи бирликлярин нцмайяндяляри 
иштирак етмишдиляр. 170-дян чох инсан, о жцмлядян Русийа Феде-
расийасы Президент Администрасийасынын тямсилчиляри, Русийа Феде-
расийасы Президентинин федерал даирялярдяки сялащиййятли нцма-
йяндяляри, ганунверижи вя ижра щакимиййятинин федерал даиряляр цзря 
нцмайяндяляри, банк вя малиййя ширкятляринин рящбярляри, Русийада 
кичик бизнесин инкишафы цзря лайищялярин щяйата кечирилмясиндя иштирак 
едян бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляри, мцтяхяссисляр, алимляр 
конфрансын гонаьы олмушдур. 

2001-жи илин мартында сащибкарлыг фяалиййятинин идаряедилмя-
синдя иштирак едян ижра щакимиййятинин федерал органларында 8 
тематик дяйирми маса кечирилмишдир. 

Щал-щазырда кичик бизнесин ижтимаи бирликляринин фяалиййятинин 
координасийа тяминатында Русийанын Тижарят-Сянайе Палатасы актив 
рол ойнайыр. Онун кичик бизнесин инкишафы сащясиндяки фяалиййяти 
ишэцзар даирялярдя мющкямляндирилмиш мювгенин йарадылмасы цзря 
кичик сащибкарларын бирлик вя ассосиасийаларынын гаршылыглы ялагя 
механизмляринин йарадылмасына истигамятляниб, юзцндя кичик 
бизнеся дювлят дястяйи системинин мющкямляндирилмясинин важиб-
лийини, инзибати манеялярин азалдылмасыны, федерал вя реэионал сявий-
йядя сащибкарлыьа дястяйин ганунверижи тяминатынын тякмилляшдирил-
мясини якс етдирир. 

Мясялян, Кузбас Тижарят-Сянайе Палатасы кичик вя орта биз-
неся дястяк цзря вилайят програмынын билаваситя иштиракчысы олараг, 
шящяр башчыларынын бизнесменлярля эюрцшцнц тяшкил едир, сащибкар-
лыьын инкишафы проблемляри цзря идаряедижи орган нцмайяндяляринин, 
шящяр депутатлары вя вилайят Шураларынын иштиракы иля дяйирми масалар 
кечирир, йени башлайан бизнесменляр вя фяалиййятдя олан бизнес 
нцмайяндяляри цчцн курслар тяшкил едир. Вилайятин бцтцн шящяр-
ляриндя йарадылмыш сащибкарлыьа дястяк бялядиййя фондлары иля сых 
ялагя шящярлярин мягсяд вя марагларынын нязяря алынмасы ясасында 
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кичик бизнес мцнасибятляриня сямяряли сийасятин йеридилмясиня 
имкан верир. Мяжлисин тяшяббцсц иля вилайят губернатору йанында 
йарадылмыш кичик сащибкарлыг цзря ижтимаи-експерт вилайят шурасы 
уьурла ишляйир. 

Ижтимаи бирликлярин вя дювлят щакимиййяти органларынын бирэя 
фяалиййяти мящсулдар тяряфдашлыг мцнасибятляринин мющкямлянмя-
синин ясасы олду, щал-щазырда бунун да ясасында ижтимаи ящямиййятли 
тяшяббцслярин щяйата кечирилмяси цзяриндя иш, кичик бизнесин инкишафы 
сферасында мягсядли комплекс програмлары вя бирэя ижтимаи 
лайищяляр инкишаф едир. 

Сащибкар бирликляринин марагларынын горунмасы цзря цмуми 
мягсядя наил олмада чохсайлы иттифаг вя ассосиасийаларын эцжляринин 
топланмасы, эцж вя васитялярин парчаланмасынын гаршысынын алынмасы 
цчцн Санкт-Петербург Тижарят-Сянайе Палатасынын тяшяббцсц иля 
сащибкарлар бирликляринин координасийа шурасы йарадылды. Бу ижтимаи 
структурун фяалиййяти ясасян кичик вя орта бизнес нцмайяндяляринин 
марагларынын горунмасына йюнялдилиб, щазырланан вя мювжуд 
ганунверижилик актлары вя норматив сянядляр цзря даща оператив вя 
сямяряли ирад вя тяклифлярин щазырланмасына тез-тез имкан верир. 

1999-2000-жи иллярдя Шимали Тижарят-Сянайе Палатасы “Реэион-
ларда сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги аб-щавасынын йахшылашды-
рылмасы” лайищясини щяйата кечирди. Ганун вя диэяр сяняд лайищя-
ляринин (програм консепсийаларынын) мцзакиря вя експертизасында 
цмумиликдя 50-дян чох бизнесмен вя мцяссися мцтяхяссисляри – 
Шимал Тижари-Сянайе Палатасынын цзвляри – иштирак етдиляр вя конкрет 
тяклифляр иряли сцрдцляр. Мяжлис тяряфиндян вилайят администрасийа-
сынын вя вилайят думасынын цнванына 90-дан чох тяклиф, ирад вя яла-
вяляр, о жцмлядян вилайят ганунлары лайищяляри цзря 47 дцзялиш цму-
миляшдирилиб вя эюндярилиб, онлардан 21-и сонракы няшрлярдя нязяря 
алыныб. 7 норматив–щцгуги актын вя ганун лайищясинин, о жцмлядян 
“Сатышдан эялян верэи щаггында” вилайят ганунунун, “Мурманск 
тярсанясинин игтисади инкишаф зонасы щаггында”, “Мурманск вила-
йятинин Терск вя Ловозерск районларында сащибкарлыг фяалиййятинин 
инкишафында дювлят дястяйи щаггында” вилайят ганун лайищяляринин 
експертизасы кечирилиб. Бизнесменляр тяряфиндян кичик бизнеся дястяк 
инфраструктурунун мювжуд елементляринин, инновасийа маркетинги 
вя информасийа–консултатив хидмятлярин сямярялилийинин йцксял-
дилмяси цзря сюйлянилмиш бир чох фикирляр 2000-2004-жц иллярдя Мур-
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манск вилайятиндя кичик бизнеся дювлят дястяйи програмына дахил 
едилди. 

Сащибкарларын ижтимаи бирликляринин вя Русийа Федерасийасы 
субйектляринин ижра щакимиййяти органларынын бирэя фяалиййятляринин 
ясас истигамятляриндян бири сащибкарлыьын дястяклянмяси вя инкишафы, 
щямчинин бизнесин дястяклянмяси вя инкишафы реэионал вя бялядиййя 
програм лайищяляри цзря тяклифлярин щазырланмасындан ибарятдир. 

Сащибкарларын ижтимаи бирликляри кичик инновасийа фирмалары иля 
апарыжы сянайе мцяссисяляринин гаршылыглы ялагяси цзря мясялялярин 
нязярдян кечирилмясиндя, сярэи – йармаркаларын тяшкилиндя вя 
кечирилмясидя актив иштирак едирляр. 

Мясялян, Тула Тижарят-Сянайе Палатасы (ТСП) “Тула-Теле-
ком” Жямиййяти, кичик вя орта бизнесин инкишафы вя дястяклянмяси 
цзря департаментля бирэя бир сыра тядбирляр, о жцмлядян 2001-жи илдя 
“Кичик вя орта мцяссисялярин мящсул вя технолоэийалары” сярэи-йар-
маркасыны, “Тула шящяриндя вя вилайятдя кичик вя орта мцяссисялярин 
ири мцдафия мцяссисяляри иля гаршылыглы ялагя проблемляри” дяйирми 
масасыны кечирди. 

Русийа Федерасийасынын субйектляриндя бизнесменлярин сащя 
бирликляринин формалашдырма просеси эедир (сыьортачылар, иншаатчылар, 
мящсул истещсалчылары, топдан сатышчылар). 

Бир сыра реэионларда бизнес вя щакимиййятин гаршылыглы ялагяси, 
хцсусиля ижра щакимиййяти органларынын сялащиййятли нцмайяндя-
ляринин реэионал Тижарят-Сянайе Палатасынын тяркибиня дахил едил-
мяси, ейни заманда бизнесменлярин ижтимаи бирликляринин нцмайян-
дяляринин, Русийа Федерасийасы субйектляринин администрасийасы йа-
нында йарадылан, сащибкарлыг цзря мяжлисин ишиндя иштиракы ясасында 
щяйата кечирилир. 

Сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя мясялялярин габагжадан 
бахылмасы вя тяклифлярин щазырланмасы цчцн Русийа Федерасийасы Ща-
кимиййятинин 2000-жи ил № 581-ли гярары иля Русийа Федерасийасы 
Щакимиййяти йанында мяшвярятжи орган реъиминдя актив ишляйян са-
щибкарлыг цзря Шура йарадылды. Кичик мцяссися нцмайяндяляринин ЫЫ 
Цмумрусийа конфрансынын мясяляляринин щялли цчцн Шура чяр-
чивясиндя кичик бизнес бюлмяси йарадылды. Бу Шуранын фяалиййят ме-
ханизми васитясиля о, щям федерал, вя щям дя реэионал вя бяля-
диййяляр сявиййясиндя кичик бизнесин инкишафы вя дястяклянмяси цзря 
дювлят сийасятинин йеридилмясиндя бизнесменлярин, онларын ижтимаи 
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бирликляринин иштиракынын эцжляндирилмясини тямин етмяйя гадирдир. 
Игтисади фяалиййятин бцтцн иштиракчыларынын юлкядя сабитлийин 

ялдя едилмяси вя юз сийаси, сосиал, корпоратив марагларынын горун-
масы жящдляри кцлли мигдарда иттифагларын, ассосиасийаларын, партийа-
ларын вя диэяр ижтимаи тяшкилатларын йарадылмасында юзцнц эюстярди. 
Йаранмыш сосиал – сийаси вя игтисади шяраитдя артыг фяалиййят эюстярян 
вя йенидян йарадылан чохлу корпоратив бизнес – структурлар ян 
мцхтялиф сявиййялярдя онлары марагландыран щадисялярин эедишатына, 
бизнесменлярин марагларынын горунмасына актив тясир етмяйя 
чалышырлар.  

Бу структурларын координасийасынын эцжляндирилмяси вя 
онларын кичик бизнесин инкишафы цзря тядбирлярин реаллашдырылмасында 
бирэя иштиракы кичик бизнеся дястяк дювлят сийасятинин сямяряли 
кечирилмясиня имкан верди. 

 
19.2. Кичик бизнес фяалиййятинин щцгуги тяминаты 

 
Русийа Федерасийасында кичик бизнеся дювлят дястяйи РФ 

Конститусийасы, бир сыра федерал ганунлар, щямчинин “Русийа Феде-
расийасында сащибкарлыьа дювлят дястяйи щаггында” РФ щюкумя-
тинин фярманлары дахил олмагла щцгуги актлар системи иля тямин 
олунур. 

Мювжуд олан вя йенидян йарадылан кичик мцяссисялярин ся-
мяряли фяалиййяти цчцн, онларын фяалиййятини идаря едян вя кичик 
бизнес субйектляринин спесифик иш шяраитлярини нязяря алан, онларын 
щюкумят органлары вя диэяр тясяррцфатчы субйектляр иля гаршылыглы 
мцнасибятлярини йарадан, ганунверижи вя норматив базанын эяляжяк 
инкишафы важибдир. 

Базара дахил олмаг цчцн бцтцн тясяррцфатчы субйектляря 
бярабяр щцгугларын верилмяси, инзибати манелярин арадан галдырыл-
масы, дювлятин нязарят функсийаларынын низама салынмасы, сащибкар-
лара дювлят дястяйинин эцжляндирилмяси юлкядя сащибкарлыг фяалиййя-
тинин активляшдирилмяси цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасына истига-
мятлянмиш дювлят игтисади фяалиййятинин ясас истигамятляриндяндир. 

2000-жи илдя вя 2001-жи илин яввялиндя ижра щакимиййятинин 
ялагядар федерал органлары ашаьыдакы истигамятлярдя ишляр апарыблар: 

- кичик бизнеся дястяк мясялялярини тянзимляйян хцсуси 
ганунверижилийин тякмилляшдирилмяси; 
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- сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси заманы инзибати 
манелярин азалдылмасынын ганунверижилик тяминаты; 

- верэи ганунверижилийинин тякмилляшдирилмяси; 
- сащибкарлыг фяалиййяти мясялялярин тянзимлянмяси цзря 

Русийа Федерасийасы субйектляри актларынын федерал ганунверижилийя 
уйьунлашдырылмасы. 

Русийа Антиинщисар Сийасяти Назирлийи Русийа Федерасийасы 
Щюкумятиня “Русийа Федерасийасынын кичик бизнеся дювлят дястяйи” 
федерал ганунуна дяйишикликляр вя ялавялярин едилмяси щаггында” 
федерал ганун лайищясини тягдим етди. 

Лайищядя кянд тясяррцфатында, сянайедя, елми-техники сащядя 
мцяссисялярин кичик бизнес субйектляриня аид олмасынын мейарлары 
дягигляшдирилир, дювлят щакимиййят органларынын кредит коопера-
тивляри иля гаршылыглы ялагясинин щцгуги параметрляринин тяйин олун-
масы цзря дяйишикликляр едилир.  

Русийа Федерасийасы Щюкумятиня Русийанын Кянд Тясяр-
рцфаты Назирлийи тяряфиндян щазырланмыш “Кредит кооперасийасы щаг-
гында” федерал ганунунун лайищяси тягдим едилиб. Ганун лайищя-
синин гябулу бцтцнлцкля кичик бизнесин вя гисмян дя кянд тясяр-
рцфаты истещсалынын кредитляшдирилмяси проблеминдяки эярэинлийин 
азалдылмасына йюнялдилмишдир. Кредит кооперасийаларынын инкишафы 
ящали вя мцяссисялярин юз шяхси вясаитляри щесабына кичик бизнес 
субйектляринин реал микромалиййяляшдирилмяси системинин йарадыл-
масына имкан веряжяк. 

Русийа Антиинщисар Сийасяти Назирлийи (АСН) ижра щакимий-
йятинин ялагядар федерал органлары иля бирликдя “Гаршылыглы сыьорта” 
федерал ганун лайищясини ишляйиб щазырлады. Ганун лайищяси ялверишли 
щцгуги мцщитин, кичик бизнесин сыьорталанмасы системинин дювлят 
зяманяти иля гисмян тямин едилмяси, щямчинин гаршылыглы сыьорта 
бирликляринин йарадылмасы вя инкишафы цчцн комплекс тядбирлярин 
йарадылмасыны юзцндя ещтива едир. 

Русийа Федерасийасы Парламенти “Щцгуги шяхслярин вя фярди 
бизнесменлярин дювлят нязаряти йериня йетириляркян щцгугларынын 
горунмасы щаггында”, “Айры фяалиййят нювляринин лисензийалашдырыл-
масы щаггында”, “Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты щаггында” 
федерал ганунларыны гябул етмишдир. Русийа Игтисади Инкишаф Назир-
лийинин ижра щакимиййятинин федерал органларынын иштиракы иля ишляйиб 
щазырладыьы эюстярилян ганунлар лайищяси, щал-щазырда кичик бизнес 
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цчцн даща актуалдырлар няин ки, сащибкарлыг фяалиййятинин мцдафия 
едилян сектору цчцн. 

“Щцгуги шяхслярин вя фярди бизнесменлярин дювлят нязаряти 
щяйата кечириляркян щцгугларынын горунмасы щаггында” федерал 
гануну сащибкарлыг фяалиййятиня мане олан инзибати манелярин 
арадан галдырылмасы мягсядиля сащибкар субйектляринин йохла-
мадан кечирдикляри сащядя дювлят ижра щакимиййяти органларынын 
фяалиййятинин низама салынмасынын тямин едилмясиня истигамятляниб. 
Онда мцяссися фяалиййятиня нязарят кюклц шякилдя йенидян нязярдян 
кечирилиб, зиддиййятли щярякятлярин едилмяси заманы дювлят нязаряти 
органларынын ямлак мясулиййяти нязярдя тутулуб.  

Пландан кянар йохламалар цчцн сябяблярин сайы мящдуд-
лашдырылыб, бизнесменляр тяряфиндян сащибкар субйектляр цчцн 
йохламалара нязарят ъурналынын апарылмасы йолу иля йохламаларын 
кечирилмясиня нязарят механизми ишляниб щазырланыб. 

“Айры-айры фяалиййят нювляринин лисензийалашдырылмасы щаггын-
да” федерал ганунун гябул едилмяси лисензийалашдырма сащясиндя 
ващид дювлят сийасятинин щяйата кечирилмясиня имкан йарадажаг, 
йени сащибкар субйектляриня базара дахил олмаьы асанлашдыражаг вя 
сащибкарлыг структурларынын стабил иши цчцн шяраит йарадажаг.  

Ганун ящямиййятли лисензийалашмыш фяалиййят нювляринин 
мигдарыны азалдыр вя Русийа Федерасийасы яразисиндя лисензийалаш-
дырманын ващид гайдаларыны садяляшдирир, нятижядя сащибкарлыг фяа-
лиййяти цчцн юз бажарыг вя ямлакындан сярбяст истифадядя ясаслан-
дырылмамыш мящдудиййятляр вя инзибати манеляр арадан галдырылыр. 

Тясяррцфатчылыг субйектляринин йарадылмасына йени йанаш-
малар “Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты щаггында” федерал 
ганунунда якс олунуб. Ганун “бир пянжярядя” гейдиййат прин-
сипини дахил едир – бир гейдиййат идарясиндя вя гейдиййат мцддятини 
5 эцнля мящдудлашдырыр. Дювлят гейдиййатында имтина цчцн ясас 
сябяб федерал ганунла тяйин олунмуш сянядлярин тягдим едил-
мямяси, гейдиййат цчцн важиб олан, вя йа мцвафиг олмайан ся-
нядлярин гейдиййат органына тягдим едилмясидир.  

Онларынын актуаллыьынын вя Русийа Федерасийасы Щюкумятинин 
2000-жи ил нойабр №897-ли “Русийа Федерасийасы Щюкумятинин кичик 
бизнес мясяляляри цзря гцввядян дцшмцш бязи гярарларын танынмасы 
щаггында” гярарын гябулу мягсядиля ганунверижи актларын тящлили 
кечирилиб. 
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Бизнесин дювлят дястяйиня истигамятлянмиш ганунверижилийин 
тякмилляшдирилмяси цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн Ру-
сийанын Антиинщисар Сийасяти Назирлийи тяряфиндян ашаьыдакы федерал 
ганун лайищяляри ишляниб щазырланмышдыр: “Федерал гануна дяйишик-
ликлярин вя ялавялярин едилмяси щаггында”, “Тябии антиинщисар щаг-
гында”, “Дювлят йардымы щаггында”, “Мящсул базарларында ан-
тиинщисар фяалиййятинин рягабяти вя мящдудиййятляри щаггында”, 
“Русийа Федерасийасы ганунуна дяйишикликляр вя ялавялярин едилмяси 
щаггында”. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги идаря едилмясинин тякмил-
ляшдирилмяси реэионларда бизнесин азадлыьына мане олан, инзибати 
манелярин тящлили вя арадан галдырылмасында ганунверижи мящдудий-
йятлярин мцяййян олунмасы цчцн гцввядя олан ганунверижилийин 
даими мониторингини тяляб едир. 

Русийа Антиинщисар Сийасяти Назирлийи кичик бизнесин Ресурс 
мяркязи иля бирликдя Русийа Федерасийасынын Федерал субйектляринин 
ганунверижилийинин, о жцмлядян антиинщисар ганунверижилийиня мц-
вафиглийинин мониторингини кечирир. Тез-тез реэионал щакимиййятин 
норма йарадыжы тяшяббцсляри сащибкарлыг фяаллыьыны инкишаф 
етдирмякдянся, мящдудлашдырыр. Беля щалларда назирлик йол верилмиш 
позунтулары арадан галдырылмасы цзря негатив мейллярин инкишафына 
мане олан юлчцляр эютцрцр. 

Русийанын Антиинщисар Сийасяти Назирлийи “2003-жц ил цчцн 
федерал бцджя щаггында” федерал ганун лайищясиндя тяйин олунмуш 
бцджя тапшырыьындан ялавя алынмыш федерал ямлакын юзялляшдирил-
мясиндян эялян эялирин кичик сащибкарлыьын дястяйиня истигамятлян-
дирилмяси имканларыны нязярдя тутмаьы мягсядяуйьун щесаб едирди.  

Ясас фондларын тязялянмяси вя юдямяляря мющлят вермяк, йа 
да мцсабигя шяртляри гайдасынжа йериня йетирилдикдя айрылмыш 
вясаитляри сонрадан силмякля дювриййя вясаитлярини артырмаг мягсяди 
иля эюстярилян вясаитлярин мцсабигя ясасында кичик бизнес субйект-
ляриня айрылмасыны нязярдя тутараг онларын хяржлянмя гайдаларыны 
ишляйиб щазырламаг лазымдыр. 

Кичик мцяссисялярин ямлак базарына дахил олмасыны тямин ет-
мяк цчцн федерал ямлакын, о жцмлядян Русийа Федерасийасы Силащлы 
Гцввяляринин ислащ едилмяси заманы азад едилмиш ямлакын кичик 
бизнес субйектляриня верилмясинин садяляшдирилмиш гайдаларыны 
ишляйиб щазырламаг важибдир. Ямлакын тягдим олунмасыны Русийа 
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АСН ярази органларынын, Русийа Ямлак Назирлийинин вя сащиб-
карларын ижтимаи бирликляринин нцмайяндяляринин мцсабигя комис-
сийаларынын жялб едилмяси иля мцсабигя ясасында йериня йетирмяк 
мягсядяуйьундур.  

Верэи сащясиндяки мцнасибятляр кичик бизнесин дястяйинин вя 
инкишафынын дювлят тянзимлянмясинин ясас елементляриндяндир. Верэи 
щцгуги мцнасибятляри мцяссисянин йарадылмасындан башлайараг 
кичик бизнес субйектляриня тохунур вя сонракы фяалиййят мцддятиндя 
ону мцшайият едир. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, кичик мцяс-
сисялярин фяалиййят спесификасы малиййя вя ямяк ресурсларынын мящ-
дудиййяти иля баьлыдыр, йцксяк верэи йцкц ися кичик бизнеси дювриййя 
вясаитляринин важиб щиссянин верэи ющдяликляринин важиб ещтийатынын 
вахтында формалашдырылмасы имканындан мящрум едир. Сащибкарлыг 
фяаллыьы цчцн шяраит йаратмадан, игтисади ислащатларын бцтювлцкдя 
уьуруна чятин цмид етмяк олар. 

Русийа Федерасийасынын реэионларында (мясялян, Ниъни Нов-
город вилайяти, Приморйе дийары) верэи ганунверижилийи иля баьлы 
мцбащисяли мясялялярин мювгейинин дягигляшдирилмяси вя щялли цчцн 
ялагяляндирмя шуралары йарадылыр. Бу шуралара верэи вя малиййя 
органларынын нцмайяндяляри, бизнесменляр, реэион администраси-
йасынын нцмайяндяляри дахилдир. 

Русийа Федерасийасы реэионларынын ганунверижи органларынын 
йцксяк ганунйарадыжы фяаллыьы мцсбят щалдыр (мясялян, Воронеъ, 
Челйабинск, Орлов вилайятляриндя). Реэионларын беля фяаллыьы сцбут 
едир ки, верэи системинин дяйишдирилмяси юлкянин игтисади 
ислащатларынын тяркиб щиссяляриндян бири кими чыхыш едир. 

Кичик мцяссисяляр цчцн верэи аб-щавасынын йахшылашдырылмасы 
мягсядиня хидмят едян, верэи йцкцнцн азалдылмасы, верэигойма вя 
щесабатларын тягдиматы цсулларынын садяляшдирилмяси верэи сийасятинин 
приоротет истигамятляриндяндир. 

Щал-щазырда кичик мцяссисяляря верэи гойулмасынын цч системи 
мювжуддур: 

- Цмуми мцяййян едилмиш систем. Бу системдя кичик мцяс-
сисяляр бцджяйя эялир верэиси, МДЖ, ямлак верэиси вя с. юдяйирляр; 

- “Верэи гойулманын, учот вя щесабатын садяляшдирилмиш 
системи щаггында” федерал гануну иля ишя салынмыш верэи гойулма-
нын, учот вя щесабатын садяляшдирилмиш системи; 

- “Фяалиййят нювляринин мцяййянляшдирилмяси цчцн щяваля 
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едилмиш эялиря ващид верэи щаггында” федерал ганун ясасында 
фяалиййят нювляринин мцяййянляшдирилмяси цчцн щяваля олунмуш 
эялиря ващид верэинин гойулмасы. 

Русийа Федерасийасынын Верэи Мяжяллясинин биринжи вя икинжи 
щиссяляринин гябулу Русийада верэи щцгугунун мядяни системинин 
тяшяккцлцнцн башланьыжына хидмят едяжяк, бу еффектив верэи менед-
ъментини кечирмяйя вя малиййя ахынларыны бюлцшдцрмяйя имкан 
верди. 

Русийа Федерасийасынын Верэи Мяжяллясинин икинжи щиссясинин 
лайищясиндя кичик бизнес субйектляриня верэи гойулмасы щаггында 
маддялярин мящдудлуьу сябябиндян Русийа АСН “Хцсуси верэи 
реъимляри” бюлмясинин “Кичик бизнес субйектляри цчцн ващид верэи-
гойма, учот вя щесабат системи” бюлмясинин 51-жи фяслиня дахил 
едилмясини тяклиф едир. 

Русийа АСН-нин тяклифи, о жцмлядян садяляшдирилмиш верэи-
гойма, мцщасибат учоту вя щесабат системляриндян истифадя кичик 
бизнес субйектляриндя верэи йцкцнцн азалдылмасына истигамятлян-
мишдир.  

Садяляшдирилмиш систем верэи гойулма сявиййясини оптималлаш-
дырыр, мцщасибат учотунун апарылмасына ямяк сярфини ашаьы салын-
масы имканлары иля диггяти жялб едир. 

51 фяслин лайищяси кичик бизнес субйектляринин ващид верэигой-
ма, учот вя щесабат системиня кюнцллц кечидини тяйин едир. Ващид 
верэи мябляьляринин Русийа Федерасийасынын субйектляринин бцджяси 
вя йерли бцджяляр арасында даща сямяряли бюлэцсц тяклиф олунурду. 

Бундан башга, Русийа АСН Русийа Федерасийасынын Верэи 
мяжяллясинин “Мцяссисялярин эялириня олан верэи” 25 фяслин икинжи щис-
сясинин лайищясиня кичик бизнесин марагларыны нязяря алан тяклиф иряли 
сцрдц. Тяклиф ашаьыдакылардан ибарятдир: кичик бизнес субйектиня 
мцяййянлик эятирмяк; ясас истещсал фондларынын сцрятляндирилмиш 
амортизасийа механизминдян истифадяни кичик бизнес субйектляриня 
щяваля етмяк; кичик бизнес цчцн “Мцяссися вя тяшкилатларын эялириня 
олан верэи щаггында” мювжуд федерал ганунун йени редактясиндя 
ифадя олунмуш верэи гойулма эцзяштлярини сахламаг. 

Дцнйа тяжрцбяси кичик вя орта мцяссисяляр цчцн хцсуси верэи 
реъиминин важиблийини сцбут едир (мясялян, Франсада, Испанийада, 
Украйнада, Литвада). Бир сыра юлкялярдя кичик вя орта мцяссисяляр 
цчцн ади верэи гайдалары гцввядядир, амма конкрет цнванлы эц-
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зяштляри нязярдя тутур (Бюйцк Британийа, Щолландийа (Нидерланд), 
Исвечря, АБШ). 

Щяваля олунмуш эялир ясасында верэи гойма системинин юз 
цстцнлцкляри вар (верэи ющдячиликляриня риайят едилмясиня эюря кичик 
бизнес субйектляринин хяржлярини азалдыр; верэидян йайынанларын 
сайыны азалдыр, чцнки щяваля едилмиш эялиря верэинин тятбигиндя алы-
нан эялирин мцяййянляшдирилмяси цчцн истифадя олунан физики эюс-
тярижилярдян йан кечмяк фактики эялири эизлятмякдян чятиндир; верэи 
йохланышларын садяляшдирилмяси щесабына бцджяйя верэи дахил ол-
маларыны йцксялдир; хяржлярини яввялжядян мцяййян етмяли олан йени 
йарадылан мцяссисяляр цчцн ращатдыр). 

Мювжуд верэи гойулушу системинин ясас чатышмазлыьы ясасында 
верэи щесабланан вя эялир базасынын мцтямади дцзялтмяк ещтийажы 
олан база эялирляриня (ямсалына) тясир едян факторларын мцяййян 
едилмясинин чятинлийидир. 

“Мцяййян едилмиш фяалиййят нювляри цчцн щяваля олунмуш 
эялиря ващид верэи щаггында” федерал гануну Русийа Федерасийасы 
субйектляриня щям дювлятин, щям дя бизнесменлярин марагларына 
жаваб верян мцвафиг реэионал ганунверижилийин гябулу иля верэи 
сийасятини кечирмяйя имкан верир. 

Русийа Федерасийасы субйектляринин Ганунверижи щакимиййят 
органлары щяваля олунмуш эялиря ващид верэи тятбиг едилян эялирляри, 
щяваля олунмуш эялирин юлчцсцнц, верэи эцзяштлярини, юдянишин гайда 
вя мцддятини, щямчинин верэи тутманынын диэяр хцсусиййятлярини 
мцяййян едирляр.  

Назирлик вя идаряляр, о жцмлядян Русийанын АСН бу вязий-
йятдя цмуми тювсийяляр веря билярляр, лакин бу тювсийяляр Русийа 
Федерасийасы субйектляринин ганунверижи щакимиййят органларынын 
ижрасы цчцн мяжбури дейил. 

Ващид верэи фяалиййятинин еффективлийи ясасян Русийа Феде-
расийасы субйектляринин дювлят щакимиййят органларындан асылыдыр. 

Буну 2000-жи ил мартында кичик бизнес нцмайяндяляринин 
Цмумрусийа конфрансында иштирак едян бизнесменляр тясдиг 
етдиляр. Бир сыра реэионларда ганун бизнесменляр тяряфиндян дястяк-
лянди вя юз сямярялилийини эюстярди, реэионал бцджяляря верэи дахил 
олмаларынын артымына вя бизнесин инкишафына имкан йаратды 
(мясялян, Алтай мямлякятиндя, Калуга, Свердловжк, Волгаград 
вилайятляриндя). Диэяр реэионларда бизнесменлярин, щямчинин 
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Русийанын АСН мяктубларында гейд едилдийи кими, щяваля олунмуш 
эялиря олан ващид верэи цзря реэионал ганунверижилик мцкяммял 
дейил вя кичик бизнесин инкишафы цчцн проблемляр йарадыр (Улйа-
новск, Кострома, Воронеъ вилайятляриндя). Ясас проблемлярдян бири 
щяваля олунмуш эялиря олан верэинин юлчцсцнцн игтисади ясас-
ландырылмамасыдыр (гясдян артырылмасы). 

 
19.3. Кичик бизнеся малиййя-кредит дястяйи 

 
Федерал сявиййядя кичик бизнеся дястяк малиййя сийасятини 

кичик бизнеся дястяк Федерал Фонду кичик бизнеся дювлят дястяйи 
Федерал програмынын бцджя вя бцджядянкянар мянбяляр щесабына 
реаллашдырылма йолу иля щяйата кечирир. 

Бу функсийаны реэионал вя бялядиййя сявиййясиндя мцвафиг 
реэионл вя бялядиййя програмлары ясасында кичик бизнеся дястяк 
реэионал вя бялядиййя фондлары йериня йетирирляр. 

Дювлятин кичик бизнеся мцнасибятдя малиййя сийасятинин 
башлыжа мягсяди кичик мцяссисялярин кредит вя инвестисийа ресурслары 
базарында онларын гейри-гянаятбяхш малиййя сабитлийинин вя эиров 
габилиййяти эцжцнцн ялверишсиз вязиййятинин арадан галдырылмасы, 
щямчинин кичик мцяссисялярин дахили потенсиалыны ашкара чыхартмаьа 
имкан верян айрыжа йцксяк сямяряли програм вя лайищялярин 
бцтцнлцкля малиййяляшдирилмяси, онларын артан инкишафыны вя йцксяк 
рягабятя давамлылыьыны тямин едилмясидир.  

2000-жи илдя кичик бизнесин кредит-малиййяляшдирмя вя инвес-
тисийа дястяйинин ясас истигамятляринин ишляниб щазырланмасы заманы 
лизингин мцхтялиф малиййяляшдирмя формалары вя лизнг ямялиййат-
ларынын кечирилмя схемляри, кичик бизнесин юзцнц малиййяляшдирмя 
системи (кредит иттифаглары, гаршылыглы сыьорталама жямиййяти) вя 
микрокредитляшдирмя сечилмишдир. 

Кичик бизнесин банк кредити алма имканлары онун кифайят 
гядяр узун кредит тарихчясинин олмамасы вя йцксяк рискя эюря кичик 
бизнеся кредитин гайтарылмасына зяманятин тягдим едилмяси цзря 
банкларын даща сярт тялябляри цзцндян мящдудлашдырылыб. Банк 
сектору бюйцк мянада ири бизнесин хидмятиня истигамятляниб ки, бу 
да мащиййят етибариля кичик бизнесин кредитляшдирилмяси хяржлярини 
йцксялдир вя кредитляр цзря гойулан пулларын йцксялдилмясиня эя-
тирир. 
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Русийа Федерасийасы Президентинин тапшырыьына мцвафиг ола-
раг Федерал програм чярчивясиндя дювлятин иштиракы иля банкларын, 
малиййя ширкятляринин, инвестисийа фондларынын групларынын форма-
лашдырылмасы цзря иш апарылыр ки, бу да кичик бизнес субйектляри иля, 
щямчинин хцсуси инвесторларын вясаитляринин кичик бизнесин инкишафына 
истигамятляндирилмяси кичик бизнесин кредитляшдирилмясиня истигамят-
ляндирилмиш кредит ресурсларынын ужузлашдырылмасы цчцн шяраитин 
йарадылмасына ишляйяжяк. 

Русийа Банкы банкданкянар кредит тяшкилатларынын йара-
дылмасы щаггында мясяляни нязярдян кечирир. Онлар депозит-кредит 
ямялиййатларыны щяйата кечиряжякляр, айры-айры фяалиййят нювляриня 
хидмят эюстярилмясиндя (кредитляшдирилмясиндя), щямчинин кичик 
бизнес субйектляринин кредитляшдирилмясиндя ихтисаслашажаглар. 

Русийанын кредитляшдирилмя вя малиййя базарынын саьлам-
лашдырылмасы цчцн цмуми ялверишли шяраитин йарадылмасы бцтцнлцкля 
кичик бизнеся дястяк фондлары системи васитясиля кичик бизнеся 
малиййя дястяйинин хцсуси механизмляринин сахланылмасынын важиб-
лийини истисна етмир. Беля систем хариждя юзцнц йахшы эюстяриб. 

Кичик мцяссисялярдя йцксяктехнолоъи ясас фондларын чатыш-
мазлыьы проблеми аваданлыьын лизинги ясасында щялл едиля биляр, онун 
кюмяйи иля кичик мцяссисяляр кифайят гядяр вясаит олмадан вя 
кредитлярин жялб едилмясиня гачмадан истещсалда йени мцтярягги 
аваданлыглардан вя технолоэийалардан истифадя едя биляр. 

Реэионал лизинг ширкятляринин йарадылмасына вя инкишафына, 
кичик бизнеся истигамятлянмиш лизинг ямялиййатларынын инкишафына, 
гойулмуш дювлят вясаитинин кичик щяжминя бахмайараг, мцсбят 
нятижяляр эятирир. 

Кичик мцяссисялярля ишляйян 9 реэионал лизинг ширкятинин фяа-
лиййятинин мониторинги (КМФДФ верилянляриня ясасян) эюстярди ки, 
мцштярилярин цмуми сайындан кичик бизнес субйектляри – лизинг 
алыжылары орта щесабла 61,5% тяшкил едир, бунунла йанашы баьланмыш 
мцгавилялярин цмуми сайындан автомобил няглиййатына -  28,2%, 
тижарят аваданлыьына – 27%, компйутер вя диэяр техниканын тяш-
килиня - 8,6%, истещсал аваданлыьына (тяжщизатына) – жями 4,5%, кянд 
тясяррцфаты тяжщизатына – 1,3% дцшцр. 

Краснодар вилайятинин “Кубан – лизингмаш” лизинг ширкятинин 
фяалиййяти мисалында мцяййян етмяк мцмкцндцр ки, онун 
тяряфиндян 4 млн.рубл мябляьиндя 10 лизинг ямялиййаты кечирилиб. 
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Лизингля тяжщиз едилян аваданлыьын тятбиг едилмяси лизинг алыжыларына 
истещсал щяжмини 1,5 дяфя артырмаьа имкан верди, бцтцн сявий-
йялярдя бцджяйя тяхминян 1 млн.рубл ялавя олараг эятирди. 

Лизинг ширкятляринин еффектив иши тякжя лизинг юдямялярини вя 
комисйон мцкафатларыны вахты-вахтында вя бцтцнлцкля алмаьа 
дейил, щямчинин бцджяйя илк вахтларда онларын малиййя дястяйиня 
айрылмыш вясаит щяжмини ашан верэи мябляьини кючцртмяйя имкан 
верир. 

Щал-щазырда лизинг ширкятляри ялавя дювриййя вясаитляринин жялб 
едилмясиндя хейли чятинлик чякирляр. Базарын цмумян инкишаф 
етмямясиндян иряли эялян проблемляр мювжуддур: мцяссисянин ма-
лиййя эцжсцзлцйц, лизинг алыжыларынын мядяни давраныш яняняляринин 
олмамасы, щцгуги базанын натамамлыьы, ямлакын эери гайтарылма 
механизминин там ишлянилмяси, ишлянмиш аваданлыьын инкишаф етмиш 
базарынын олмамасы. 

Кичик бизнес субйектляринин хидмятиня истигамятлянмиш лизинг 
ширкятляриня дювлят дястяйи цзря тядбирляр 2004-жц вя нювбяти иллярдя 
дя давам етдириляжяк. Мясялян, мцсабигя ясасында сечилмиш бир сыра 
лизинг ширкятляриня малиййя дястяйинин эюстярилмяси, щямчинин Ру-
сийа Федерасийасынын Вятяндаш мяжялляси вя “Лизинг щаггында” 
федерал ганунунда уйьун эялмяйян маддялярин арадан гал-
дырылмасы тяклиф олунур. 

Дцнйа тяжрцбясиндя кичик бизнесин малиййяляшдирилмясинин ян 
чох йайылан алятляриндян бири венчур капитал гойулушудур. Венчур 
капиталынын инвестисийа гойулушу капитал гойулушунун узун 
мцддятиня мцвафиг олараг нисбятян йцксяк рискля баьлыдыр, амма 
инвестисийа алыжыларынын уьурлу инкишафы заманы даща йцксяк эялирля 
тямин едирляр. Бу вясаитляр ясасян, бир гайда олараг, йени техноло-
эийаларын инкишафына вя йа йени елмтутумлу мящсулларын йарадыл-
масына истигамятлянян йени йарадылмыш кичик вя орта мцяссисялярин 
низамнамя капиталына гойулур. 

Кичик мцяссисялярин вя бизнесменлярин фяалиййятинин тяшяккцлц 
цчцн щцгуги шяхс йаратмадан дювриййя вясаити кими истифадя 
олунан микромалиййяляшдирмяйя нисбятян кичик мябляьдя кредит 
ресурсларына (ещтийатларына) тез йол ялдя етмя имканы важиб 
ящямиййят кясб едир. Кичик бизнесин Ещтийат Мяркязинин гярарына 
ясасян, Русийада микромалиййяляшдирмя базарынын щяжми тяхминян 
7 млрд.дол. тяшкил едир. 
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Тякжя 1998 - 2000-жи иллярдя КМФДФ вя бир сыра харижи вя 
бейнялхалг тяшкилатларын кюмяклийи иля реэионла сявиййядя цмуми 
мябляьи тяхминян 100 млн.дол. олан бир нечя микромалиййяляш-
дирмя програмларынын щяйата кечирилмясиня башланылды. 

2001-жи ил йанвар айы цчцн микрокредитляшмя (КМФДФ 
верилянляриня ясасян) програмынын вязиййяти ашаьыдакы кимидир: 

- микрокредитляр цзря пул гойулушунун орта айлыг фаизи – айа 
6%; 

- боржун орта юлчцсц – 12,5 мин.руб; 
- бир мцштярийя олан боржун орта щяжми – 20 мин.руб; 
- боржун гайтарылмасынын орта фаизи – 95%; 
- боржларын бюлцшдцрцлмяси: тижарят – 55%; мяишят хид-

мятляринин эюстярилмяси – 24%; кянд тясяррцфаты – 11%; 
- бцтцн боржларын 63% йени башлайан сащибкарлара тягдим 

едилир. 
Реэионларда микрокредитляшдирмя програмынын щяйата кечи-

рилмяси цзя чыхартды ки, бу хидмят тякжя жцзи эялирляри олан бизнес-
менляр тяряфиндян дейил, щям дя малиййя ресурсларына оператив дахил 
олмада мараглы олан кичик бизнес субйектляри тяряфиндян дя тяляб 
едилир. Сяжиййяви щалдыр ки, микрокредитляшдирмя хидмятляри район 
мяркязляриндя вя бялядиййя гурумларында актив тяляб олунур. 

Свердловск вилайятиндя микрокредитлярин верилмясини 16 бяля-
диййя фонду апарыр. 1998-жи илин ийулундан 2000-жи илин февралына 
гядяр бу фондлар 15 млн.руб. мябляьиндя 1388 борж (истиграз) тяг-
дим едибляр. Кредитин фаиз дяряжяси айа 8-9% тяшкил едир. Гайтарылма 
мцддяти 3 айдыр. Кредитин алынмасы цчцн эиров тяляб едилмир. 
Кредитлярин гайтарылмасы 98% тяшкил едир. 

Смоленск вилайятиндя “Содействийе” малиййя кюмяйи коопе-
ративи 2000-жи илин 8 айы мцддятиндя 18,6 млн.руб. мябляьиндя 1321 
микроистиграз (борж) вериб, микрокредитляшдирмядя ресурсларын 
дювриййя ямсалы 5,3 тяшкил едиб. 

Микромалиййяляшдирмя кими малиййя дястяйи нювцнцн эениш-
лянмясиня бахмайараг, бу гябилдян олан хидмят базарынын бюйцк 
щиссяси кюлэя дювриййяси чярчивясиндя “гейри-рясми” ясасда фяалиййят 
эюстярмяси иля ялагядар олараг, коммерсийа банклары микро-
малиййяляшдирмя програмларыны практики олараг инкишаф етдирмирляр. 
Мцвафиг олараг боржлар вя микрокредитлярдян эялян эялир рясми 
дювриййядя нязяря алынмыр вя верэи гойулмур. 
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Верилян хидмятляря вя микрокредитляшмянин йцксяк еффек-
тивлийиня олан ящямиййятли тялябин нязяря алынмасы иля орта мцддятли 
перспективдя бу програмлар, о жцмлядян гейри-банк кредит тяш-
килатлары вя гаршылыглы кредитляшдирмя жямиййятляри васитясиля инкишаф 
едяжякляр. 

Капиталын банкдан кянар базары, щямчинин вятяндашларын сяр-
бяст вясаитляринин кичик бизнесин инкишафына жялб едилмясинин кифайят 
гядяр сямяряли механизми олан гаршылыглы кредитляшдирмя жямиййяти 
системи (кредит кооперативляри вя бирликляр) кичик бизнес цчцн важиб 
инвестисийа ещтийатыдыр. 

Волгоград вилайятиндя кредит истещлакчы кооперативляри вя 
кянд тясяррцфаты кредит истещлакчы кооперативляри 1994-жц илдян 
фяалиййят эюстярир. Бу вахт ярзиндя 33,2 млн.руб. мябляьиндя борж 
(истиграз) верилиб. 1999-жу илдя 55 кредит коорпоративляринин сящмляри 
8,2 млн.руб. тяшкил едиб, 22,3 млн.руб. мябляьиндя борж 
(истигразлар) верилиб, о жцмлядян кяндли (фермер) тясяррцфатына – 8,2 
млн.руб., бизнесменляря - 7,2 млн.руб., вятяндашлара – 6,9 млн.руб. 
борж верилиб. 

Чуваш Республикасынын кичик мцяссисяляря дястяк Республика 
фонду йанында фярди бизнесменляря малиййя йардымынын эюстя-
рилмяси цчцн 1998-жи илин октйабрында “Сойуз” сащибкарларын гар-
шылыглы малиййя йардымы истещлак кооперативи тяшкил едилди. Коопера-
тивин фяалиййяти мцддятиндя 3,62 млн.руб. мябляьиндя 76 мцгавиля 
баьланыб. 

Хабаровск дийары яразисиндя 9 кредит бирлийи фяалиййят эюс-
тярир. Комсомолск-Амур шящяриндя 1995-жи илдя йарадылмыш “Первый 
Далневосточный” кредит истещлакчы бирлийи 11000 адам пайчы сайы иля 
34,6 млн.руб. мябляьиндя 8630 борж айырыб. Боржлар (истигразлар) 
пайчыларын юз шяхси вясаитляри щесабына тяшкил едилмиш гаршылыглы 
йардым малиййя фонду щесабына верилирди. 

Щал-щазырда Русийада тяхминян 700 гаршылыглы кредитляшдирмя 
жямиййяти ишляйир. Онларын йарадылмасы щцгугу вятяндаш ганун-
верижилийи иля мцяййян олунуб, бу механизмин даща мягсядйюнлц 
тядгигаты цчцн норматив щцгуги базаны тякмилляшдирмяк вя 
гаршылыглы кредитляшдирмя бирликляринин фяалиййятинин методики мцша-
йиятини тяшкил етмяк важибдир.  

Вясаитлярин жялб едилмяси цчцн перспективли ресурса гянаят 
формаларындан бири франчайзингдир. Онун кичик бизнесин инкишафында 
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ролу мцтямади олараг артыр, беля ки, о бизнесменя башгасынын 
тяжрцбясиндян, биликляриндян вя дястяйиндян истифадя етмякля шяхси 
ишини башламаьа имкан верир.  

Кичик бизнеся дювлят малиййя дястяйинин инкишафы щям реэионал 
тясяррцфатын, щям дя бцтцнлцкдя Русийа игтисадиййатынын сямяряли 
структуру цчцн базанын йарадылмасына имкан йаратмалыдыр. Бу 
мягсядин мцвяффягиййяти кичик бизнесин малиййя-кредит дястяйинин 
хцсуси механизмляринин ишляниб щазырланмасындан вя  зяманят 
системинин инкишафыны вя коммерсийа банклары кредитляри цзря фаиз 
гойулушлары щиссясинин компенсасийасынын тятбигини, верэи эцзяшт-
ляри, ганунверижилийин тякмилляшдирилмясини, информасийа дястяйини, 
кадрларын щазырланмасыны, кичик бизнеся дястяйин малиййя институт-
ларынын мцвафиг инфраструктурларынын формалашдырылмасыны, федерал 
мяркязин, Федерасийанын субйектляринин вя йерли щакимиййят орган-
ларынын бу сащядя сямяряли фяалиййятинин координасийасыны юзцндя 
ещтива едян гаршылыглы ялагяли комплекс мясялялярин щялли иля баьлыдыр. 

Кичик бизнесин дювлят-кредит дястяйи ики ясас истигамяти щяйата 
кечирмялидир: 

- кичик бизнес субйектляриня субсидийа, дотасийалар, кредит-
ляр, щямчинин эцзяштли вя эировсуз шяклиндя бирбаша малиййя дяс-
тяйинин эюстярилмяси; коммерсийа банклары кредитляри цзря зяма-
нятляр; там алынмамыш эялиря эюря малиййя структурларына там вя йа 
гисмян компенсасийа верилмясиы вя йа кичик бизнес субйектляринин 
ашаьы салынмыш ставка цзря кредитляшдирилмяси, бцджя вя малиййя-
кредит тяшкилатлары щесабына бирэя малиййяляшдирмя. Беля малиййя 
дястяйи габагжадан данышылмамыш щяр щансы бир шярт олмадан, 
бирдяфялик, йяни гайтарылмайан ола биляр. Онларын эери гайтарылмасы 
вя йа компенсасийасы шяртиндя вясаитлярин тяйинаты цзря истифадясини 
нязярдя тутмаг да олар; 

- билаваситя кичик бизнеся малиййя дястяйи кичик мцясси-
сялярин эенишлянмясиня, инвестисийа активлийинин стимуллашдырылмасына 
истигамятляниб. Мцвафиг юлчцляр кичик бизнеся цмумдювлят вя 
реэионал верэи гойулма реъимини, верэи йыьылмасынын садяляшдирилмиш 
схеминин тятбигини, кичик мцяссисяляр тяряфиндя истифадя олунан 
аваданлыьа сцрятляндирилмиш амортизасийа нормаларынын гойул-
масыны, лизинг системинин йайылмасыны вя с. юзцндя ещтива етмялидир. 

Кичик бизнес сащясинин малиййяляшдирилмясиндя иштирак едян 
коммерсийа банклары тяряфиндян дювлят зяманятинин верилмяси дахил 
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олмагла кичик бизнесин инвестисийа кредитляри цзря зяманят 
механизмляри инкишаф етдирилмялидир.  

 
19.4. Кичик бизнеся ямлак дястяйи 

 
Сащибкарлыьын инкишафы цчцн ялверишли мцщитин формалашдырыл-

масынын истигамятляриндян бири кичик бизнес субйектляриня ямлак 
дястяйидир, щансы ки, дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссисянин тяж-
щизаты цчцн истещсал сащясинин ялдя едилмясиндян вя йа кирайясиндян 
ибарятдир. Индийя гядяр дашынмаз ямлакын еффектив вя сямяряли 
истифадяси проблеми чохсайлы амилляр сябябиндян щялл едилмяйиб: 
мцяссисялярдя сащя артыглыьы, истещсал эцжцнцн вя аваданлыьын йа-
рымчыг йцклянмяси, йарымчыг тикилмиш вя йа дондурулмуш техники-
истещсал корпуслары вя йа тикилиляри вя с. 

Кичик бизнесин йерляшдирилмясинин цстцн формасы кими узун-
мцддятли сабит ижаря шяртляринин олмамасы вя ижарядарын ямлакынын 
сахланылмасы цзря хяржлярин бцтцн йцкцнц ижарячинин цзяриня 
кечирилмяси жящди цзцндян ижаря кичик мцяссисялярин имканлары 
харижиндя олур. Бу кичик бизнесин истещсал вя елми-техники профилинин 
инкишафынын гаршысыны алыр.  

Бунунла бярабяр гейд етмяк лазымдыр ки, кичик бизнеся 
дястяйин ямлак мясяляляринин щяллиндя Ямлак Назирлийи вя Русийа 
Антиинщисар Сийасяти Назирлийи онлара верилмиш сялащиййятляр чяр-
чивясиндя кюмяклик эюстярирляр. 01.10.02-жи ил вязиййятиня ясасян 
кичик сащибкарлыг субйектляри тяряфиндян 2 млн.кв.м федерал сащя 
истифадя олунур, онлардан 44%-и 2001-жи илдя ишя салыныб, бу заман 
90% сащя ижаряйя эютцрцлцб. Ижаря цчцн федерал дашынмаз ямлак 
тягдим олунмуш, кичик бизнес субйектляринин цмуми сайы 16,5 
миндян артыг мцяссися тяшкил едир, онларда тяхминян 128 мин инсан 
мяшьулдур.  

Бу истигамятин перспективлийи Русийа Федерасийасы Щюку-
мятинин 1999-жу ил сентйабр №1024-ли гятнамяси иля бяйянилмиш,  
кичик бизнеся дястяк цчцн Русийа Федерасийасында дювлят ямла-
кынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмяси Консепсийасында гойулмуш 
эениш имканлар спектрини тясдиг едир.  

Русийа Федерасийасы Президентинин эюстяришиня ясасян, кичик 
бизнес нцмайяндяляринин Ы Цмумрусийа конфрансынын нятижяляри 
цзря верилянляр Русийа Федерасийасы щюкумятинин эюстяришиня, 



 424

Ямлак Назирлийи, Русийа Антиинщисар Назирлийинин вя ижра щакимий-
йятинин диэяр мараглы федерал органлары иля бирликдя “Ляьв едилмиш 
мцяссисялярин вя елми-тядгигат институтларынын, истещсал тяйинатлы 
тамамланмамыш обйектлярин, щярби шящяржиклярин вя инфраструктур 
обйектлярин азад едилмиш ямлакынын кичик бизнес субйектляриня 
сатышы вя ижаряйя верилмяси” програмыны щазырлады. Програм кичик 
истещсал мцяссисяляриня федерал ямлакында олан, истифадя едилмяйян 
вя йа гейри-сямяряли истифадя едилян истещсал биналарынын вя 
аваданлыьын тягдиматыны нязярдя тутур. 

2002-жи илин апрелиндя Ямлак Назирлийи вя Русийа АСН 
щейятинин “Кичик бизнесин инкишафына кюмяк щаггында” мясяля цзря 
бирэя ижласы баш тутду. Бирэя ижласын гярарында ашаьыдакы истига-
мятляр цзря кичик бизнеся ямлак дястяйинин ашаьыдакы конкрет тяд-
бирляри якс олунуб: норматив-методик тяминат,  кичик бизнес 
субйектляриня верилмиш вя верилмяси нязярдя тутулмуш дювлят ямлакынын 
истифадясинин сямярялилийинин учоту вя нязаряти; федерал вя реэионал 
сявиййядя кичик бизнеся йардым цзря конкрет тядбирлярин тяшкили.  

Ямлак дястяйи бир тяряфдян дювлят ямлакынын кичик бизнес 
сферасына жялб едилмяси просеслярини тянзимляйян, диэяр тяряфдян 
ямлак ресурсларына йол ачыларкян онун субйектлярини ян чох кюмяк 
реъими иля тямин едян мейарларын, шяртлярин вя гайдаларын ишляниб 
щазырланмасындан ибарятдир. Мцсабигя ясасында дювлят ямлакынын 
кичик бизнес субйектляриня верилмясинин (ижаря вя йа явязсиз истифадя) 
параметрляринин ишляниб щазырланмасы биринжи нювбяли мясяляляр-
дяндир. 

Русийа Федерасийасынын ижра щакимиййяти органынын субйект-
ляри Ямлак Назирлийи вя Русийа АСН, онларын ярази органлары иля 
бирэя реэионларда кичик бизнесин инкишафы цчцн федерал ямлакын 
истифадясинин еффективлийинин артырылмасы мягсяди иля кичик бизнес 
субйектляринин дювлят ямлакынын истифадясиндя тялябатларын цзя 
чыхарылмасы цзря ишляр апарырлар. 

Ямлакын верилмяси щаггында гярар, о жцмлядян дашынмаз 
ямлак обйектлярин верилмясинин конкрет форма вя шяртляри, аша-
ьыдакы мейарлардан чыхыш едяряк кичик бизнес субйектляри тяряфиндян 
онун истифадясинин сямярялилийинин нязяря алынмасы иля гябул едилир:  

- иш йерляринин артырылмасы вя ишсизлийин азалдылмасы; 
- верэи гойулан базанын вя бцтцн сявиййялярдя бцджяйя 

эялян эялирлярин артырылмасы; 
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- бизнесин приоритет истигамятляринин, хцсусян истещсал 
сащясиндя инкишафы; 

- федерал ямлакдан истифадя шяртляринин йериня йетирилмяси 
(узунмцддятли тясяррцфатын апарылмасы, тяжщизатын лизингя ижаряси, 
алышы, ютцрцлмяси). 

Кичик бизнес субйектляринин ресурс тяминаты механизмляринин 
формалашдырылмасы заманы верилян сферада ишляйян федерал ямлакын 
учоту мясяляси щялледижи ящямиййят кясб едир. Кичик бизнес суб-
йектляри тяряфиндян тяляб едиля билян, щямчинин артыг верилмиш федерал 
ямлакын, онун истифадясинин сямярялилийиня нязарятин тяминатынын 
учоту системинин гурулмасы вя фяалиййятинин тяминаты приоритет мя-
сяляляря аиддир. 

Кичик бизнес субйектляриня ямлак дястяйинин сямярялилийи ящя-
миййятли дяряжядя бу сащядя дювлят сийасятинин тямин едилмяси цзря 
функсийалар щяваля едилмиш (АСН, Ямлак Назирлийи, Игтисади Инкишаф 
Назирлийи, Малиййя Назирлийи) ижра щакимиййятинин федерал орган-
ларынын фяалиййятляринин разылашдырылмасындан асылыдыр. Онларын 
гаршылыглы фяалиййятинин разылашдырылмасы вя сямярялилийинин тяминаты 
мягсяди иля эюстярилян ямякдашлыьын ясас принсиплярини, механизм вя 
формаларыны мцяййян едян норматив щцгуги актла низамламаг 
лазымдыр. 

Дювлят ямлакынын идаря едилмяси системинин сямярялилийинин 
артырылмасы мягсяди иля щяйата кечирилян тядбирляр кичик бизнесин 
мювгейинин эяляжякдя мющкямляндирилмяси мясялясиня комплекс 
йанашмаьа имкан веряжяк. Дювлят ямлакынын идаря едилмясинин 
йени механизмляри ялавя ямлак ещтийатларынын цзя чыхарылмасы цчцн 
имканлар йарадыр, бу да мягсядйюнлц шякилдя цмумдювлят сийа-
сятинин щяйата кечирилмяси заманы бизнесин дястяйиня вя игтисадий-
йатын мцвафиг сащяляриндя рягабятин стимуллашдырылмасына истига-
мятляндиряжяк. 

 
19.5. Кичик бизнеся дястяйин инфраструктурунун формалашдырылмасы 

 
Кичик бизнеся дястяйин инфраструктуру мцхтялиф истигамятлярин 

ихтисаслашдырылмыш структурларыны юзцндя ещтива едир: информасийа, 
юйрядижи, елми-техники, технолоъи, малиййя, ямлак, ишэузар хидмят-
ляринин эюстярилмяси спектрляри, ишэузар ялагялярин вя кооперсийанын 
гайдайа салынмасы вя с. 
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Щал-щазырда кичик бизнес инфраструктур обйектляринин 70-я 
йахын мцхтялиф нювлярини саймаг олар. Онлара бизнес мяктябляри, 
кичик бизнес дястяйи аэентлийи, бизнеся дястяйин реэионал фондлары, 
елми-техники парклар, лизинг ширкятляри, кредит бирликляри, бизнес-ин-
кубаторлары, мцхтялиф мяркязляр - технолоъи, тящсил-ишэцзар, сосиал-
ишэцзар, реэионал информасийа-аналитик, инновасийа, маркетинг, 
мцщафизя, бизнесин инкишафы мяркязляри вя башгалары аид едилир. 

Кичик бизнесин дястяклянмяси инфраструктуру системиндя 4 ся-
виййяни айырмаг олар: федерал, реэионлар арасы, реэионал вя бялядиййя. 
Бунлар арасында ян тутумлу вя инкишаф етмиш реэионал сявиййядир, бура 
кичик бизнесин дястяйи инфраструктуру обйектляринин яксяриййяти 
дахилдир, амма онларын реэионларда бюлцшдцрцлмяси гейри-бярабярдир. 
Реэионлар вар ки орада бу тип обйектляр демяк олар ки, йохдур вя 
йа тякжя каьыз цзяриндя мювжуддур, ейни заманда диэярляриндя 
онларын щяддиндян артыглыьы мцшащидя олунур, бу да функсийаларын 
тякрарланмасына эятирир. 

 Мясялян, Чуваш Республикасынын (17 дястяк инфраструктуру 
обйекти), Краснодар дийарынын, Брйанск (11), Саратов, Новгород 
(17), Улйановск (20) вилайятляринин администрасийалары гейд едирляр 
ки, реэионда кичик бизнеся дястяк инфраструктурунун реэионал 
обйектляри кифайят гядярдир. Калининград вилайятиндя бизнеся дястяк 
инфраструктуру тякжя кичик бизнеся дястяк реэионал аэентлийи 
тяряфиндян тямсил олунур. 

Беля гейри-бярабярлийин сябябляриндян бири кичик бизнесин 
инкишафы проблеминя йерли щакимиййятин мцнасибятидир. Чох вахт 
реэионда кичик бизнес инфраструктурунун инкишафы фяаллыьы иля 
реэионал игтисади сийасятя мцстясна шякилдя тясир едя билян нцфузлу 
сащибкарлыг тяшкилатынын мювжудлуьу иля, бир вя йа бир нечя шяхсин 
йерли администрасийада мювгейи иля шяртлянир.  

О реэионлара истигамятлянмя онларын мялуматына эюря 
игтисади ислащатлар уьурла щяйата кечирилир вя йа о реэионлара ки, 
конкрет харижи тяряф мцгабили иля ямякдашлыьын инкишафы цчцн мараг 
доьурур Русийада игтисади вя сосиал сийаси вязиййятин харижи 
мяслящятчиляр тяряфиндян баша дцшцлмяси цчцн ящямиййятли мяна 
кясб едир (щеч олмаса бейнялхалг иштиракла лайищялярин щяйата 
кечирилмяси заманы). 

Бунунла йанашы Русийа Федерасийасынын бир сыра вилайят-
ляриндя кичик сащибкарлыьа дястяк инфраструктуру комплекслилик вя 
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кифайят гядяр тамамлыг яламятляри ялдя едир.  
2002-жи илдя Русийа Федерасийасынын субйектляриндя 82 кичик 

бизнеся дястяк реэионал фондлары йарадылды вя тяхминян 60 бялядиййя 
гурумунда (КМФДФ иштиракы иля Свердловск вилайятиндя кичик 
бизнеся дястяк реэионал фонду йарадылыр), 51 кичик вя орта бизнеся 
дястяк реэионал аэентлийи вя тяхминян 50 аэентлик бялядиййя гуру-
мунда, 80 бизнес-ингубаторлар, Морозовск лайищясинин 59 реэионал 
тящсил-ишэцзар мяркязляри вя 67 тящсил-ишэцзар мяркязляри, тяхминян 
30 инновасийа-технолоъи мяркязляр, 20-дян чох пешякар палаталар, 
41 тенопарк, 54 реэионал лизинг ширкятляри, 65 реэионал маркетинг 
мяркязляри йарадылды. 

Тижарят-Сянайе Палатасы системинин формалашдырылмасы просеси 
сона чатыр, бура 163 ярази Тижарят-Сянайе Палатасы (онлардан 83-ц 
Русийа Федерасийасы субйектляринин палатасыдыр) дахилдир. 

Кичик бизнесин инфраструктурунун йарадылмасы дювлят вя ижра 
щакимиййяти органлары тяряфиндян малиййя йардымы олмадан 
мцмкцн дейил, она эюря ки, бу тип обйектляр бир гайда олараг 
капитал тутумлулуьу, узунмцддятли юдямялярля вя йа цмумумий-
йятля эялир эятирмямякля характеризя едилир. Верэигойма нюгтейи-
нязяриндян мянфяятсиз тяшкилатда иштирак етмяк щеч бир эцзяшт 
эятирмир,  бунун нятижяси олараг онлар шяхси инвесторлар, о жцмлядян  
Русийада жялбедижи дейил. 

Сосиал сорьунун нятижяляриня ясасян бизнесменляр реэионларда 
кичик бизнеся дястяк инфраструктуру обйектляринин мювжудлуьу, он-
ларын йерляшмяси, тягдим етдикляри хидмятляр вя онларын ялдя едилмяси 
шяртляри щаггында кифайят гядяр мялуматлы дейилляр. Ресурсларын мящ-
дудлуьуна эюря кичик бизнесин инфраструктур обйектляринин фяа-
лиййятинин истигамяти цзря реклам кампанийалары апарылмыр.  

Игтисадиййатын мцхтялиф сащяляринин кичик мцяссисяляринин 
фяалиййятинин бцтцн сащялярини вя бцтцн тялябатларыны ящатя етмяйи 
бажаран,  там вя гаршылыглы ялагяли инфраструктур системинин, бир нюв 
бизнес цчцн “ятраф мцщитин” йарадылмасы нязярдя тутулур. 

Реэионал, бялядиййя сявиййяляриндя бизнесменляр цчцн там 
хидмятляр дясти иля бизнеся дястяк мяркязляринин йарадылмасы йолу 
иля “бир пянжяря” принсипинин реализяси, эяляжякдя ися ящалисинин сайы 
50 миндян артыг олан щяр бир шящяр цчцн, щямчинин кичик бизнесин 
дястяклянмяси вя инкишафы сащясиндя комплекс вя ихтисаслашмыш 
инфраструктур обйектляринин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси щаггын-
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да мясялянин щялли актуал олараг галыр.  
Кичик бизнеся дястяк инфраструктурунун ясас обйекти бизнес 

инкубаторларыдыр. Дцнйа вя Русийа тяжрцбяси эюстярир ки, йени йа-
ранан мцяссисяляря дястяйин ян сямяряли формаларындан бири бизнес 
инкубасийадыр. 

Русийада 80-я йахын бизнес инкубатор фяалиййят эюстярир, 
амма буну да етираф етмяк лазымдыр ки, онлардан чоху бизнес 
инкубасийасынын имканларындан щялялик там щяжмдя истифадя етмир. 
Бунунла йанашы диэяр тяшкилатлардан фяргли олараг бизнес инку-
баторлары ня федерал, ня дя реэионал сявиййядя малиййя дястяйи ал-
майыблар. Онларын мювжудлуьу бейнялхалг лайищялярин, надир 
щалларда бялядиййя сявиййясиндя дястяк щесабына тямин олунурду. 

Беляликля, 2000-жи илдя шящяр администрасийасынын кюмяйи сайя-
синдя Твердя, Калининградда, Ниъни Новгородда, Ханты-Ман-
сискидя ишляр апарылыр, Калугада, Сыктывкарда вя Русийанын диэяр 
шящярляриндя бизнес инкубаторлары йарадылыб, амма вязиййят идеал-
дан узагдыр. Мясялян, Краснойарскда бизнес инкубаторларынын 
йарадылмасы цзря Краснойарск вилайяти щакимиййятинин гятнамяси 
гябул олунуб, амма бу да дийарда ишин эедишатына тясир етмяйиб. 

Русийада бизнес инкубасийасы системинин йеткинлийи Милли 
Бизнес Инкубатор Бирлийинин актив иши иля тясдиг олунур. Бирлик ре-
сурслар щесабына реэионлар арасында информасийа мцбадиляси, 
мяслящят иши, бейнялхалг ямякдашлыг, елми-методики тяминат вя биз-
нес инкубаторлар цчцн кадрларын щазырланмасы кими даща мцщцм 
мясялялярин щяллини тяшкил етмяйи бажарды. 

“Аврасийа” Фонду иля бирэя щяйата кечирилян реэионал мясля-
щятчи групларынын щазырланмасы цзря лайищя уьурлу олду. Бурда 
Калининграддан, Ниъни Новгороддан, Смоленскдян, Тамбов вя 
диэяр шящярлярдян бизнес инкубатор мцтяхяссисляри иштирак едирдиляр. 

Русийанын Антиинщисар Сийасяти Назирлийи вя Милли Бизнес 
Инкубаторлар Бирлийи арасында 2002-жи илдя имзаланмыш разылыг 
реэионларда бизнес инкубасийасынын инкишафы стратеэийасыны мцяййян 
едир вя бизнеся дястяк сащясиндя сяйлярин координасийасына истига-
мятляниб. 

Бизнеся дястяк инфраструктурунун фяалиййятинин кейфиййят вя 
сямярялилийи реэионларда кичик бизнесин уьурлу инкишафында важиб 
факторлардан бири олур. Мящз бизнеся дястяк инфраструктуру ва-
ситясиля, онун бцтцн елементляринин актив гаршылыглы ялагяси васитясиля 
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бизнес вя щакимиййят арасында якс ялагя щяйата кечирилир, бу да 
кичик бизнеси дювлят идаряетмясинин фяаллыьынын артырылмасына имкан 
верир, ону Русийанын сосиал-игтисади инкишафынын приоритет истига-
мятляриня орийентасийа едир. 

 
19.6. Кичик бизнесин инкишафынын информасийа тяминаты 

 
Информасийа тяминатынын тяшкили жямиййятин сосиал-игтисади вя 

ижтимаи-сийаси вязиййятя орийентасийасынын сявиййясини мцяййян едир, 
истещсалын тяшкили вя мящсул вя хидмятин щярякяти мясяляляри дахил 
олмагла бизнесменлярин базарда уьуруна кюмяк едир. Бу ися юз 
нювбясиндя кичик мцяссисялярин сыхышдырылмасына билаваситя тясир 
эюстярир. Русийада бцтцнлцкля информасийа мящсуллары вя хид-
мятляри базары формалашдырылыб, онун ян чох инкишаф етмиш сектору 
ишэцзар информасийа секторудур. Русийа бизнесменляри кейфиййятли 
йени информасийа мцщитиндя йерляширляр вя дцнйа базарында тягдим 
олунан информасийа хидмятляри нювляринин ящямиййятли мигдарыны 
ялдя етмяк имканлары вардыр. Бунунла йанашы гярарларын гябул 
едилмясиня вя кичик бизнесин информасийа тяминаты сащясиндя ващид 
систем йаратмаг цчцн дяфялярля едилян жящдляря бахмайараг, беля 
систем йарадылмайыб. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин информасийа дястяйи мцхтялиф мцяс-
сися, реэионал вя коммерсийа информасийа системляри иля вя практики 
олараг бир-бири иля гаршылыглы фяалиййятдя олмайан чохлу лайищяляр 
чярчивясиндя йарадылан структурларла щяйата кечирилир. Русийа 
Федерасийасында кичик бизнеся дювлят дястяйи федерал програмы чяр-
чивясиндя информасийа структурунун инкишаф базасы кими (1996-
1997-жи илляр вя 1998-1999-жу илляр) кичик вя орта бизнеся дястяк Ру-
сийа аэентлийи глобал Интернет шябякяси ясасында електрон инфор-
масийа мцбадиляси шябякясини йаратды (СИОРА).  

СИОРА шябякяси кичик вя орта бизнеся дястяк Русийа аэент-
лийинин мяркязи сервер-портал шябякяси вя Русийа Федерасийасынын 
50-дян чох субйектинин яразисиндя реэионал аэентликлярин WЕБ-
серверляриндян ибарятдир. Серверлярдя реэионларда ишляйян сащиб-
карлар цчцн мараг доьуран вя реэионларарасы, федерал вя бей-
нялхалг сявиййялярдя ишляйян бизнесменляр цчцн ишэцзар информасийа 
топланыр. 

Информасийа ресурслары кичик мцяссисялярин коммерсийа тяк-
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лифляри, кичик мцяссисяляр цчцн методики информасийа, щцгуги 
мяслящят информасийасы, кичик бизнесин кредитляшдирилмяси шяртляри вя 
имканлары щаггында материаллар, бизнесменляр цчцн семинар вя 
тялим курслары щаггында информасийалар вя башгалары иля тягдим 
олунуб. “Сащибкарлар цчцн дистант щцгуги мяслящят (ДЩМ)”, 
“Коммерсийа тяклифляринин ирялилямя системи (КТИС)”, “Кичик вя орта 
бизнес цчцн дювлят сифариши” вя с. кими лайищяляр фяалиййят эюстярир. 
СИОРА шябякяси чярчивясиндя уникал, щямишя эенишлянян инфор-
масийа ресурсу – мязмуну Русийанын реэионларында кичик вя орта 
бизнес щаггында актуал информасийадан ибарят олан вя Русийанын 
вя харижин мцхтялиф няшр вя електрон кцтляви информасийа васи-
тяляриндя (КИВ) щяфтялик “СИОРА шябякясинин хябярляр дайжести” 
шяклиндя йайылан “Кичик вя орта бизнесин дястяйи реэионал аэентликляр 
шябякясинин хябярляри” мювжуддур.  

СИОРА шябякясинин фяалиййяти тякжя Интернет имканлары иля 
мящдудлашмыр. СИОРА шябякясиндя йерляшдирилян информасийа кичик 
вя орта бизнес мцяссисяляр арасында диэяр васитялярля дя (мяктублар, 
факслар, електрон почт) йайылыр. Бу информасийаны бизнесменлярин ян 
эениш даиряляриня  даща эениш чатдырмаьа имкан верир. Истифадячи 
статистикасынын верилянляриня ясасян щяр ай СИОРА шябякясинин 
информасийа ресурсларындан 15 миндян чох инсан истифадя едир. 

Бунунла беля СИОРА-нын кичик вя орта бизнесин електрон 
информасийа мцбадиляси шябякясинин инкишафына сон дяряжя мящдуд 
вясаитин айрылмасы, Русийанын реэионларында Интернетя чыхышда олан 
мювжуд проблемляр нятижясиндя СИОРА шябякяси чох йаваш инкишаф 
едир.  

Русийанын Тижарят-Сянайе Палатасынын ващид информасийа 
системи базасында йарадылан ишэцзар ямякдашлыьын Русийа инфор-
масийа шябякяси олан коммерсийа шябякяси фяалиййят эюстярмякдя 
давам едир. 1997-жи илдя о, бейнялхалг Интернет шябякясиня интег-
расийа етди. Онун информасийа массивинин ясасыны юзцндя Русийа вя 
харижи бизнесменляринин ишэцзар тяклифляри, инвестисийа лайищяляри 
щаггында мялуматлары, диэяр ишэцзар информасийаны юзцндя жям-
ляшдирян “Ишэцзар ямякдашлыг” системи тяшкил едир.  

Русийанын Тижарят-Сянайе Палатасынын информасийа шябякяси 
59 ярази тижари-сянайе палатасыны, Русийа ТСП хариждяки 10 нцма-
йяндялийини (Австрийа, Белчика, Болгарыстан, Мажарыстан, Алманийа, 
Исраил, Жянуби Корейа, АБШ, Тцркийя, Исвеч), Русийанын бир сыра 
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информасийа-телекоммуникасийа шябякяси вя системлярини, щямчинин 
русийанын вя харижин айрыжа тясяррцфат фяалиййяти субйектлярини 
бирляшдирир. 

Гярб информасийа ширкятляринин фяаллыьы артыб, онлар Русийа 
базарларына юзляринин информасийа мящсулларынын йыьылмасы, емалы вя 
йайылмасы технолоэийаларыны эятирирляр, Русийанын юз хидмятляринин 
тяклифинин спесификасийасыны нязяря алмагла эенишляндирирляр. 

ТАСИС програмы чярчивясиндя СМЕРУС 96-02 лайищясиня 
ясасян информасийа консалтинги, бизнесменлярин юйрядилмяси вя 
мящсулларын базара ирялилямяси иля мяшьул олан 5 ишэцзар инфор-
масийа мяркязи (Чуваш Республикасы, Москва, Челйабинск, 
Барнаул, Воронеъ) йарадылды.  

Кичик вя орта бизнесин информасийа тяминатынын эяляжяк инки-
шафы мягсядиля мювжуд информасийа ресурслары вя сащибкарлыг фяалий-
йятинин информасийа тяминаты системи арасында гаршылыглы ялагянин 
дцзялдилмяси лазымдыр. 

Юнжцл кичик мцяссисяляр цчцн ялчатан информасийа техноло-
эийаларындан эениш истифадясиня кюмяк едян реэионал ишэцзар инфор-
масийа системляринин кичик мцяссисяляринин фяалиййятинин комплекс 
автоматлашдырылмасы цзря типик лайищя гярарларынын йарадылмасы 
важиб мясялялярдяндир. 

Бизнеся дястяк цзря мцтяхяссисляря вя бизнесменляря мцасир 
информасийа технолоэийаларынын юйрядилмясинин сявиййя вя кейфий-
йятинин, щямчинин информасийа системиндя актуал вя дольун ишэцзар 
мялуматын тягдиматы цзря онларын мясулиййятинин артырылмасы 
важибдир. 

Няшриййат, реклам вя сярэи-йармарка фяалиййяти кичик бизнесин 
информасийа тяминаты елементляридир. Кичик мцяссисяляр юз мящсул-
ларынын реэионларарасы базарлара ирялилямяси рекламы цчцн мящдуд 
имканлара маликдирляр. Кичик мцяссисялярин фяалиййятинин дястяк-
лянмясинин бир формасы онларын сярэи-йармарка фяалиййятинин, кичик 
истещсал мцяссисяляринин коллектив стендляринин тяшкили иля тямин 
едилмясидир ки, онларын истифадяси сярэидя иштирак хяржляринин 2-4 дяфя 
ашаьы салынмасына имкан верир. 

Русийанын АСН кичик бизнеся дястяйин информасийа тями-
натынын инкишафы цчцн атылмыш важиб аддым, ТАСИС лайищяляри цзря 
ЕЖ техники кюмяк програмы чярчивясиндя Русийанын АСН йанында 
фяалиййят эюстярян кичик бизнесин Ресурс мяркязи базасында 
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информасийанын топланмасы вя йайылмасы системинин йарадылмасыдыр. 
Кичик бизнеся дястяк инфраструктур тяшкилатлары вя билаваситя кичик 
мцяссисяляр федерал сявиййядя кичик бизнес цзря актуал инфор-
масийайа, щямчинин Русийа Федерасийасынын реэионларында мювжуд 
олан информасийа ресурсларына даими дахил олмайа маликдирляр. 

Мювжуд информасийалар Ресурс Мяркязинин сервери васитясиля 
Интернетя (www.ржсме.ру) тягдим олунур, щямчинин иллик чап олу-
нан бир нечя он мин сящифя тяшкил едян каталоглар вя ЖП-РОМ 
шяклиндя тягдим олунур. 

Информасийа системи щяр реэион цзря база информасийасына, 
реэионларын кичик мцяссисяляри цзря аналитик материаллара вя статис-
тикайа, сащибкарлыьа дястяк реэионал структурун ялагя мялуматына, 
кичик бизнес цзря реэионал ганунверижи актлара вя мялумат мян-
бяляриня сярбяст дахил олманы тямин едир. Истинад системи васитясиля 
Ресурс Мяркязинин сервери сащибкарлыьын инкишафы вя дястяклянмяси 
цзря харижи вя бейнялхалг тяшкилатларын информасийаларына дахил ол-
маны тямин едир. Юз нювбясиндя харижи тяшкилатлар, мцяссисяляр вя 
бейнялхалг програмлар русийалы тяряфдашларла ямякдашлыьын инкишафы 
цчцн лазым олан Русийада кичик бизнес щаггында актуал информа-
сийаны ялдя едя билярляр. Бунунла беля Русийанын АСН материаллары, 
Ресурс мяркязинин кичик бизнесин тядгигатынын нятижяляри, даими 
ясасда сащибкарлыьын инкишафы проблеми цзря бейнялхалг лайищяляр 
бизнеся дястяк реэионал структурларына бизнесин инкишафында жа-
вабдещ олан реэионларын администрасийа бюлмяляриня, диэяр яла-
гядар тяшкилатлара електрон вя ади почт васитясиля эюндярилир.  

Кичик бизнесин ресурс мяркязиндя информасийа мцбадилясини 
автоматлашдырмаг мягсядиля Русийанын АСН, реэионал вя федерал 
дястяк структурлары арасында информасийа мцбадилясини асанлашдыр-
маьа вя сцрятляндирмяйя имкан верян, щямчинин Интернетя чыхышы 
олан бцтцн дястяк структурларына кичик бизнес цзря актуал инфор-
масийанын юзляри арасында мцбадилясиня имкан йарадан хцсуси 
програм тяминаты ишляниб щазырланыр.  

Бизнесин информасийа тяминатынын перспектив истигамяти 
мцасир информасийа технолоэийаларынын истифадяси иля електрон ком-
мерсийадыр: Интернет тядрижян ХХЫ ясрин бизнесинин важиб алятиня 
чеврилир. Яэяр яввялляр о, тякжя яняняви реклам кампанийалары цчцн 
истифадя олунурдуса, инди даща чох сайда мцяссися, о жцмлядян ки-
чик мцяссисяляр, рягибляриндян эери галмамаг вя сифаришчилярля ялагя 
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сахламаг цчцн Интернет-магазинлярдян истифадя едирляр. Мящсул вя 
хидмятляр истещсалчылары електрон коммерсийадан истифадянин ясас 
мцсбят нятижяляриня эежя-эцндцз иш реъимини, сатыш щяжминин йцк-
сялдилмясини, базарын эенишляндирилмясини аид едирляр.  

Бизнесин инкишафы цчцн информасийа тяминатынын стратеъи ящя-
миййятини нязяря алараг, Русийа Федерасийасы Щюкумятинин эюстя-
ришляринин йериня йетирилмясиндя, реэионал вя бялядиййя сявиййясиндя 
цмумилли информасийа мяркязляри шябякясинин йарадылмасы 
щаггында Русийанын АСН РФ Щюкумятиня Москвада Дцнйа 
Банкынын даими нцмайяндяси иля разылашдырылмыш  тяклиф эюндярди. 

 
19.7. Кичик бизнес сферасы цчцн кадрларын щазырланмасы 

 
Кичик бизнес сферасы цчцн кадрларын щазырланмасынын, йенидян 

щазырланмасынын вя ихтисасын артырылмасынын тяшкили “Русийа 
Федерасийасында кичик бизнеся дювлят дястяйи щаггында” федерал 
ганунун 6-жы бяндиня ясасян щяйата кечирилир. Русийанын реэион-
ларынын яксяр щиссясиндя беля мцтяхяссислярин щазырланмасыны, 
йенидян щазырланмасыны вя ихтисасын артырылмасыны щяйата кечирян 
тящсил идаряляри шябякяси формалашдырылыб. 

Иш ахтармаг мягсядиля мяшьуллуг мясяляляри цзря тяшкилатлара 
мцражият едян вятяндашлара вя сащибкарлыг фяалиййятини тяшкил етмяк 
арзусунда олан ишсиз вятяндашлара комплекс маарифляндирмя вя 
тяшкилати-мяслящят хидмятляри эюстярилир. 2002-жи илдя 243,9 мин ишсиз 
вятяндаш эюстярилян хидмятляри алды, щямчинин 38,6 мин инсан шяхси 
ишлярини тяшкил етмяйя имкан верян сащибкарлыг фяалиййяти вя ихтисас 
ясаслары цзря тялим кечди. Бу 54,5 мин вятяндашын мяшьуллуьуну 
тямин етди, онлардан тяхминян 43,9 мин инсан щцгуги шяхсин тящсили 
олмадан фярди сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олду, тяхминян 10,7 
мин вятяндаш кичик мцяссисяляр тяшкил етди (фермер тясяррцфаты) вя йа 
кюмякчи тясяррцфатда ишлямяйя башлады, тяхминян 1,2 мин ишсиз 
йенидян йарадылан кичик мцяссисяляря ишя дцзялдилди. 

Кянд ишсизлийи проблеминя бюйцк диггят айрылыр. Вятяндашлар 
арасында, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланларын 50%-дян чоху 
кянд яразисиндя йашайыр.  

Юз шяхси ишини тяшкил етмяйи арзулайан ишсиз вятяндашларла 
интенсив пешядяйишмяси, бизнесин ясасынын юйрядилмяси, мяслящят 
вермя, дювлят рцсуму юдянилмядян шящадятнамянин гануниляш-
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дирилмяси вя с. кими иш формалары актив истифадя олунур. 
Базар игтисадиййаты цчцн кадрларын щазырланмасы цзря эениш-

мигйаслы програм 1992-жи илдя Менежмент вя Базар Академийасы 
тяряфиндян щяйата кечирилян Морозов лайищяси олду. 

Морозов шябякяси реэионларда кичик бизнеся комплекс дяс-
тяйин инфраструктурунун важиб елементи олан, 59 реэионал тядрис-
ишэцзар мяркязлярини, 20 бизнес-инкубаторларыны, 67 тядрис ишэцзар 
мяркязини, бялядиййя нцмайяндяликлярини юзцндя бирляшдирир. 

Тядрис-ишэцзар мяркязлярин мяслящятчиляри шяхси ишин тяшкили 
мясяляляри цзря фяалиййятдя олан вя йени башлайан бизнесменляря 
даима хидмят эюстярирляр. 2002-жи илдя 12,6 миндян чох физики шяхся 
мяслящят хидмяти эюстярилиб. 

Морозов лайищяси чярчивясиндя 35,0 миндян чох динляйижи вя 
мцяллим-консултат кичик бизнес проблемляри цзря тядрис вя мяслящят 
хидмятляринин мцхтялиф формалары иля ящатя олунублар.  

Кичик бизнес сащяси цчцн кадрларын щазырланмасына вя кон-
султасийасына Русийанын Кичик вя Орта Бизнеся Дястяк Аэентлийи 50 
реэионда олан реэионал аэентликляр шябякяси васитясиля бюйцк вя-
саитляр гойур. Аэентлик игтисадиййат, менежмент, малиййя, ком-
плекс елми-методики мцшайиятля малийяляшдирмя сащясиндя елми 
програмлар ишляйиб щазырлайыб, мцтямади олараг тематик семинар-
лар, тренингляр кечирилир, бизнесмен вя менежерлярин юйрядилмяси щя-
йата кечирилир, сащибкарлыьын вя кичик бизнесин дястяклянмясинин 
мяслящят групларынын фяалиййяти тяшкил олунур.  

Русийа Федерасийасы Щюкумяти йанында Халг Тясяррцфаты 
Академийасынын “Сащибкарлыг вя Кичик Бизнес” Мяркязи щяр ай 
сащибкарлыьын вя кичик бизнесин инкишафынын актуал проблемлярини 
ящатя едян “Русийа сащибкарлыьы ХХЫ ясрин астанасында” мювзу-
сунда елми-методики семинар кечирир. Бунунла йанашы Мяркяз 
кадрларын щазырланмасынын Президент програмы чярчивясиндя сащиб-
карларын тящсилини щяйата кечирир (“Кичик вя орта бизнесдя 
менежмент” тящсил програмы). 

Русийанын Елм Назирлийи Тящсил Назирлийи вя Ямяк Назир-
лийиля бирэя елми-техники сферада инновасийа фяалиййяти цчцн мене-
жерлярин чохсявиййяли щазырланма системини йаратдылар. Инновасийа 
фяалиййяти менежери сянятиня ихтисаслашдырылмыш тялябляр щазырланыр, бу 
сащядя мцтяхяссислярин щазырланмасы цчцн али ихтисас тящсилинин йени 
дювлят тящсил стандартлары йарадылыр. Юлкянин 12 реэионунда инно-
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васийа технолоэийалары вя сащибкарлыьын Русийа Дювлят Университети 
тяшкил олунуб, Сащялярарасы Елми-Методики Шура фяалиййят эюстярир.  

Русийанын Тижарят-Сянайе Палата системи, щямчинин маариф-
ляндирижи програмлары реаллашдырыр: реэионал палаталар кичик вя орта 
бизнес мцяссисяляринин рящбярляри цчцн семинарлар тяшкил едир, 
маркетинг, малиййя вя истещсал менежментинин ясаслары цзря, бизнес 
планларынын ишляниб щазырланмасы цзря мяслящятляр кечирилир. 

Кадрларын щазырлыьы цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн 
бейнялхалг лайищялярин вясаитляри жялб едилир.  

Беля ки, Русийа АСН-нин Канаданын МЕДА тяшкилаты иля 
бирэя реаллашдырдыьы Русийа реэионларында бизнес инкубаторларын 
инкишафы Русийа-Канада лайищяси чярчивясиндя, о жцмлядян Шимали 
Гафгаз вя Москваятрафы пешя мяктябляри директорлары цчцн “Бизнес 
инкубаторуну нежя гурмаг вя мцвяффягиййятини нежя тямин ет-
мяк”, “Кичик бизнес цчцн бизнес-планлашдырма” мювзуларында се-
минарлар кечирилиб.  

Бейнялхалг ямяк тяшкилатынын методикасы ясасында модул 
тящсил системи актив инкишаф едир. Бейнялхалг модул тящсилинин ин-
кишафы мяркязи тяряфиндян 58 модул програм щазырланыб. Модул сис-
темли тящсилин реэионал мяркязиндя (щямчинин Мяшьуллуг хидмяти) 
тяхминян 115 мин инсан щазырлыг кечди.  

Кичик бизнеся дястяк системиндя ишляйян дювлят гуллуг-
чуларынын щазырланмасы вя йенидян щазырланмасы важиб мясялядир. 
Русийа Федерасийасында 2000-2004-жц илляр цчцн кичик сащибкарлыьа 
дювлят дястяйи федерал програмы ясасында мцвафиг тядбирляр щяйата 
кечирилир.  

Кичик бизнес системиндя кадрларын щазырланмасы цчцн ихти-
саслашдырылмыш Интернет ресурслары инкишаф едир: кичик вя орта бизнеся 
дястяк Русийа аэентлийи, менежмент вя Базар Академийасы, Ру-
сийа Федерасийасы Щюкумяти йанында Халг Тясяррцфаты Акаде-
мийасынын “Сащибкарлыг вя кичик бизнес” Мяркязи вя диэяр тящсил 
структурлары кими ресурслар инкишаф едир.  

Експерт ряйляри ясасында инкишаф едян базар игтисадиййатынын 
тялябляринин тяминаты цчцн щяр ил тяхминян 250-350 мин инсан 
сайында кичик бизнес сащяси цчцн мцтяхяссислярин щазырлыьыны вя 
йенидян щазырлыьыны кечирмяк лазымдыр. Бу база реэионларарасы ящя-
миййятя малик олан, тякжя кадрларын юйрядилмяси вя бизнесменлярин 
мяслящят верилмясиня дейил, щям дя мцяссисялярин йарадылмасында, 
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бизнес-планларын щазырланмасында, базар секторунун вя мящсул 
нювцнцн сечилмясиндя, щямчинин информасийа дястяйи эюстярян 
сабит елми-мяслящят структуру системинин йарадылмасыны эцман едир. 
Бунунла йанашы бизнесменлярин юзцнцтящсилиня вя кичик мцяссися-
ляринин персонал щазырлыьына вясаитлярин гойулмасы цчцн шяраитин 
йарадылмасы важибдир. Тящсил мцасир компйутер технолоэийаларын 
инкишафы, щямчинин дистант тящсил вя Интернет технолоэийалар, ишэцзар 
ойунлар, тящсилин модул програмы (Русийа реэионларында кичик 
бизнесин инкишафынын мягсяд вя юзялликляринин, юйрянянлярин щазырлыг 
дяряжясинин нязяря алынмасыйла) ясасында тяшкил олунмалыдыр. 

Бу мясялялярин йериня йетирилмяси Русийа Федерасийасынын 
2002-2004-жц илляр цчцн сащибкарлыьа дювлят дястяйи федерал 
програмынын мцвафиг тядбирляри чярчивясиндя щяйата кечирилир. 

 
19.8. Кичик бизнес сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг 

 
Русийа игтисадиййатынын дцнйа игтисади бирлийиня интеграсийасы 

мягсядиля кичик бизнеся дястяк мясяляляри цзря бейнялхалг тяшки-
латлар вя харижи идарялярля ямякдашлыг инкишаф етдирилир. Беля ямяк-
дашлыьын ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр: харижи техники кюмяйин, 
яжняби инвестисийа вя кредитин кичик бизнеся жялб едилмяси, харижи 
юлкялярин кичик бизнесин инкишафы вя дястяклянмяси сащясиндя тяжрц-
бясинин юйрянилмяси вя цмумиляшдирилмяси, харижи игтисади фяалиййятин 
кичик бизнес субйектляриня кюмяйи, онларын харижи тяряфдашларла тижа-
рят, елми-техники, истещсал, тяжрцби вя информасион ялагяляри. Яжняби 
техники вя малиййя йардымынын жялб едилмяси иля програм вя лайи-
щяляринин щяйата кечирилмяси, харижи инвестисйа, кредит-малиййя 
ресурсларына эиришин тягдим едилмяси вя харижи тяряфдашларла ялагя-
лярин йарадылмасы цчцн шяраитин йарадылмасы мягсядиля бейнялхалг 
конгреслярдя, мцшавирялярдя, семинарларда, сярэи вя йармаркаларда 
иштирак етмяк вя сащибкарлыг даиряляринин диэяр ялагя формалары бу 
фяалиййятин важиб елементляридир. 

Кичик бизнесин дястяклянмяси вя инкишафы сащясиндя бей-
нялхалг ямякдашлыг харижи юлкялярин щакимиййят, ижтимаи вя ишэцзар 
даиряляри иля, бейнялхалг тяшкилат вя фондларла гаршылыглы ялагянин 
тяшкили йолу иля щяйата кечирилир. 

Русийа Федерасийасында 2002-2004-жц илляр цчцн кичик 
бизнеся дювлят дястяйи Федерал програмынын бир сыра тядбирляринин 
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йериня йетирилмяси (бцджя малиййяляшдирилмяси олмадан) бейнялхалг 
тяшкилатын кюмяйи сайясиндя мцмкцн олду. 

Русийа Кичик Бизнеся Дястяк Фонду кичик мцяссисялярин 
нятижя етибариля сямяряли кредитляшдирилмяси мягсядиля Русийа банк 
секторунун потенсиалынын эцжлянмясиня йардым едир. 

“Аврасийа” Фонду Русийада кичик бизнесин инкишафына йар-
дым, о жцмлядян инзибати манеялярин дяф едилмяси цзря тягрибян 
4000 лайищя вя програмы дястякляди. 

АБШ Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийи (УСАЫД) 2002-жи илдя 
сосиал програмлар чярчивясиндя кичик мцяссисяляря билаваситя кон-
султасийа вя менежментин юйрядилмяси цчцн, о жцмлядян америкалы 
експертлярин жялб едилмяси йолу иля Русийанын шяхси мцяссисялярин 
инкишафыны дястякляйирди. 

Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты (ИЯИТ) Русийада 
бизнес вя мцяссисялыринин инкишафы цзря Форум тясис етди. Форумда 
ИЯИТ-я цзв дювлятлярин вя кечид дюври игтисадиййаты юлкяляринин тяж-
рцбяси ясасында 2002-жи илдя Русийа Федерасийасында дювлят си-
йасятинин тякмилляшдирилмяси цзря тяклифляриндян ибарят бизнеся 
дястяк цзря тювсийяляр щазырланды. 

Дцнйа Банкынын харижи инвестисийалар цзря мяслящят хидмяти 
2002-жи илдя Русийа Федерасийасынын реэионларында инвестисийа цчцн 
инзибати манеяляр цзря тядгигатлар апарды. 

2002-жи илдя харижи дювлятлярля игтисади вя елми-техники ямяк-
дашлыг цзря щюкумятлярарасы комиссийа чярчивясиндя кичик бизнеся 
дястяк сащясиндя ишляр эюзя чарпажаг дяряжядя фяаллашыб. 

Русийада кичик бизнесин инкишафы цчцн кичик бизнес сащясиндя 
ямякдашлыг щаггында Австрийа, Италийа, Канада, АБШ, Финландийа 
иля баьланмыш икитяряфли щюкумятлярарасы разылыг бюйцк ящямиййят 
кясб едир. 

Русийанын АСН-и Корейа Республикасынын Кичик вя Орта 
Бизнес Администрасийасы иля вариси Русийанын АСН-и  олан кичик вя 
орта бизнесин дястяклянмяси вя инкишафы цзря Русийа Федераси-
йасынын Дювлят Комитяси вя Корейа Республикасынын КОБА-сы 
арасында 1998-жи илин йанварында имзаланмыш кичик вя орта бизнес 
сферасында ямякдашлыг щаггында Сазишя ясасян ямякдашлыг щяйата 
кечирилир. 

Кичик  вя орта бизнес цзря рус-тцрк ишчи групу йарадылыб, 
норматив щцгуги информасийа мцбадиляси, малиййя-кредит сийасяти 
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цзря тядбирляр, ямякдашлыьа вя тижарятя кюмяк, кадрларын щазыр-
ланмасы планы щяйата кечирилир. 

Тижарят вя игтисади ямякдашлыг цзря Русийа-Австрийа комис-
сийасы чярчивясиндя кичик вя орта бизнес сащясиндя ямякдашлыг цзря 
йарымгруп йарадылыб вя фяалиййят эюстярир. 

Кичик бизнеся дястяк сащясиндя Русийа вя АБШ ямякдашлыьы 
конструктив инкишаф едир. Кичик бизнес мясяляляри цзря Русийа-
Америка ишчи групу ишляйир, фяалиййят планы уьурла йериня йетирилир, 
имзаланыр вя щяйата кечирилир. 

Италийа Республикасынын сянайе, тижарят, сяняткарлыг Назирлийи 
вя Кичик Бизнесин Дястяклянмяси вя Инкишафы цзря Русийа Феде-
расийасынын Дювлят комитяси (онун функсийалары Русийанын АСН 
верилиб) арасында кичик вя орта бизнес сащясиндя ямякдашлыг щаг-
гында Меморандум щяйата кечирилир. 

Русийа кичик бизнеси цчцн Бейнялхалг ямякдашлыьын инкиша-
фында конкрет тяряфдаш юлкялярля гаршылыглы ялагя просесиндя щяйата 
кечирилян ашаьыдакы истигамятляр мцщцм ящямиййят кясб едир (о 
жцмлядян, АБШ, Италийа вя с.):  

 Кичик мцяссисяляр цчцн лизинг аваданлыглары; 
 Мцштяряк кичик мцяссисялярин йарадылмасы; 
 Мцштяряк инвестисийа ширкятляринин йарадылмасы; 
 Мцштяряк зяманят фондларынын, венчур капиталынын жялб 

едилмяси фондларын йарадылмасы; 
ТАСИС Програмынын базасында Авропа Бирлийи иля гаршылыглы 

ямякдашлыг актив щяйата кечирилир, бурада 2000-2005-жи илляр ярзиндя 
кичик бизнесинин инкишафы приоритет истигамятлярдяндир. Бу програм 
чярчивясиндя Русийа АСН йанында кичик бизнесин ресурс мяркязи 
ишляйир. Онун тяряфиндян Балтик реэион юлкяляринин кичик бизнес цзря 
Бейнялхалг порталы цчцн кичик бизнесин щаким аспектляри цзря 
Шурайа дахил олан дювлятлярин тяшяббцсцня ясасланан  инэилис дилиндя 
пулсуз информасийа тягдим едян (мцяссисялярин йарадылмасы, кичик 
мцяссисялярин верэи гойулмасы, эюмрцк, инвестисийа, малиййяляш-
дирилмя, ямяк базары, експорт/инпорт) кичик бизнес цзря йени Балтик 
сервери йарадылды.  

Йени серверин кюмяйи иля Русийада бизнесин инкишафы им-
канлары иля марагланан истянилян харижи ширкят онун тяшкили, мювжуд 
ганунверижилик, статистика, сащибкарлыг тяжрцбяси щаггында дольун 
мялумат алырлар. 
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Юз нювбясиндя, Русийа бизнесменляри бизнесин тяшкили вя юз 
мящсулларынын Балтик реэиону юлкяляриндя ирялилямяси шяртляри щаг-
гында пулсуз рясми мялуматы ялдя едирляр. Гярб бизнесменляри цчцн 
Балтик сервери инэилис дилиндя даща дольун информасийа ресурсудур. 
Онун ясас мягсяди Русийайа харижи инвестисийаларын вя техно-
лоэийаларын жялб едилмяси, Русийа вя харижи бизнесменляр арасында 
тяряфдашлыьын вя ямякдашлыьын инкишафы, хариждя русийа бизнесинин 
мцсбят имижинин формалашдырылмасыдыр. 

Балтик серверинин щазырланмасы вя йарадылмасы “Йени бизнес 
цзря Балтик порталы” бейнялхалг лайищянин рящбярляри – Исвеч вя 
Норвеч нцмайяндяляри тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилиб. Ла-
йищядя 11 юлкя иштирак етди: Исвеч, Норвеч, Данимарка, Алманийа, 
Полша, Русийа, Естонийа, Латвийа, Литва, Финландийа вя Исландийа. 

Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин цмуми игтисади мяканынын 
йарадылмасы просеси нятижясиндя сащибкарлыьа дястяк сащясиндя 
МДБ чярчивясиндя бейнялхалг ямякдашлыг олдугжа ящямиййятлидир. 
Ямякдашлыг МДБ дювлятляри вя бирляшмиш комитядя кичик бизнесин 
дястяклянмяси вя инкишафы цзря Консултатив шура тяряфиндян щяйата 
кечирилир. Бизнеся дястяк сащясиндя ямякдашлыьын инкишафынын щцгуги 
базасы 1997-жи ил ийулунда МДБ иштиракчы дювлятляриндя кичик биз-
несин дястяклянмяси вя инкишафы щаггында Сазишля мцяййян олунуб, 
онун баьланылмасынын тяшяббцскары Русийа тяряфи олуб. 

МДБ юлкяляринин ямякдашлыьынын инкишафы заманы милли 
ганунверижиликлярин йахынлашмасы онун инкишафынын цмуми идейа-
лоэийасынын формалашдырылмасы йолу иля сащибкарлыгла мяшьул олмаг 
цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасына, щямчинин 2000-2005-жи иллярдя 
МДБ чярчивясиндя кичик бизнесин дястяклянмясинин Дювлятлярарасы 
програмынын тядбирляринин щяйата кечирилмяси васитясиля Бирлик дюв-
лятляриндя мцсбят тяжрцбянин йайылмасына истигамятлянмиш разы-
лашдырылмыш бирэя фяалиййятя диггят артырылыр.   

 
19.9. Кичик бизнеся дювлят дястяйинин эцжляндирилмясинин  
          ясас истигамятляри 

 
Кичик бизнесин сабит инкишафынын тямин едилмяси цчцн нор-

матив-щцгуги вя институсионал мцщитин ялдя едилмяси цзря аддымлар 
тяляб олунур. Бу мцяссисялярин щям юз араларында, щям дя мцяс-
сисялярля щакимиййят органлары арасында сямяряли гаршылыглы ялагяни 
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тямин едян, щцгуги базанын вя ганун гябулетмя механизмляринин 
йарадылмасында ящямиййятли ирялиляйишляри юзцндя ещтива едир. 

Кичик бизнеся дястяйин эцжляндирилмяси дювлят сийасятинин щя-
йата кечирилмясинин ясас аляти 2002-2004-жц иллярдя Русийа Федера-
сийасында кичик бизнеся дювлят дястяйинин Федерал програмыдыр. 

Програм кичик бизнес цчцн ялверишли норматив-щцгуги мц-
щитин йарадылмасы цзря комплекс фяалиййят планыны юзцндя ещтива 
едир вя сащибкарлыьын дястяйи инфраструктурунун йарадылмасына сюй-
кянир. Ондан яввялки програмларын тяжрцбяси нязяря алыныр. Ейни 
заманда бу Програм кичик бизнеся дювлят дястяйинин щяйата ке-
чирилмяси механизмляринин тякмилляшдирилмяси вя онун орта вя узуг 
перспективдя федерал сявиййядя игтисади сийасятинин цмуми мя-
сялялярля даща сых координасийасы зярурятиндян чыхыш едир. 

Програмын ясас мягсяди – мцасир базар мцщитинин йа-
радылмасы ясасында Русийанын мцхтялиф реэионларында кичик бизнесин 
инкишаф потенсиалынын бярабярляшдирилмяси вя интенсив артымынын 
тямин олунмасыдыр. Мягсядя наил олунмасы 6 истигамят цзря са-
щибкарлыг фяалиййятиня дювлят дястяйинин эцжляндирилмясинин мцвафиг 
вязифяляринин реаллашдырылмасыны нязярдя тутур:   

 Кичик бизнесин харижи инкишаф мцщитинин тякмилляшдирилмяси; 
 Кичик бизнес субйектляринин малиййя-кредит механизмля-

ринин вя ямлак дястяйинин инкишафы; 
 Бизнесин инкишафы вя кичик бизнеся дястяк инфраструктурунун 

фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси; 
 Кичик бизнесин вя она дювлят дястяйинин статистик вя елми-

аналитик тяминаты; 
 Кичик бизнес сферасында реэионал вя хцсуси програмларын 

щяйата кечирилмяси; 
 Кичик бизнес сащясиндя Бейнялхалг ямякдашлыг. 
Сащибкарлыг мцщитинин йахшылашдырылмасы мцасир мярщялядя 

дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин важиб мясяляляри сырасына 
дахилдир. Бунунла ялагядар олараг Програмын йериня йетирилмяси 
чярчивясиндя ясас сяйляр кичик бизнесин фяалиййяти цчцн мянтигли вя 
сабит норматив-щцгуги шяраитлярин йарадылмасы цзря тядбирлярин 
щяйата кечирилмясиня истигамятляняжяк. 

Кичик бизнес субйектляриня мцнасибятдя верэи сийасятинин 
приоритет истигамяти верэи гойма вя щесабат вермя цсулларынын асан-
лашдырылмасы, йумшалдылмасы олажаг. 
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Кичик мцяссисялярин кредит вя инвестисийа тялябатыны тямин 
едян малиййя институтларынын вя технолоэийаларынын инкишафы ян мц-
щцм мясялядир. Ресурсларын юзялляшдирилмяси вя игтисади йенидян 
бюлцшдцрцлмяси механизми мювжуд ресурслардан кичик мцяс-
сисялярин сямяряли истифадясиня кюмяк етмялидир. Базар мцщитиня мц-
вафиг  ямяк мцнасибятляринин вя сосиал мцдафиянин ядалятли системи-
нин йарадылмасы важибдир. Бу мясялялярин щяллиндя дювлятин иштиракы 
иля йарадылан сащибкарлыьа дястяк инфраструктуру  важиб рол ойна-
малыдыр. Кичик бизнеся дястяйин реэионал вя бялядиййя фондларыны 
ящатя едян кичик бизнес субйектляринин малиййя-кредит тяминаты 
системинин мющкямляндирилмяси кичик бизнеся дювлят дястяйи сис-
теминин сабитлийини вя идаря едиля билмясини артыражаг, онун малиййя 
инкишафы цзря давамлы дювлят сийасяти щазырланмасыны вя щяйата 
кечирилмясини тямин едяжяк. 

Сямяряли малиййя-кредит системинин йарадылмасы, малиййя тех-
нолоэийаларынын йайылмасы цзря ясас тядбирляр кредит-малиййя схем-
ляринин, венчур малиййяляшдирилмясинин, гаршылыглы кредитляшдирмя вя 
сыьорталама, онларын практики щяйата кечирилмяси цчцн норматив вя 
методики базанын щазырланмасына истигамятляниб. Бу тядбирляр 
инвестисийа-кредит базарларынын инкишафына кюмяк етмяли вя вясаит-
лярин кичик мцяссисялярин малиййяляшдирилмясиня истигамятляндирил-
мясини стимуллашдырылмасыдыр.  

Приоритет мясялялярдян бири, хцсусиля игтисади трансформаси-
йанын нятижялярини аьыр кечирян проблемли бялядиййя гурумларында 
ящалинин мяшьуллуьунун йцксялдилмяси вя ишсизлийин сявиййясини ашаьы 
салынмасыдыр. Бу мясялянин щяйата кечирилмяси сащибкарлыг фяалиййя-
тинин тялимини, кичик бизнес сащяси цчцн йцксякихтисаслы кадрларын 
щазырланмасыня, фяалиййят эюстярян кичик мцяссися рящбярляринин вя 
мцтяхяссисляринин ялавя пешя тящсил системинин йарадылмасыны, кичик 
бизнес сферасы цчцн ихтисасартырма вя кадрларын йенидян щазырлан-
масы институтларынын инкишафы цчцн методик ясасларын щазырланмасыны 
нязярдя тутур. 

Бизнесменлярин онларын ишинин шяртляринин вя еффективлийинин 
нязяря чарпажаг дяряжядя йахшылашдырылмасына имкан веряжяк  мца-
сир информасийа мцбадиляси системляри, щямчинин дистант системиня 
дахил олмасы важиб мясялялярдян бири олараг галыр. Бу мясялянин 
щяллиндя ясас сяйляр мящсулларын, хидмятлярин бейнялхалг мцба-
дилясинин вя кичик бизнес субйектляринин харижи базара чыхышынын 
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эцжляндирилмясиня кюмяк едян,  Русийанын мцхтялиф бюлэяляриндя 
вя хариждя мящсуллара вя хидмятляря тялябаты, гиймяти, базарларын 
хцсусилийи щаггында мялуматлары юзцндя бирляшдирян конйунктур 
информасийа шябякясинин йарадылмасына истигамятляняжяк. 

Юлкянин елми-техники потенсиалынын мцдафияси вя инкишафы, 
кичик мцяссисялярин инновасийа активлийинин йцксялдилмяси мягсяди 
иля Програм инновасийа инфраструктурунун реэионларарасы, реэионал 
вя бялядиййя сявиййяляриндя эяляжяк инкишафыны, елми-тядгигатларын 
нятижяляринин коммерсийаллашдырылмасы цчцн шяраитин йарадылмасы вя 
рягабятя давамлы мящсулун базара ирялилямясини нязярдя тутур. 
Програм щямчинин елми-техники сферада щцгуги, малиййя, игтисади 
вя диэяр мялуматларла интернет-ресурслардан истифадя етмякля 
мцяссисялярин тяминаты вясаитляринин инкишафыны нязярдя тутур. 

Кичик бизнес сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг мясяляляри 
сырасына МДБ дювлятляри иштиракчылары иля ямякдашлыг програмынын 
ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы; Русийанын АСН, харижи 
юлкялярин назирликляри вя идаряляри иля, кичик бизнеся дястяк Федерал 
Фонду вя харижи юлкялярин кичик бизнеся дястяк дювлят структурлары 
иля, бейнялхалг тяшкилатлар арасында разылыг чярчивясиндя кичик 
Бизнеся Дястяк Сащясиндя ямякдашлыьы; Русийа Федерасийасында 
кичик бизнесин инкишафына техники йардым бейнялхалг лайищяляринин 
щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиндя иштиракы; кичик мцяссисялярин 
харижи игтисади фяалиййятиндя йардым; харижи юлкялярля тижарят-игтисади 
вя елми-техники ямякдашлыг цзря щюкумятляр арасы комиссийанын 
ишиндя иштирак дахилдир. 

Бунунла паралел олараг бцджядян кянар ресурсларын жялб 
едилмяси вя тядбир програмларынын малиййяляшдирилмясиня имкан ве-
рян, мцхтялиф сявиййялярдя бцджялярин йцкцнц азалдан,    прогрессив 
малиййя технолоэийаларынын жялб едилмяси цзря тядбирляр щяйата 
кечириляжяк. 

Програмын щяйата кечирилмяси нятижясиндя гейдиййатдан кеч-
миш кичик мцяссисялярин сайы 1 милйону ютмялидир. Мювжуд щцгуги 
шяхслярин кюмяйи олмадан, кичик мцяссисялярдя мяшьул оланларын вя 
фярди сащибкарларын хцсуси чякиси игтисади фяал ящали 20%-я вя йа 
мцтляг ифадядя тяхминян 14,5 млн. няфяря чатажаг. Бу наилиййятляря 
наил олмаг цчцн гейдиййатдан кечмиш кичик мцяссисялярин сайынын 
орта иллик артым темпини илдя 4,5%  сявиййясиня, кичик секторда 
мяшьуллуг артымыны илдя 8% сявиййясиня чатдырмаг лазымдыр. Кичик 
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бизнесин ЦДМ-я гойулушу 14-15% гядяр артыр. 
Кичик бизнесинин инкишафынын приоритетляри вя она дювлят 

дястяйи цзря орта мцддятли перспективдя стратеъи тядбирляр 2010-жу 
иля гядяр Русийа Федерасийасында кичик бизнесин инкишафы консеп-
сийасында якс олунуб. Бу тядбирляр Русийанын АСН ижра щакимий-
йятинин бу ишдя мараьы олан федерал органлары вя сащибкарларын 
ижтимаи бирликляри иля бирликдя щазырланыр.   
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Əlavə 1 
ƏSAS TERMİNLƏR LÜĞƏTİ 

 
SƏHM – səhmdar cəmiyyətinin fonduna müəyyən hissənin 

(məbləğin) ödənilməsini təsdiq edən qiymətli kağız. Səhm sahibinə 
divident formasında gəlirin müəyyən hissəsini almaq, həmçinin səhm-
dar cəmiyyətinin işlərinin idarə edilməsində iştirak etmək hüququ 
verir. Səhm aşağıdakı rekvizitlərə malikdir: cəmiyyətin firma adı və 
onun yeri, qiymətli kağızın adı – səhm, onun sıra nömrəsi, buraxılış 
tarixi, növü (adi və ya imtiyazlı) və nominal dəyəri, sahibinin adı (adlı 
səhmlər üçün), səhmin buraxıldığı günə cəmiyyətin fondunun həcmi, 
buraxılmış səhmlərin miqdarı, dividentlərin ödənmə müddəti, səhmdar 
cəmiyyətinin İdarə Heyəti sədrinin imzası. Adlı səhmin üzərində onun 
sahibinin soyadı göstərilir. Bu növ səhmlər səhmdar maliyyələşdir-
məsinin ilkin (erkən) vaxtlarında daha çox yayılmışdı. Vətəndaşların 
ancaq adlı səhm sahibi olmaq hüququ var. Adsız səhm – ixtiyarı onu 
təqdim edənə məxsus olan səhm. Təsisedici səhm – səhmdar cəmiy-
yətinin təsisçiləri arasında bölüşdürülən və onlara bəzi imtiyazlar 
verən səhm (səslərin əlavə miqdarı, əlavə səhmlər buraxıldığı halda 
onları birinci növbədə almaq hüququ və s.). Adi səhm – bu səhmlərə 
görə hər bir səhmdarın qoyduğu vəsaitin məbləğinə mütənasib olaraq 
dividentlər səhm sahibləri arasında bölüşdürülür. İmtiyazlı səhmlər – 
bu səhm öz sahibinə səhmdar cəmiyyətinin gəlirindən divident almağa 
müstəsna hüquq verir. Üzərində səhmin nominal dəyərinin təsbit olun-
muş faizi qədər divident ödənilməsi göstərilməklə buraxıla bilər. Bu 
faiz səhmdar cəmiyyətinin gəlirinin məbləğindən və onun fəaliyyə-
tinin nəticələrindən asılı olaraq dəyişmir. İmtiyazlı səhm sahibləri 
birinci növbədə gəlir götürür. Adi səhm sahibləri öz payını qalan məb-
ləğdən götürür. İmtiyazlı səhmlər cəmiyyətin nizamnamə fondunun 
10%-dən artıq məbləğdə buraxıla bilməz.  

SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ – müəssisələrin, təşkilatların və 
ayrı-ayrı şəxslərin (səhmdarların) maliyyə vəsaitlərinin birləşdirilmə-
sinin təşkilati formasıdır. Səhmdar cəmiyyəti hüquqi şəxs kimi tanınır 
və ona məxsus əmlak hüdudlarında öhdəliklərə görə cavabdehdir. 
Qapalı səhmdar cəmiyyətlərinin səhmləri ancaq onun təsisçiləri ara-
sında bölüşdürülür. Açıq səhmdar cəmiyyətlərinin səhmləri sərbəst 
şəkildə satılır və alınır. 
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SƏHMDAR KAPİTALI – səhmdar cəmiyyətinin əsas kapitalı. 
Onun həcmi cəmiyyətin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir. Səhmlərin 
emissiyası hesabına yaranır. 

ANTİİNHİSAR SİYASƏTİ – iqtisadiyyatın inhisarsızlaşdırıl-
masına və inhisarların meydana gəlməsinin qarşısının alınmasına 
istiqamətləndirilmiş dövlət siyasəti. 

İCARƏ – əmlak borcu, yəni əmlakın, torpaq sahəsinin və s. 
haqqı ödənilməklə müvəqqəti istifadəyə (müddət icarə müqaviləsi ilə 
müəyyən olunur) verilməsi. Hazırda torpaqlar, binalar və tikililər, 
müəssisələr, istehsal vasitələri və s. icarəyə verilə bilər. İcarə mül-
kiyyət hüququnun dəyişməsinə səbəb olmur. İcarəyə verən – öz 
əmlakını icarəyə vermiş şəxs və ya təşkilat mülkiyyətçi olaraq qalır. 
Dövlət əmlakının icarəsi zamanı qanunvericiliklə icarəyə verən dövlət 
hesab olunur. 

İCARƏ HAQQI – icarəyə verən tərəfindən əmlakdan, binadan 
və ya torpaqdan müvəqqəti istifadəyə görə icarədardan aldığı haqq. 
İcarəyə götürülmüş əmlakın dəyərinin amortizasiya köçürmələri və 
əmlakdan istifadəyə görə əldə olunmuş gəlirin müqavilə əsasında 
təyin olunmuş bir hissəsi (bu bir qayda olaraq bank faizindən aşağı 
olmur) icarə haqqına daxildir. 

İCARƏ MÜƏSSİSƏSİ – dövlət orqanı və əmək kollektivinin 
qərarı ilə formalaşfırılmış icarədar təşkilat arasında bağlanmış 
müqavilədən sonra yaranan müəssisə. Ümumi yığıncağın təsdiq etdiyi 
nizamnaməyə əsasən fəaliyyət göstərir. Müəssisə icarəyə keçərkən 
dövlət sifarişlərinin yerinə yetirilməsini və icarəyə verildiyi il qəbul 
olunmuş sifarişin həcmini aşmayan həcmdə məhsulun reallaşdırılması 
sifarişini öz üzərinə götürməlidir. Qalan hallarda icarə müəssisəsi öz 
təsərrüfat fəaliyyətinin təşkilində tam sərbəstdir. Onun fəaliyyətinə, 
həmçinin mühasibat və statistika hesabatlarına nəzarət kooperativlər 
üçün təyin olunmuş qaydada aparılır. Material xərcləri, əməkhaqqı, 
vergi ödəmələri, icarə haqqı, sığorta ödəmələri, təbii və əmək ehtiyat-
larına görə ödəmələr tutulduqdan sonra icarə müəssisəsinin məda-
xildən aldığı gəlir tamamilə onun sərəncamında qalır. İcarə müəssisəsi 
işçilərin işə qəbulu və işdən çıxarılması qaydalarını, əməkhaqqının 
ödənilmə formasını və sistemini, istirahət günlərinin və məzuniyyətin 
verilməsi qaydalarını sərbəst olaraq müəyyən edir. Maliyyə vəsait-
lərinin əlavə səfərbərliyi məqsədilə icarə müəssisəsi istənilən bankdan 
kreditlər götürə bilər, müddətli qiymətli kağızlar (istiqrazlar) buraxa 
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bilər, qiymətli kağızlar bazarına daxil ola bilər. 
İCARƏ PODRATI – dövlət müəssisələrinin və ya başqa 

müəssisələrin daxilində icarə kollektivlərinin işçilərinin əməyinin 
təşkili və haqqının ödənməsi forması. İcarə müqaviləsi icarə haqqının 
miqdarını və icarə kollektivinin müəssisənin xərclərində və ödənişlə-
rində iştirakı qaydalarını müəyyən edir. İcarə podratında müəssisə 
bütövlükdə müəssisənin fəaliyyəti üzrə büdcə və digər hesabatları 
həyata keçirir. O planlaşdırmanın, vahid texniki siyasətin, sosial 
sferanın inkişafının həyata keçirilməsi funksiyasını özündə saxlayır. 

HƏRRAC – açıq sənədləşmələrdə satış, yəni alıcıların müsa-
biqəsi (tender) əsasında malları satma üsulu. Burada mal (və ya onun 
nümunəsi) əvvəlcədən baxılmaq üçün təqdim olunur. Hərrac forması, 
həmçinin ödəmə qabiliyyətini itirmiş borcluların əmlakının məcburi 
satışı zamanı həyata keçirilir. Xarici ticarətdə daha geniş yayılmışdır. 

AUTSAYDERLƏR – «vəhşi» adlandırılan müəssisələr (əsasən 
kiçik və orta). Onlar bu və ya digər səbəbdən konkret fəaliyyət sfera-
sında yaranan inhisarçı birləşmələrə və ya razılaşmalara daxil olmur-
lar. Autsayderlər çox vaxt faktiki olaraq iri monopoliyaların subpod-
ratçıları olurlar. 

BANK – qaytarılma, ödənişli və müddətli şərtləri ilə pul vəsait-
lərinin cəlb olunması və öz adından yerləşdirilməsi üçün yaradılmış 
müəssisə. Hüquqi şəxsdir.  

BANK KREDİTİ – bank tərəfindən şəxsi və ya cəlb olunmuş 
kapitalın bir hissəsinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi. Borc, uçot 
veksellərinin və s. verilməsi formasında həyata keçirilir. Forteytinq, 
alıcıya kredit, faktorinq kreditin spesifik formalarıdır. 

BARTER – firmalar arasında bərabər məbləğdə malların pul-
suz əsaslarda yerinə yetirilən mübadiləsi. Beynəlxalq praktikada yayıl-
mış qarşılıqlı ticarət formalaınrdan biridir. İdxal və ixrac əməliy-
yatlarının qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. 

BARTER SÖVDƏLƏŞMƏSİ – müəyyən miqdarda bir və ya 
bir neçə növ malın dəyərinə (qiymətinə) ekvivalent olan miqdarda 
başqa mal və ya mallarla mübadiləsi. Xarici ticarətdə valyuta vəsait-
lərindən istifadə etmədən malların birbaşa mübadiləsini həyata ke-
çirməyə imkan verir. Barter sövdələşmələri həm ikitərəfli, həm də 
çoxtərəfli xarakter daşıya bilər. 

BİZNES – gəlir gətirən və ya başqa xeyir verən təsərrüfat 
fəaliyyəti. 
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BİRJA – təşkilati rəsmiləşdirilmiş, müntəzəm fəaliyyət 
göstərən bazar. Bazarda qiymətli kağızların (fond birjası), xarici 
valyutanın (valyuta birjası) ticarəti və ya standartlar və nümunələr 
üzrə malların topdansatış ticarəti (əmtəə birjası) həyata keçirilir. 

BROKER – maraqlı tərəflər (müştərilər) arasında sövdələş-
mələrin həyata keçirilməsinə kömək edən vasitəçi. Adətən öz xid-
mətlərinə görə muzd alaraq müştərilərin tapşırığına görə və müştəri-
lərin hesabına müqavilələr bağlayır. Müəyyən növ mallar və xidmətlər 
üzrə ixtisaslaşır, mallarla və qiymətli kağızlarla birja əməliyyatlarında, 
gəmilərin fraxtlanması və sığortalanması zamanı vasitəçi kimi çıxış 
edir. Broker rolunu hüquqi və fiziki şəxslər yerinə yetirə bilər, on-
lardan çoxu ayrı-ayrı ölkələrin bazarlarını və mallarını inhisarlaş-
dırmış iri şirkətlərdir. Brokerlər müştərilərlə bağlanmış müqavilələr 
əsasında fəaliyyət göstərir. Müştərilərə əlavə xidmətlər, o cümlədən 
bazarın, reklamın, kreditlərin verilməsinin öyrənilməsi üzrə xidmətlər 
göstərə bilərlər. Baş brokerə qofbroker deyirlər. 

VALYUTA – 1) ölkənin pul vahidi; 2) xarici ölkələrin pul 
nişanı, həmçinin xarici pul vahidləri ilə ifadə olunmuş və beynəlxalq 
hesablaşmalarda istifadə olunan kredit və ödəniş sənədləri (veksellər, 
çeklər və s.). Konversiya edilən (dönərli) valyuta istənilən xarici 
valyuta ilə mübadilə edilir. Valyutanın dönərliyi, qismən konversiyası 
bu və ya digər valyuta sahibi tərəfindən və ya digər valyuta əmə-
liyyatları tərəfindən məhdudlaşır. Konversiya olunmayan (qapalı) 
valyuta bir ölkə daxilində fəaliyyət göstərir. 

BAZAR STRUKTURUNUN NÖVLƏRİ – inhisar, oliqo-
poliya, inhisarçı rəqabət, kamil rəqabət və s. 

BAZARDA HAKİM MÖVQE – müəssisənin ya sərbəst, ya da 
digər müəssisələrlə birlikdə müəyyən malın və ya xidmətin, ya da 
mallar və xidmətlər qrupunun bazarına nəzarət edə bildiyi vəziyyət. 
Belə müəssisənin vəziyyəti inhisarçı ilə analojidir, yəni bazarda ye-
ganə olan firma müvafiq olaraq onu ən yüksək gəlirlə təmin edən qiy-
mətləri maneəsiz təyin edə bilər. Bazarda hakim mövqeyi əldə etmək 
üçün müəssisənin iki imkanı var: 1) bazarda ən iri və ya yeganə 
müəssisə olmaq, 2) qiymətlərin təyin olunması və bazarın bölünməsi 
üçün rəqiblərlə razılığa nail olmaq. 

DÖVLƏT TƏNZİMLƏMƏSİ – iqtisadiyyatın verilən rejimdə 
fəaliyyətini təmin etmək və ya dəstəkləmək məqsədilə, ya da iqtisadi 
təzahürlərin və ya onların əlaqələrinin dəyişməsi və inkişafı üçün 
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iqtisadiyyata məqsədyönlü təsir forması. Tənzimləmə normalar və 
tədbirlər sisteminin köməyi ilə həyata keçirilir. Sonuncu təsərrüfatçı 
subyektlərin davranışını inzibati təsir metodları vasitəsilə nizamlayır: 
qanunlar, əmrlər, təlimatlar, həmçinin iqtisadi tənzimləyicilər sistemi 
vasitəsilə: qiymətlər, vergilər, bank faizləri, preferensiyalar, sank-
siyalar və b. 

DÖVLƏT BÜDCƏSİ – dövlətin mərkəzi pul fondunun yara-
dılmasının və istifadəsinin əsas maliyyə planı. 

DÖVLƏT SİFARIŞİ – yuxarı orqanların müəssisələrə və təş-
kilatlara plan tapşırığı forması. Bazarın formalaşması şəraitində 
müəssisənin fəaliyyətini koordinasiya etmə, dövlət rəhbərliyi və 
təsərrüfat idarəçiliyi funksiyalarına sərhəd qoyma, sərbəst müəssisə 
olmaq vasitəsidir. Dövlət sifarişi vasitəsilə istehsala birbaşa dövlət 
təsiri həyata keçirilir, vacib material-maddi nisbətinin təkrar isteh-
salını təmin edir. Dövlət sifarişinin material-texniki təminatına və 
reallaşdırılmasına zəmanət verilir. 

DEVALVASİYA – milli valyuta kursunun xarici valyutalara 
nisbətən rəsmi azaldılması. 

İQTİSADİYYATIN DEMOKRATLAŞDIRILMASI – isteh-
salçıların və ticarətin inhisar vəziyyətinin ləğvi. 

QITLIQ – əhali üçün tələb olunan xalq istehlakı mallarının və 
xidmətlərinin onların az istehsalı, həmçinin aşağı keyfiyyəti, dar çeşidi 
ilə əlaqədar çatışmaması. 

DİVİDENT – səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinin nəticələrinə 
görə səhm sahibinin əldə etdiyi gəlir. Divident kütləsi – səhmdar 
cəmiyyətinin fəaliyyətə başladıqdan sonra səhmdarlar arasında bölüş-
dürülməli olan yekun gəliri. 

DİLER – birja və ya ticarət vasitəçiliyi həyata keçirən şəxs (və 
ya firma). Dilerlər öz adından fəaliyyət göstərir və brokerlər, başqa 
dilerlər, müştərilər arasında vasitəçi ola bilərlər. Diler qiymətli kağız-
ların, malların və valyutanın alqı-satqısının ticarət sövdələşmələrində 
vasitəçi kimi çıxış edə bilər. 

İNVESTİSİYALAR – sahibkarlıq obyektlərinə və başqa 
fəaliyyət növlərinə qoyulması nəticəsində gəlir (mənfəət) yaradan və 
ya sosial səmərəyə nail olunan əmlak və əqli dəyərlərin bütün növləri. 
Belə dəyərlər aşağıdakılardır: pul vəsaitləri, məqsədli bank əmanətləri, 
paylar, səhmlər və digər qiymətli kağızlar; daşınan və daşınmaz əmlak 
(binalar, qurğular, avadanlıqlar və digər maddi dəyərlər); müəllif 
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hüquqlarından irəli gələn əmlak hüquqları, nou-hfu, təcrübə və başqa 
əqli dəyərlər; torpaqdan, digər təbii ehtiyatlardan istifadə hüquqları. 

ƏMANƏTLƏRİN İNDEKSASIYASI – ölkədə qiymətlərin 
ümumi səviyyəsi dəyişərkən əmanətçilərə ödənən faiz stavkasının 
səviyyəsinin dəyişməsi. 

GƏLİRLƏRİN İNDEKSASİYASI – qiymətlərin səviyyə-
sindən asılı olaraq əhalinin müxtəlif qruplarının nominal gəlirlərinin 
müntəzəm dəyişməsi. 

İNNOVASİYA (YENİLİK) – 1) iqtisadiyyata texnika və 
texnologiya nəslinin əvəz olunmasını təmin edən qoyuluş; 2) elmi-
texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin nəticəsi olan yeni texnika və texno-
logiyalar. İxtiraçılığın inkişafı, iri ixtiraların meydana gəlməsi  inno-
vasiyanın əhəmiyyətli amilidir. 

İNFLYASİYA – ölkədə təsərrüfat dövriyyəsinin tələblərindən 
artıq dövriyyədə olan kağız pudların miqdarının artması, pulun 
qiymətdən düşmə prosesi. 

SİNİFLƏR (İCTİMAİ) – adamların ictimai istehsalın müəy-
yən sistemində yerinə görə, istehsal vasitələrinə (əsas əlamət) münasi-
bətə (böyük hissəsi qanunla rəsmiləşdirilmiş və möhkəmləndirilmiş) 
görə, onların əməyin ictimai təşkilində roluna, müvafiq olaraq ictimai 
sərvətdən bu və ya digər ölçüdə pay almaq üsullarına görə fərqlənən 
böyük qruplar. 

MÜƏSSİSƏNİN KOMMERSİYA SİRRİ – istehsalla, 
texnoloji informasiya ilə, idarəçiliklə, maliyyə ilə və başqa fəaliyyətlə 
bağlı yayılması (ötürülməsi, sızması) müəssisənin maraqlarına ziyan 
vura bilən, dövlət sirri olmayan məlumat. Müəssisənin kommersiya 
sirrini yaymağa görə məsuliyyət qanunverici aktlarla müəyyən olunur. 

RƏQABƏT QABİLİYYƏTİ – bazar şəraitində başqa istehsal-
çıların analoji malları və xidmətləri ilə müqayisədə rəqabətə davam 
gətirmək qabiliyyəti. Rəqabət qabiliyyətinin səviyyəsi müxtəlif 
texniki-iqtisadi amillər məcmusu ilə müəyyən olunur: keyfiyyət, maya 
dəyəri, ticarətin forma və metodları, qiymətlər, təchizatın və nəqletmə-
nin şərtləri və müddəti, dəbin və yerli bazarın tələblərinə müvafiqlik, 
alıcılarla hesablaşmanın növləri və formaları, istehsalçının, satıcının, 
malın nüfuzu, reklamın səmərəliliyi və b. 

RƏQABƏT – yaxşı, iqtisadi cəhətdən daha sərfəli istehsal və 
satış şərtlərinə görə mal istehlakçıları arasındakı mübarizə. 
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KONSORSİUM – müəyyən əməliyyatları müştərək həyata 
keçirmək üçün bir neçə bankın və ya iri müəssisənin sazişi. 

KOOPERATİV – şəxsi, icarəyə götürülmüş və ya pulsuz isti-
fadəyə verilmiş əmlak bazasında müştərək təsərrüfat və digər fəaliy-
yəti aparmaq üçün üzvlük əsasında könüllü birləşmiş vətəndaşların 
ictimai təşkilatı. Hüquqi şəxsdir, öz balansına malikdir. Müstəqil 
olaraq kollektivin istehsal-maliyyə fəaliyyətini və sosial inkişafını 
planlaşdırır. Öz xərcini ödəyən müəssisədir. Vergiləri və başqa 
ödəmələri ödəməklə dövlət büdcəsinin formalaşmasında iştirak edir. 

KOOPERASİYA – 1) əməyin təşkilinin eyni bir və ya bir-biri 
ilə bağlı müxtəlif əmək proseslərində müştərək iştirak edən böyük 
sayda şəxslərin əməyinin təşkilinin formalarından biri; 2) qrup 
şəklində əmlaka əsaslanan təsərrüfatçılıq forması; 3) müəyyən 
məhsulun müştərək hazırlanması ilə məşğul olan müəssisələr arasında 
uzunmüddətli və sabit əlaqələr forması. 

KREDİT – bir qayda olaraq faiz ödənməklə müəyyən müddətə 
borc pul və ya mal verilməsi. Zəmanətli kredit – bankın və ya dövlət 
orqanlarının zaminliyi ilə müəssisələrin bir-birinə verdiyi kredit. 
Dövlət krediti – dövlətin hüquqi və ya fiziki şəxslərə verdiyi kredit. 
Əsasən dövlət borcları və istiqrazlar şəklində həyata keçirilir. 
Uzunmüddətli kredit – uzun müddətə (bir ildən çox) verilmiş kredit. 
Xalq təsərrüfatına kapital qoyuluşunun mənbələrindən biri. Uzunmüd-
dətli kreditin ödənmə müddəti tikintinin müddətindən və tikilən ob-
yektin özünü ödəməsindən asılıdır. Qısamüddətli kredit cari fəa-
liyyət məqsədi ilə 12 aydan çox olmayan müddətə verilir (bəzi hal-
larda 2 ilədək). Qısamüddətli kredit obyekti bir qayda olaraq, müəssisə 
olur. İstehlakçı krediti – istehlak mallarının, xidmətlərin, mənzil 
tikintisi xərclərinin (fərdi qaydada, mənzil-tikinti kooperativləri 
vasitəsilə) ödənməsi üçün əmlakı girov qoymaqla lombardlarda, 
qarşılıqlı yardım kassalarında verilən borc. 

Lisenziya – rəsmi icazə. Kommersiya praktikasında aşağıda-
kılara rast gəlinir: patent lisenziyası; hansısa bir fəaliyyət növünün 
(məsələn, ticarət, heyvanların ovlanması və s.) aparılmasına lisenziya; 
idxal və ya ixraca lisenziya; bank əməliyyatlarının həyata keçirilmə-
sinə, xarici valyutada əməliyyatların aparılmasına (kommersiya 
bankları üçün) lisenziya. 

DƏLLAL – fond, əmtəə və valyuta birjalarında sövdələşmə 
bağlanarkən vasitəçi. 
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KİÇİK MÜƏSSİSƏLƏR – mülkiyyət formasından asılı olma-
yaraq işçilərinin sayı sənayedə və tikintidə 200 nəfərədək, elmdə – 
100 nəfərədək, digər istehsal sferalarında – 50 nəfərədək, qeyri-is-
tehsal sferalarında – 20 nəfərədək, pərakəndə satışda – 15 nəfərədək 
olan müəssisələr. Müttəfiq və muxtar respublikaların qanunvericiliyi 
ilə regionların xüsusiyyəti nəzərə alınaraq işçilərin sayının daha aşağı 
həddi də müəyyən oluna bilər. Bir neçə növ fəaliyyət həyata keçirən 
çoxprofilli müəssisələr məhsullarının (işlər, xidmətlər) reallaşdırılan 
həcmində ən çox payı olan fəaliyyət növünə görə kiçik müəssisələr 
kateqoriyasına aid olur. 

MARKETİNQ – istehsal-satış fəaliyyətinin idarə olunmasının 
təşkili üzrə kompleks tədbirlər sistemi. Burada fəaliyyət alıcıların 
tələbatının maksimum  ödənilməsi məqsədilə bazarın öyrənilməsinə 
əsaslanır. Bazardakı vəziyyətdən asılı olaraq marketinqin aşağıdakı 
növlərindən istifadə olunur: konversiya, stimullaşdırıcı, inkişaf etdi-
rən, remarketinq, sinxromarketinq, dəstəkləyici marketinq, demarke-
tinq, əks təsir göstərən marketinq, məqsədli marketinq. Konversiya 
marketinqi malın keyfiyyətindən asılı olmayaraq mala tələbat ol-
madıqda tətbiq edilir. Bu halda marketinq fəaliyyəti tələbatın forma-
laşdırılmasına istiqamətləndirilməlidir. Stimullaşdırıcı marketinq 
mala tələbat az olduqda (məsələn, alıcıya tanış olmayan məmulata) 
lazımdır. Marketinq fəaliyyəti böyük tələbat üçün şəraitin yaradıl-
masına istiqamətlənir. İnkişaf etdirən marketinq potensial tələbatı 
reallığa çevirmək lazım olanda məqsədəuyğundur. Bunun üçün səyləri 
məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə istiqamətləndirmək lazımdır. 
Remarketinq verilən malla bazarın doldurulması nəticəsində tələbat 
azaldıqda lazımdır. Vəzifə tələbatın bərpa olunmasıdır (canlandırıl-
ması). Bunu mala əlavə yeniliklər vermək, yeni bazarlara oriyentasiya 
etmək və s. yollarla etmək mümkündür. Sinxromarketinq malın 
mövsümiliyinə, konyunktura və s. görə tələbat tərəddüd edəndə lazım-
dır. Satışı tələbatın tərəddüdlərinin uçotuna əsasən sabitləşdirmək 
lazımdır. Dəstəkləyici marketinq tələbat müəssisənin imkanlarına 
dəqiq uyğun gəldikdə lazımdır. Demarketinq tələbat müəssisəsinin 
imkanlarına görə hədsiz olanda lazımdır. Tələbatı qiymətləri artırmaq, 
reklamı dayandırmaq və s. yolu ilə azaltmaq lazımdır. Belə olan halda 
məhsulun istehsal hüququ lisenziyasını başqa müəssisələrə satmaq 
olar. Əks-təsir göstərən marketinq yüksək irrasional tələbat zamanı 
lazımdır. İrrasional tələbatı sıfıra endirmək lazımdır (məsələn, spirtli 
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içkilərə, tütün məhsullarına və s.). Bu malların istehsalını və ticarətini 
azaltmaq məqsədəuyğundur. Məqsədli marketinq – bazar seqment-
lərini ayırmaq, bir və ya bir neçə seqmentin seçilməsi və seçilmiş seq-
mentə müvafiq olaraq malların və marketinq növlərinin işlənib ha-
zırlanması. 

MENECMENT – istehsalı idarəetmə metodlarının, forma-
larının, vasitələrinin məcmusu. 

MENECER – idarəetmə üzrə mütəxəssis müəssisə rəhbəri, in-
zibatçı, muzdlu peşəkar müdir (idarə edən) və s.. 

MİKROİQTİSADİYYAT VƏ MAKROİQTİSADİYYAT – 
inkişaf etmiş ölkələrin ədəbiyyatlarında müxtəlif idarəetmə səviyyələ-
rində – aşağı (mikroiqtisadiyyat) və yuxarı (makroiqtisadiyyat) səviy-
yələrdə iqtisadiyyatın təhlilini işarə etmək üçün geniş yayılmış 
anlayış. 

MONİTORİNQ – ətraf mühitdə insan fəaliyyətinin yaratdığı 
dəyişiklikləri müəyyən edən kompleks müşahidələr və tədqiqatlar. 

İNHİSAR – dövlətin (məsələn, xarici ticarət), təşkilatın, 
firmanın hansısa fəaliyyət sferasında müstəsna (inhisar) hüququ. 

VERGİLƏR – hüquqi və fiziki şəxslərin gəlirlərindən və ya 
əmlakından tutulan ödəniş forması. Məcburiliyi, ölçülərin və ödənmə 
müddətinin nizamlanması ilə xarakterizə olunur. Birbaşa vergilər 
bilavasitə gəlirə və əmlaka təyin olunur. Dolayı vergilər – mallara və 
xidmətlərə vergi malların qiymətlərində ödənilir və ya tariflərə daxil 
edilir. Aksiz – dövlət xəzinəsini doldurmaq məqsədilə ilkin zəruri 
əşyalara qoyulan dolayı vergi. Dövlət vergisi ölkənin dövlət 
qanunvericiliyinə əsasən mərkəzi hökumət tərəfindən toplanır və 
dövlət büdcəsinə istiqamətləndirilir. Yerli vergilər – müvafiq ərazidə 
yerli idarəetmə orqanları tərəfindən toplanır və yerli büdcələrə daxil 
olur. Proqressiv vergi – gəlirlərin artması ilə artan vergi. 
Proporsional vergi gəlirlərin istənilən həcmində vahid stavka üzrə 
toplanır. Ödəmənin miqdarı gəlirlərin cəminə mütənasibdir. 

DÖVRİYYƏDƏN VERGİ – xalq istehlakı mallarına sənaye-
nin topdansatış qiymətlərinin elementidir. Üç üsulla təyin olunur:           
1) dövriyyəyə qoyulan faizlərlə; 2) mal (məhsul) vahidindən dəyişməz 
məbləğlərdə; 3) ticarət və topdansatış güzəştləri (nəqliyyat xərcləri) 
nəzərə alınmaqla pərakəndə (sənaye topdansatış qiymətləri ilə) və 
müəssisənin topdansatış qiymətləri arasındakı fərq şəklində. 
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MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏT – hər birinin 
məsuliyyəti müəssisənin nizamnamə fondundakı əmanəti (payı) ilə 
məhdudlaşdırılaraq müştərək fəaliyyət göstərən şəxslərin birliyi. 

OLİQOPOLİYA – qrup şəklində inhisar, yəni öz aralarında 
əsasən qiymət rəqabəti aparmayan azsaylı müəssisələrin (firmaların) 
bazarda və ya hansısa təsərrüfat sahəsində hökmranlığı. 

OPSİYA – müəyyən zaman dövründə və təyin olunmuş qiy-
mətlərlə hansısa qiymətli kağızları və ya malları müəyyən ödənişə 
görə əldə olunmuş almaq və ya satmaq hüququ. Fyuçers opsionu – 
birja sövdələşməsi növüdür. Mallar sonrakı təkrar satışdan sonra əldə 
edilir. 

PATENT – ixtiraçıya və ya onun hüquqi varisinə səlahiyyətli 
dövlət orqanı tərəfindən verilmiş müəllifliyi və müstəsna hüququ 
təsdiq edən sənəd. 

ÖDƏMƏ QABILİYYƏTLİ TƏLƏBAT – əhalinin bazarda 
mal və xidmətlərə təqdim olunan tələbatı. Miqdarca əhali tərəfindən 
malların alınmasına və xidmətlərin ödənilməsinə xərclənə biləcək pul 
vəsaitlərinin məbləği ilə ifadə olunur. 

SAHIBKARLIQ FƏALİYYƏTİ – vətəndaşların və ya onların 
birliklərinin gəlir əldə etməyə istiqamətləndirilmiş təşəbbüskar müs-
təqil fəaliyyəti. Müəssisənin təşkilati-hüquqi formasının müəyyən et-
diyi hüdudlarda vətəndaşlar tərəfindən riski və məsuliyyəti öz 
üzərlərinə götürməkə həyata keçirilir. 

MÜƏSSİSƏ – məhsul istehsal etmək, ictimai tələbatı ödəmək 
məqsədi ilə işləri yerinə yetirmək, xidmətlər göstərmək və gəlir əldə 
etmək üçün yaradılmış, sərbəst təsərrüfatçılıq edən obyekt. Müəssisə 
şəxsi, dövlət, bələdiyyə mülkiyyətində, ictimai təşkilatların mül-
kiyyətində ola bilər, həmçinin qarışıq mülkiyyət formasında ola bilər. 

MƏNFƏƏT– müəssisənin təmiz gəlir forması. Onun fəaliyyət 
göstəricilərini ümumiləşdirir. Məhsulun (işlərin, xidmətlərin) reallaş-
dırılmasından əldə olunan mədaxillə istehsal xərcləri arasındakı fərqlə 
müəyyən olunur. Balans mənfəəti– müəssisənin istehsal-təsərrüfat 
fəaliyyətinin nəticəsi. Məhsulun (işlərin, xidmətlərin), digər maddi 
dəyərlərin reallaşdırılmasından gələn gəlirin və reallaşdırma xaricində 
olan əməliyyatların bu əməliyyatlara çəkilən xərclərin məbləği qədər 
kiçildilmiş gəlirlərinin cəmidir. Hesabat mənfəəti – büdcə, bank, yu-
xarı orqanlar qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün nəzərdə 
tutulmuş məbləği balans gəlirindən çıxdıqdan sonra yaranan gəlir. 
Xalis mənfəət– vergilər və büdcəyə digər ödəmələr ödəndikdən sonra 
müəssisədə qalan gəlir. Onun tam sərəncamına keçir. Qanunla başqa 
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cür nəzərdə tutulmayıbsa, xalis gəlirin istifadəsi istiqamətlərini 
müəssisə müstəqil olaraq müəyyən edir. 

ÖZƏLLƏŞDİRMƏ –səhmdar cəmiyyətlərinin, digər təsərrüfat 
cəmiyyətlərinin və yoldaşlıqların, həmçinin kollektiv mülkiyyətə 
əsaslanan müəssisələrin səhmlərinin hamısını və qismən vətəndaşların 
mülkiyyətinə alması prosesi. 

MÜLKİYYƏTİN DÖVLƏTSİZLƏŞDİRİLMƏSİ – mülkiy-
yət formasının dəyişdirilməsi, dövlət müəssisələrinin qeyri-dövlət 
mülkiyyəti formalarına əsaslanan müəssisələrə çevrilməsi. 

BAZAR – malların alqı-satqı prosesi ilə bağlı meydana gələn 
və reallaşdırılan mübadilə sferası. Burada mal və xidmətlərin isteh-
salçılardan istehlakçılara hərəkəti barədə konkret təsərrüfat fəaliyyəti 
də baş verir. Alıcı bazarı – bazarda mal və xidmətlər təklifinin tələ-
batı ötüb keçdiyi vəziyyət. Satıcı bazarı – bazarda mal və xidmətlərə 
tələbatın onların təklifini çox ötüb keçdiyi vəziyyət. 

BAZAR İNFRASTRUKTURU – bazar mexanizminə xidmət 
edən elementlər kompleksi: kapital bazarı, istehsal vəsaitləri bazarı, 
əmək bazarı və s. 

BAZAR MEXANİZMİ – bazarın təklif, tələb və qiymət kimi 
üç əsas elementinin qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsir mexanizmi. 
Tələb və təklif qanunu və dəyər qanunu öz təsirini onun vasitəsilə gös-
tərir. Bazar mexanizminin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun hər bir 
elementi tələb və təklifə təsir edən əsas alət olan qiymətlə sıx bağlıdır. 
Məsələn, tələb qiymətlə tərs mütənasib mövqe tutur, malın qiyməti 
artdıqca ona tələb, bir qayda olaraq, azalır və əksinə. 

SDR – Beynəlxalq valyuta fondu tərəfindən buraxılan və bey-
nəlxalq nağdsız hesablaşmalarda istifadə olunan beynəlxalq ödəniş və 
ehtiyat vəsaiti. 

BAZARIN SEQMENTLƏŞMƏSİ – hər hansı əlamətə görə 
bazarın ayrı-ayrı hissələrə bölünməsi: sosial əlamətlər, alıcılıq qabi-
liyyəti, cinsi, yaşı, dini ənənələrə və s. görə seçilmiş eynilik təşkil 
edən istehlakçı qruplarına, fərdi istehlakçı qruplarına, regionlara, sahə-
lərə və s. görə. 

AİLƏ PODRATI – fərdi-ailə əməyindən istifadəyə əsaslanan 
təsərrüfat aparma forması. 

SERTİFİKAT – vəsiqə, şəhadətnamə. 
TƏLƏB – alıcıların ödəmə qabiliyyətli tələbatı, yəni mallara, 

həmçinin əmtəə formasında reallaşdırılan xidmətlərə alıcı tələbatının 
pulla təmin olunmuş hissəsi. Tələbin növləri: həqiqi, reallaşdırılmış, 
təmin olunmamış (aşkar və gizli), potensial, ajiotaj, elastik, qeyri-
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elastik və s. 
BORC – müəyyən ödənişlə borc pul verilməsi, ödəniş adətən 

verilən ssudanın məbləğindən faizlə təyin olunur. 
SUBSİDİYA – yerli hakimiyyət orqanlarına, hüquqi və fiziki 

şəxslərə, başqa dövlətlərə dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına 
dövlətin əsasən pul formasında verdiyi yardım. 

GÖMRÜK BƏYANNAMƏSİ – məzmununda sərhəddən 
keçirilən yük (idxal-ixrac malları, baqaj, əldə daşınan yük, valyuta, 
qiymətli şeylər və s.) haqqında məlumat olan, milli qanunvericiliyin 
tələblərinə müvafiq olaraq tərtib edilmiş sənəd. 

ƏMTƏƏ – işləri və xidmətləri də daxil etməklə satış üçün 
(reallaşdırmaq üçün) nəzərdə tutulmuş fəaliyyət məhsulu. 

ƏMTƏƏ MARKASI – istehlakçıya təklif olunan məhsulu və 
ya xidmətləri ifadə edən ad, işarə, simvol, şəkil və ya onların bir-
ləşməsi. 

TİCARƏT NİŞANI – hüquqi müdafiə ilə təmin olunmuş 
əmtəə nişanı (və ya onun bir hissəsi). 

MÜƏSSİSƏ NİZAMNAMƏSİ – müəssisənin məqsədini, pro-
fil və vəzifələrini, onun fəaliyyət sferasını, idarəetmə və nəzarət 
orqanlarını, əmlakın yaradılması, gəlirin (mənfəətin) bölüşdürülməsi 
qaydalarını, yenidən təşkil şərtlərini və digər vəziyyətləri müəyyən 
edən sənəd.  

NİZAMNAMƏ FONDU –əsas və dövriyyə vəsaitlərinin müəs-
sisənin daimi istifadəsinə verilmiş məbləği. Müəssisənin nizamna-
məsində təsbit olunur. Dövlət müəssisələri üçün ümumdövlət ehtiyat-
larından ayrılır və onların istehsal fəaliyyətinin təminatı üçün əsasdır. 

FİRMA – kommersiya məqsədi güdən müəssisə, kompaniya və 
ya digər təsərrüfat təşkilatı. Ayrı-ayrı sahibkarlar və ya onların 
kollektivi firma qismində çıxış edə bilər. 

FİRMA NİŞANI - müəssisəni ifadə etmək (işarə etmək)  üçün 
simvol, şəkil, fərqləndirici rəng. 

FİRMA ADI – əmtəə markasının ifadəsinin növüdür. Sözlə, 
hərflə, söz və ya hərf qrupu ilə müəyyən olunur. 

MÜƏSSİSƏ FONDU – müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliy-
yətinin təmin olunması və işçilərin iqtisadi stimullaşdırılması üçün 
istifadə olunan maddi dəyərlərin, pul vəsaitlərinin məcmusu. 

DÖVLƏTSİZLƏŞDİRMƏ VƏ ÖZƏLLƏŞDİRMƏ FOR-
MALARI – 1) dövlət müəssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə, digər təsər-
rüfat cəmiyyətinə və ya yoldaşlığına çevrilməsi; 2) əmək kollektivinin 
üzvləri tərəfindən dövlət müəssisəsinin əmlakının satın alınması;          
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3) hüquqi və ya fiziki şəxs olan icarə müəssisəsi və ya digər icarədar 
tərəfindən icarəyə verilmiş dövlət müəssisəsinin əmlakının satın 
alınması; 4) dövlət müəssisəsinin müsabiqə yolu ilə və ya hərracda 
hüquqi şəxslərə, yaxud vətəndaşlara satılması. 

FYUÇERS SÖVDƏLƏŞMƏSİ – fond və ya əmtəə birjasında 
sövdələşmə. Hələ mövcud olmayan malın nümunələri üzrə ticarət. 
Onun alınması (tədarükü) haqda müqavilə tədarük müddəti və ya 
istehsalçı tərəfindən göstərilən satış müddəti çatana qədər dəllallar 
tərəfindən dəfələrlə təkrar-təkrar satılır. 

TƏSƏRRÜFAT MÜQAVİLƏSİ – müəssisələr arasında on-
ların təsərrüfat hüquqlarının və məsuliyyətlərinin təyin olunmasına, 
dəyişdirilməsinə və ya dayandırılmasına istiqamətləndirilmiş vətən-
daş-hüquqi razılaşma. 

TƏSƏRRÜFAT MEXANİZMİ – təsərrüfat fəaliyyətini ida-
rəetmənin iqtisadi, təşkilati, hüquqi və başqa formalarının, metod və 
alətlərinin inteqrasiya edilmiş sistemi. 

HOLDİNQ ŞİRKƏTİ – digər firmaları idarə etmək və onların 
fəaliyyətinə nəzarət etmək məqsədilə onların səhmlərinin nəzarət 
paketinə sahib olan səhmdar cəmiyyəti. 

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR – pul sənədləri. Bu sənədləri bura-
xan şəxslərlə onların sahibləri arasındakı qarşılıqlı münasibətləri 
müəyyən edir və bir qayda olaraq, bu sənədlərin dividentlər və ya faiz-
lər şəklində gəlir verməsi, həmçinin bu sənədlərdən irəli gələn pul və 
başqa hüquqların digər şəxslərə verilməsi nəzərdə tutulur. 

ÇEK – alıcıların və ya sifarişçilərin çekdə göstərilən məbləği 
onu təqdim edənə (konkret şəxsə, müəssisəyə) ödəmək haqda öz bank-
larına yazılı sərəncamı. 

EKÜ – pul vahidi. Vahid Avropa valyuta sistemi əsasında du-
rur, təxminən iki alman markasına bərabərdir. 

EMİSSİYA – bank və xəzinə biletlərinin, kağız pulların, qiy-
mətli kağızların buraxılışı. Nağd pulların emissiyası – Dövlət bankı 
tərəfindən nağd pulların dövriyyəyə buraxılması və dövriyyədən çıxa-
rılması. Dövlət bankının bank biletləri (banknot) və metal sikkələri 
formasında həyata keçirilir. 

HÜQUQİ ŞƏXS – xüsusi əmlaka sahib olan müəssisə, öz 
adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə edə və məsuliyyət 
daşıya bilər, məhkəmədə, arbitraj və münsiflər məhkəməsində iddiaçı 
və cavabdeh ola bilər. Bankda hesablaşma hesabına malik olur, müs-
təqil balans aparır. 
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Əlavə 2 
MÜQAVİLƏLƏRİN NÜMUNƏLƏRİ 

 
1. Nümayəndəlik haqqında müqavilə 

 
İvanovo şəhəri   «____» _________ 20__ ci il 
 
Gələcəkdə «Firma» adlandırılacaq ... (müəssisənin adı), ... 

(nizamnamə, əsasnamə, nömrəsi və tarixi göstərilməklə etibarnamə) 
əsasında fəaliyyət göstərən ... (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) 
simasında, bir tərəfdən və gələcəkdə «Nümayəndə» adlandırılacaq ... 
(müəssisənin adı), ... əsasında fəaliyyət göstərən ... (vəzifəsi, soyadı, 
adı, atasının adı) simasında, digər tərəfdən, aşağıda göstərilənlər haqda 
hazırkı müqaviləni bağladılar. 

1. Müqavilənin predmeti. 
1.1. Firma gələcəkdə «Nümayəndəlik ərazisi» adlandırılacaq ... 

(regionun adı) ərazisində onun istehsal etdiyi aşağıda sadalanan 
malların satışına və aşağıda sadalanan xidmətlərin göstərilməsində 
köməyə müstəsna hüquqlar verir: ... 

1.2. Nümayəndəlik aşağıdakı formada həyata keçirilir: 
 Nümayəndənin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilmiş sövdələşmə, 

ancaq Firma tərəfinfən məktub, faks, teleks vasitəsilə təsdiq etdikdən 
sonra qəti surətdə qəbul edilmiş hesab olunur; 

 hesablar Firma tərəfindən çıxarılır və inkassasiya edilir; 
 müştərilərlə yazışmalar Firma tərəfindən həyata keçirilir, 

məktubların çatdırılması isə Nümayəndə tərəfindən həyata keçirilir; 
 digər formalar: ... 
1.3. Müqavilə ... əsasında bağlanmışdır. 
2. Tərəflərin hüquq və öhdəlikləri. 
2.1. Nümayəndə Firmanın maraqlarını kommersant vicdanı ilə 

təmsil etməlidir, hazırkı müqavilənin qüvvədə olduğu dövrdə heç bir 
firma - rəqibi təmsil etməməlidir, onların məhsullarını reallaşdırma-
malıdır. Bu şərt pozulduqda müqavilə  Firma tərəfindən birtərəfli 
qaydada vaxtından əvvəl ləğv edilə bilər. 
                                                
 Bütün müqavilələri oxumaq tövsiyə olunur – bu müqavilə bağlayan 
tərəflərin hüquq və öhdəlikləri haqqında təsəvvür formalaşdırmaq üçün yaxşı 
əsasdır. 
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2.2. Nümayəndə öz fəaliyyəti gedişində Firmanın göstərişlərinə 
riayət etməlidir. 

2.3. Nümayəndə Firmanın ona verdiyi kommersiya sirlərini və 
Firmanın şərtlərini hazırkı müqavilənin qüvvədə olma müddəti 
bitdikdən sonra da saxlamalıdır. 

2.4. Əgər Nümayəndə ilə müştərilər arasında yazışma nüma-
yəndəlik ərazilərində birbaşa aparılırsa, onda Nümayəndə məktubların 
surətini Firmaya göndərməlidir və nəzarət etməlidir ki, bu yazış-
malarda, məhz onun ünvanına birmənalı göstərişlər və digər rek-
vizitlər olsun. 

2.5. Nümayəndə müntəzəm olaraq, lakin ayda bir dəfədən az 
olmayaraq müvafiq bazar haqqında (həyata keçirilmiş və planlaş-
dırılan sövdələşmələr üzrə) və nümayəndəlik ərazisində qiymətlərin 
dinamikası haqqında Firmaya yazılı hesabat göndərməlidir. 

2.6. Nümayəndə nümayəndəlik ərazisində sövdələşmələri aktiv-
ləşdirmək üçün məntiqə uyğun səy göstərməlidir, sövdələşmələr bağ-
lanarkən Firmanı dəstəkləməlidir və hesablaşmaları həyata 
keçirməkdə Firmaya kömək etməlidir. 

2.7. Firma aşağıdakıları öhdəsinə götürür: 
 Nümayəndəni vaxtlı-vaxtında reklam materialları və Firmanın 

mallarının preyskurantları ilə təmin etmək; 
 müntəzəm olaraq Nümayəndəyə onun reallaşdıra biləcəyi 

məhsul həcmlərinin kvotası haqda məlumat vermək; 
 Firmanın təlimatları pozularaq imzalanmış sazişlər istisna 

olmaqla, Nümayəndə tərəfindən bağlanmış bütün sazişləri icraata 
götürməlidir. 

 3. Müqavilə üzrə hesablaşmalar. 
3.1. Nümayəndənin komisyon mükafatı Nümayəndənin köməyi 

ilə bağlanmış və icra edilmiş bütün sövdələşmələr üzrə Firmanın 
ümumi netto gəlirinin ... %-ni təşkil edir. 

3.2. Nümayəndəlik ərazisi üçün Nümayəndədən mala sorğu 
daxil olduqda Firma bazar konyunkturunu nəzərə almaqla öz 
qiymətlərini hesablayır. Əgər nümayəndə sövdələşmələri daha yüksək 
qiymətlərlə bağlamağa müvəffəq olursa, onda ümumi gəlirdəki fərq 
tərəflər arasında yarıbayarı bölünəcək. Əgər Nümayəndə Firmadan 
preyskurantı azaltmağı tələb etsə, lakin sazişi daha yüksək qiymətlə 
bağlamağa nail olsa, onda əlavə gəlirin bölünməsi yerinə yetirilmir. 

3.3. Komission mükafatı almaq hüququ yalnız sövdələşmələr 
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üzrə müvafiq ödənişlər Firmanın hesabına daxil olduqdan sonra 
verilir. Komisyon mükafatın ödənməsi rübdə bir dəfə icra edilir. 

3.4. Nümayəndənin xərcləri (poçt xərcləri, teleqramların, 
telekslərin göndərilməsi üzrə xərclər, ezamiyyət xərcləri) onun özü 
tərəfindən komisyon mükafatından ödənilir və ayrıca ödənmir. 

4. Tərəflərin məsuliyyəti. 
4.1. Öz öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə və ya qeyri-müvafiq 

yerinə yetirdikdə tərəflər hüquqla nəzərdə tutulmuş məsuliyyət 
daşıyırlar. 

4.2. Əlavə sanksiyalar: ... 
4.3. Bütün mübahisələrin həlli ... şəhər arbitrajında həyata 

keçirilir. 
4.4. Bu müqavilə tərəflərin biri tərəfindən pozularsa müqaviləyə 

vaxtından əvvəl birtərəfli qaydada verilə bilər, əks tərəfə sifarişli 
məktub vasitəsi ilə bildiriş göndərilir, müqavilə məktubdakı poçt 
ştampında göstərilən tarixdən ləğv edilmiş hesab edilir. 

5. Xüsusi şərtlər. 
5.1. Əgər Nümayəndə qismən hazırkı müqavilə ilə nəzərdə 

tutulmayan sövdələşmələrdə vasitəçilik edərsə, onda tərəflər bu 
sövdələşmələri, o cümlədən komisyon mükafatın və onun ödənməsi 
qaydalarını əlavə müzakirə etməlidir. 

5.2. Digər şərtlər: ... 
6. Yekun şərti. 
6.1. Hazırkı müqaviləyə edilən bütün dəyişikliklər və əlavələr o 

halda qüvvəyə minir ki, onlar yazılı formada tərtib olunur və hər iki 
tərəf tərəfindən imzalanır. 

6.2. İmzalanmış müqavilə «___» _________ 20__ci ildə 
qüvvəyə minir və «___» _________ 20__ci ilədək qüvvədə olur. 

7. Hüquqi ünvanlar, bank rekvizitləri və tərəflərin imzası. 
 

2. Agent müqaviləsi 
 

İvanovo şəhəri  «____» ___________ 20__ ci il 
 
 
Bir tərəfdən gələcəkdə «Firma» adlandırılacaq ... (müəssisənin 

adı), ... (nizamnamə, əsasnamə, nömrəsi və tarixi göstərilməklə 
etibarnamə) əsasında fəaliyyət göstərən ... (vəzifəsi, soyadı, adı, 
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atasının adı) simasında və digər tərəfdən gələcəkdə «Agent» adlan-
dırılacaq ... (müəssisənin adı), ... əsasında fəaliyyət göstərən ... (və-
zifəsi, soyadı, adı, atasının adı) simasında aşağıda göstərilənlər haqda 
hazırkı müqaviləni bağladılar. 

1. Müqavilənin predmeti.  
1.1. Firma Agentə gələcəkdə «Ərazi» adlandırılacaq region 

ərazisində marketinq üzrə funksiyaların yerinə yetirilməsinə və Firma 
məhsullarının tədarükü (əlavə) imkanlarının yerinə yetirilməsinə 
inhisar hüququ verir. 

2. Agentin öhdəlikləri. 
2.1. Hazırkı müqavilənin predmetinə müvafiq olaraq Agent 

aşağıdakıları öhdəsinə götürür: 
· Firmanın təqdim etdiyi reklam və texniki-informasiya mate-

riallarından istifadə etməklə Firmanın məhsullarının irəliləyişinə kö-
mək etmək, həmçinin Ərazidə Firmanın məhsullarının satılması üzrə 
müqavilələrnin bağlanmasında kömək üçün aktiv fəaliyyət göstərmək; 

· Firmanın məhsullarına potensial sifarişçiləri aşkar etmək üçün 
Ərazini öyrənmək; 

· potensial sifarişçilərin öz layihələrini həyata keçirməsinə 
lazımi icazənin olmasını, onların ödəniş qabiliyyətini təhlil etmək; 

· Firmanın məhsulları ilə bağlı reklam materiallarını yaymaq və 
bu məhsulların təqdimatını keçirmək; 

· danışıqların aparılması zərurəti haqda Firmaya məlumat 
vermək; 

· Firmanın və sifarişçinin nümayəndələrinin görüşünün və tex-
niki-kommersiya danışıqlarının təşkilinə kömək etmək; 

· Firma ilə sifarişçi arasında müqavilələrin bağlanmasına kö-
mək etmək; 

· Firma ilə bağlanmış müqavilələrlə əlaqədar Ərazidə müvafiq 
əməliyyatların hüquqi və kommersiya məsələlərinin tənzimlənməsi 
üzrə məsləhət verilməsinə təminat. 

2.2. Agentin Firmanın adından müqavilə bağlamaq hüququ 
yoxdur. 

2.3. Agent öz fəaliyyəti barədə müstəqildir; 
2.4. Agent qiymətlər, tədarük və ödənişlərlə münasibətdə 

Firmanın direktivlərinə ciddi riayət etməyi öhdəsinə götürür; 
2.5. Agentin ancaq Firmanın yazılı razılığından sonra sifarişlərə 

kommersiya təkliflərilə müraciət etmək hüququ var. 
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3. Firmanın öhdəlikləri. 
3.1. Hazırkı müqavilənin predmetinə müvafiq olaraq Firma 

aşağıdakıları öhdəsinə götürür: 
· Agenti məhsullarla bağlı zəruri reklam və informasiya 

materialları ilə təmin etmək; 
· Agenti məhsulun təxmini qiymətləri haqda məlumatla təmin 

etmək; 
· Agentin tapdığı sifarişlərə kommersiya təkliflərini Agent 

vasitəsilə vermək; 
· Agentin köməyi ilə həyata keçirilmiş satışlar haqqında 

hesabatı və Firma ilə sifarişçi arasında hazırkı müqaviləyə müvafiq 
olaraq bağlanmış müqavilələrin surətini Agentə vermək; 

· Agentin fəaliyyəti nəticəsində meydana çıxmış layihələr üzrə 
texniki və kommersiya danışıqları aparmaq. 

3.2. Firma hazırkı müqaviləyə uyğun olaraq Agentə çatacaq 
mükafatı vaxtında və tam ödəməyi öhdəsinə götürür. 

4. Mükafatın həcmi və ödəniş qaydaları. 
4.1. Firma hazırkı müqavilə üzrə yerinə yetirilmiş işlərə görə 

Agentə Agentin funksiyaları ilə əlaqədar bağlanmış müqavilələr üzrə 
Firmanın tədarük etdiyi məhsulların satış dəyərinin ... %-i həcmində 
mükafat ödəməyi öhdəsinə götürür. 

4.2. Agent Firmanın məhsullarının alıcısı qismində çıxış 
etdikdə, həmçinin əvvəlki yarımbəndin qaydaları qüvvədə olur. 

4.3.Sifarişçi Firmanın tədarük etdiyi məhsula görə hesabları 
ödədikdən sonra Firma 15 gün müddətində Agentə çatacaq mükafatı 
ona ödəməyi öhdəsinə götürür. 

4.4. Ödəniş müvafiq məbləğin Agentin bankdakı hesabına kö-
çürülməsi yolu ilə icra olunur. Agentin bank tərəfindən köçürmənin 
alınmasının təsdiqi Firmanın öz öhdəliyini yerinə yetirməsinə 
sübutdur. 

4.5. Tərəflər Firma tərəfindən hazırkı müqaviləyə görə Agentə 
çatacaq mükafat hesabına onun üçün lazım olan avadanlıqların, maşın-
ların, cihazların və başqa məhsulların alınması üçün razılaşa bilərlər. 
Məhsulların konkret siyahısını tərəflər əlavə olaraq razılaşdırırlar. 

4.6. Aşağıdakı xidmətlər hazırkı müqavilə ilə ödənmir: 
· satışdan sonra həyata keçirilmiş xidmətə görə; 
· məhsulun istismara daxil edilməsinə görə; 
· texniki xidmətə və təlimə görə. 
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5. Yekun qaydalar. 
5.1. Hazırkı müqavilə onun Firma və Agent tərəfindən 

imzalandığı gündən qüvvəyə minir və bir il müddətində qüvvədə ola-
caq. Müqavilə müddətinin bitməsinə iki ay qalanadək tərəflərdən biri 
müqavilədən imtina haqda digərini xəbərdar etmədikdə müqavilənin 
müddəti avtomatik olaraq bir il uzadılır. 

5.2. Tərəfindən birinin müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə 
yetirmədiyi halda digərinin təqdim etdiyi yazılı xəbərdarlıqdan sonra 
30 gün müddətində Hazırkı müqaviləyə xitam verilə bilər. 

5.3. Hazırkı müqaviləyə bütün Əlavələr onun ayrılmaz 
hissəsidir. 

5.4. Müqavilə qarşılıqlı öhdəliklər yerinə yetirildikdən və Firma 
ilə Agent arasındakı hesablaşmalar tənzimləndikdən sonra bitmiş 
hesab olunur. 

5.5. Hazırkı müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş və ya onunla bağlı 
məsələlər üzrə mübahisələr meydana çıxdıqda tərəflər onların həlli 
üçün öz aralarında danışıqlar yolu ilə bütün tədbirləri görür. 

5.6. Hazırkı müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş və ya onunla bağlı 
məsələlər üzrə mübahisələrin danışıqlar yolu ilə tənzimlənməsinin 
mümkün olmadığı halda belə mübahisələr ümumi məhkəməlik olmur 
və qanunvericiliyə müvafiq olaraq iddiaçının yerləşdiyi ərazinin 
arbitraj məhkəməsində göstərilən məhkəmənin reqlament qaydalarına 
əsasən baxılacaq. Arbitraj məhkəməsinin qərarı qəti olacaq və hər iki 
tərəf üçün məcburidir. 

5.7. Hazırkı müqavilə iki nüsxədə, tərəflərin hər biri üçün bir 
nüsxə olmaqla tərtib olunub. 

6. Hüquqi ünvanlar, bank rekvizitləri və tərəflərin imzası. 
7. Əlavə. 

 
3. Diler müqaviləsi 

 
İvanovo şəhəri  «____» ___________ 20__ ci il 
 
 
Bir tərəfdən, gələcəkdə «Satıcı» adlandırılacaq ... (müəssisənin 

adı), ... (nizamnamə, əsasnamə, nömrəsi və tarixi göstərilməklə 
etibarnamə) əsasında fəaliyyət göstərən ... (vəzifəsi, soyadı, adı, ata-
sının adı) simasında və digər tərəfdən gələcəkdə «Diler» adlan-
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dırılacaq ... (müəssisənin adı), ... əsasında fəaliyyət göstərən ... 
(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) simasında aşağıda göstərilənlər 
haqda hazırkı müqaviləni bağladılar. 

1. Müqavilənin predmeti.  
1.1. Satıcı gələcəkdə «Məhsul» adlandırılacaq malın yayılması 

və Məhsul satıldıqdan sonra onu lazımi müşayiətlə (xidmətlə) təmin 
etməyi Dilerə tapşırır, Diler isə bu öhdəliyi öz üzərinə götürür. 

Komplektlik, müşayiətedici sənədlər, həmçinin tədarük forması 
və Məhsula olan digər tələbatlar hazırkı müqaviləyə Əlavə 1-də 
sadalanır. 

2. Dilerin öhdəlikləri. 
2.1. Təqdim olunmuş nümunəyə və materiallara müvafiq olaraq 

Məhsulun reklamını təmin etmək. 
2.2. Məhsulun satışını hazırkı müqavilədə göstərilmiş qiy-

mətləri aşmayan qiymətlər üzrə həyata keçirmək. 
2.3. Dilerdən Məhsul almış bütün alıcıların qeydiyyatını 

aparmaq və üç ayda bir dəfə qeydiyyatdan keçmiş alıcıların siyahısını 
Satıcıya vermək. 

2.4. Məhsulun Satıcıya məxsus müəllif hüquqlarına riayət 
etmək, Dilerin günahı üzündən onların pozulmaması üçün bütün zəruri 
tədbirləri görmək. 

2.5. Alıcıları alınmış Məhsulun müəllif hüquqları haqda və 
ondan qanunsuz istifadənin nəticələri haqda məlumatlandırmaq. 

2.6. Dilerdə qeydiyyata alınmış alıcıları, telefonla təcili kon-
sultasiya verməyi də («qaynar xətt») nəzərə almaqla, Məhsulun 
xidməti və müşayiəti ilə təmin etmək. 

2.7. Satıcının hazırkı müqavilə ilə bağlı qanuni hüquqlarını 
qorumaq, məsələn, bu müqavilənin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar 
Dilerə məlum ola biləcək kommersiya sirlərini saxlamaq. 

Aşağıdakı hallarda istənilən informasiya kommersiya sirrinə aid 
edilir: 

1) məlumat verilərkən açıq-aydın Satıcının kommersiya sirri 
kimi xarakterizə olunan; 

2) kütləvi deyil; 
3) kommersiya marağı təşkil edir və ya rəqabət üstünlüyü verir. 
3. Satıcının öhdəlikləri. 
3.1. Dilerlə razılaşdırılmış vaxt müddətində lazımi miqdarda 

Məhsul partiyasını Dilerə təqdim etmək. 
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3.2. Məhsulun tərkibinin və ya onun qiymətlərinin dəyişməsi 
haqda müvafiq qərar qəbul olunduğu andan ... gün müddətində Dileri 
xəbərdar etmək. 

3.3. Dilerə Məhsul haqqında, Satıcı haqqında reklam infor-
masiyası vermək, həmçinin ona verilən Məhsul üçün satış siyasətinin 
təşkilinin formaları haqda məsləhət vermək. 

3.4. «Qaynar xətt» üzrə işi təşkil etmək üçün nümunəvi suallara 
cavabların siyahısını Dilerə vermək. 

3.5. Dilerin aldığı hər ... (say) nüsxə məhsul üçün Dilerin bir 
nümayəndəsini «qaynar xətdə» işlənmək üçün Satıcının hesabına 
öyrətmək. 

3.6. Hazırkı müqavilə üzrə işlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 
bütün məsələləri Dilerlə həll edəcək məsul şəxsi təyin etmək. 

3.7. Nümayiş etdirmək və öyrətmək məqsədi üçün Dilerə onun 
aldığı hər ... (sayı) nüsxə məhsula pulsuz bir nüsxə Məhsul vermək. 
Birinci partiya ... (sayı) nüsxədən az olmayan həcmdə alındıqda bu 
məqsədlər üçün Diler bir nüsxə Məhsulu ... % güzəştlə ala bilər.  

4. Məhsulun dəyəri və hesablaşma qaydaları. 
4.1. Satış son alıcı üçün Əlavə 2-də göstərilən həcmdə qiymət 

təyin edir. Dilerin məhsulu son istifadəçi üçün təyin olunmuş qiyməti 
aşmayan istənilən qiymətlə satmaq hüququ var. 

Xüsusi hallarda satışı həyata keçirmək üçün xərclərin artması 
ilə və ya satışdan sonra Məhsula xidmətlə əlaqədar Satıcı ilə yazılı 
razılaşmaya görə bəzi alıcılar üçün Məhsula qiymət artımı təyin etmək 
mümkündür. 

4.2. Diler Satıcıdan Məhsulu ... (sayı) nüsxədən az olmayan 
partiyalarla alır. 

4.3. Diler Məhsulun partiyasını Satıcıdan diler güzəşti ilə alır. 
Güzəştin miqdarı Əlavə 3-də göstərildiyi kimi alınmış Məhsul 
partiyasının həcmindən asılıdır. 

4.4. Məhsul partiyasının alınması anbarda həyata keçirilir və 
hazır Məhsulun təhvil-təslim aktı ilə rəsmiləşdirilir. 

4.5. Alınmış məhsul partiyasının Diler tərəfindən ödənməsi bir 
dəfəlik tam həcmdə əvvəlcədən tam (qismən) ödəmək yolu ilə, ya da 
təhvil-təslim aktını hər iki tərəfin imzaladığı andan 15 gün müddətində 
ödənməklə Satıcının inkassoya hesab qoyması ilə və ya tərəflərin 
razılaşdığı istənilən formada həyata keçirilir. 

4.6. Əgər satış həcmi bir neçə partiya üzrə ... (sayı) nüsxədən az 
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deyilsə, bu halda Dilerin əlavə güzəştlər (bonus) hüququ var. Bonus 
güzəştlərinin hesaba keçirilməsi rübün, ilin sonunda və ya Məhsulun 
yeni partiyalarının sifarişləri həyata keçirilərkən həyata keçirilir. Bu 
zaman Məhsulun yeni partiyasına güzəşt sifarişin Məhsul partiyasına 
hissələrlə və ya bütövlükdə olmasından asılı olmayaraq Məhsulun 
əvvəlki partiyasına görə əlavə güzəştləri nəzərdə tutur. 

5. Məhsulun təhvil-təslim qaydaları. 
5.1. Satıcı Məhsulu Dilerə onun partiyaya yazılı sifarişinə 

müvafiq olaraq verir. 
5.2. Partiyanın verilməsi ... (ad) şəhərinin anbarında həyata 

keçirilir. 
5.3. Partiyanın verilməsi razılaşdırılmış formaya müvafiq olaraq 

təhvil-təslim aktı ilə rəsmiləşdirilir. 
5.4. Məhsul Dilerin nümayəndəsinə təhvil verilir, o da 

Məhsulun Əlavə 1-də təqdim olunan spesifikasiyaya müvafiqliyini 
yoxlayır. 

5.5. Məhsul partiyasına iradlar olmadıqda nümayəndə təhvil-
təslim aktını imzalayır. 

5.6. Məhsul partiyasına iradlar olduqda Dilerin nümayəndəsi 
iradların siyahısını tərtib edir və onu Satıcının Dilerlə işlərə görə 
məsuliyyətli nümayəndəsinə verir. 

5.7. Satıcı Dilerin iradları ilə razılaşdıqda Satıcı ... (say) iş günü 
ərzində qeyd olunmuş çatışmazlıqları aradan qaldırmaqla və Məhsul 
partiyasını təkrar qəbul etmək üçün Dilerə təqdim edir. 

5.8. Satıcının Dilerin iradları ilə razı olmadığı halda ... (say) iş 
günü ərzində Satıcı Dilerin ünvanına yazılı formada əsaslandırılmış 
rədd cavabı göndərilməlidir. 

6. Tərəflərin məsuliyyəti. 
6.1. Əlavə 4-də şərtləndirilmiş komplektasiyaya müvafiqlikdən 

başqa Məhsulun keyfiyyətinə toxunan suallar müzakirə obyekti olmur. 
6.2. Dilerdə və ya son alıcının Məhsuldan istifadəsi nəticəsində 

meydana çıxa biləcək problemə və ya ziyana görə Satıcı məsuliyyət 
daşımır. 

6.3. Dilerin üçüncü şəxslər qarşısındakı öhdəliklərinə görə 
Satıcı məsuliyyət daşımır. 

6.4. Satıcının Məhsulun tədarükünü gecikdirdiyi hallarda, 
sifarişin icrasının razılaşdırılmış müddətinin bitdiyi gündən başlaya-
raq, gecikdirilmiş hər günə görə Satıcı Dilerə ... % həcmində cərimə 
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ödəyir. Cərimə haqqında informasiya təhvil-təslim aktına daxil edilir 
və Məhsulun partiyasına görə Dilerin ödənişi müvafiq məbləğdə 
azaldılır. Məhsulun qəbulu zamanı qarşılıqlı iradların həlli üçün 
itirilmiş vaxt cərimə hesablanarkən nəzərə alınmır. 

6.5. Məhsulu qəbul etdikdən sonra pul köçürməsinin gecik-
dirildiyi halda Diler, inkasso qoyulmasının 16-cı günündən başlayaraq 
(Məhsulun zəmanət məktubu üzrə alındığı halda), gecikdirilmiş hər 
gün üçün sifariş məbləğinin ... %-i həcmində ödəyir. 

6.6. Məhsulun müəllif hüququnun Diler tərəfindən pozulduğu 
halda Diler: a) ... rubl məbləği həcmində cərimə ödəyir; b) hüquq 
pozuntusuna sübutlar axtarışına, məhkəmə xərclərinə və s. görə 
yuxarıda müəyyən olunmuş cərimənin iki mislindən az olmayaraq 
kompensasiya ödəyir. 

Əgər qeyri-qanuni istifadə Diler administrasiyasının xəbəri ol-
madan baş veribsə və bu Dilerin müvafiq hüquqlara riayət olunmasına 
səhlənkar münasibətindən irəli gəlibsə, onda  bu bəndə müvafiq olaraq 
Diler məsuliyyət daşıyır. 

7. Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verilməsi üçün əsas. 
7.1. Satıcı hazırkı  müqaviləyə aşağıdakı hallarda xitam verə  

bilər: 
 diler Satıcının müəllif hüquqlarını pozduqda; 
 məhsulun xidmətinə təqdim olunan tələblər uzun müddət 

pozulduqda; 
 diler Satıcının kommersiya sirlərini pozduqda; 
 diler tərəfindən qəbul olunmuş Məhsulun haqqının ödənmə-

sinin uzun müddətli gecikmələrində (Məhsulun zəmanət məktubu ilə 
verildiyi və Satıcı tərəfindən hesaba inkasso qoyulduğu halda); 

məhsulun istehsalının dayandırılması haqda qərar qəbul 
edildikdə. 

7.2. Diler hazırkı müqaviləyə aşağıdakı hallarda xitam verə 
bilər: 

 satıcı tərəfindən Məhsulun tədarükü üçün müddət və vaxt 
pozulduqda; 

 hazırkı müqavilənin zəruri informasiyanın verilməsi və 
Dilerin nümayəndələrinin öyrədilməsinə aid hissəsinin şərtləri Satıcı 
tərəfindən pozulduqda. 

8. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti. 
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8.1. Hazırkı müqavilə «___» _____ 20__-ci ildən «___» ______ 
20__-ci ilədək qüvvədədir. 

9. Əlavə şərtlər. 
9.1. Mübahisələr və fikir ayrılıqları meydana çıxdıqda tərəflər 

onların danışıqlar yolu ilə aradan qaldırılması üçün bütün səylərini 
qoyurlar. Mübahisəli məsələləri danışıqlar yolu ilə həll etmək 
mümkün olmadıqda tərəflər namizədliyinə hər iki tərəfin razılaşdığı 
arbitrə müraciət edirlər, belə namizədi tapmaq mümkün olmadıqda 
tərəflər arbitraj məhkəməsinə müraciət edirlər. 

9.2. Aşağıdakılar hazırkı müqavilənin ayrılmaz hissələridir: 
Əlavə 1. Məhsulun spesifikasiyası; 
Əlavə 2. Son alıcı üçün Məhsulun qiymətlər preyskurantı; 
Əlavə 3. Məhsulun sifariş olunmuş partiyasının həcmindən asılı 

olaraq Məhsulun qiymətlərinə Diler güzəştləri; 
Əlavə 4. Məhsulun partiyasının təhvil-təslim aktı. 
9.3. Hüquqi ünvanların və ya bank hesablarının dəyişdiyi 

hallarda tərəflər bir-birini ... gün müddətində xəbərdar edir. 
10. Hüquqi ünvanlar, bank rekvizitləri və tərəflərin imzası. 
 

4. Komissiya müqaviləsi 
 
İvanovo şəhəri  «____» ___________ 20__ ci il 
 
Gələcəkdə «Komitent» adlandırılacaq ... (müəssisənin adı), ... 

(nizamnamə, əsasnamə, nömrəsi və tarixi göstərilməklə etibarnamə) 
əsasında fəaliyyət göstərən ... (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) sima-
sında, bir tərəfdən və gələcəkdə «Komisyoner» adlandırılacaq ... 
(müəssisənin adı), ... əsasında fəaliyyət göstərən ... (vəzifəsi, soyadı, 
adı, atasının adı) simasında, digər tərəfdən, aşağıda göstərilənlər haqda 
hazırkı müqaviləni bağladılar. 

1. Müqavilənin predmeti. 
1.1. Komisyoner Komitentin tapşırığı ilə onun verdiyi mükafat 

müqabilində öz adından və Komitentin hesabına aşağıdakı sövdələş-
mələri həyata keçirir: ... 

1.2. Sövdələşmələrin həyata keçirilməsinin konkret şərtləri, 
minimal (maksimal) satış (alış) qiymətləri, həmçinin hazırkı müqa-
vilənin 1.1 bəndində nəzərdə tutulmuş sövdələşmələrə aid Komitentin 
digər göstəriciləri hazırkı müqaviləyə əlavələrdə verilir. 
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2. Komisyonerin öhdəlikləri. 
2.1. Komisyoner qəbul etdiyi tapşırığı Komitentin göstərişlərinə 

müvafiq olaraq Komitent üçün daha sərfəli şərtlərlə icra etməyi 
öhdəsinə götürür. Əgər işin gedişində Komitentin maraqlarına cavab 
versə və Komisyoner əvvəlcədən Komitentdən icazə ala bilməsə, ya 
da öz sorğusuna vaxtında cavab ala bilməsə Komisyonerin bu 
göstərişlərdən kənara çıxmaq hüququ var. 

2.2. Komisyoner üçüncü tərəflə bağlanmış sövdələşmələrdən 
irəli gələn bütün öhdəlikləri icra etməli və bütün hüquqları həyata 
keçirməlidir. Komisyoner Komitentin hesabına bağlanmış sövdələş-
mənin üçüncü tərəf tərəfindən yerinə yetirilməsinə cavabdeh deyil. 
Komisyoner bu şəxsin seçimində lazımi ehtiyatkarlıq göstərməsə, ya 
da sövdələşmənin yerinə yetirilməsinə görə zəmanəti öz üzərinə 
götürmüşsə, onda Komisyoner Komitent qarşısında cavabdehdir. 

2.3. Əmlakı komissiyaya qəbul edərkən, ya da onu Komitent 
üçün alarkən Komisyoner malın keyfiyyətini və komplektliliyini, 
taranın və qablaşdırmanın vəziyyətini yoxlamalı və onun satılmaq, 
alınmaq, yüklənmək, nəql olynmaq üçün yararlılığına əmin olmalıdır. 
Əgər Komisyoner Komitent tərəfindən göndərilən əmlakı, ya da Ko-
mitent üçün Komisyonerə daxil olmuş əmlakı qəbul edərkən onlarda 
zahiri baxış zamanı gözə çarpacaq zədələr (korlanmalar) və ya əks-
liklər, həmçinin Komitentin Komisyonerdə olan əmlakına kiminsə 
tərəfindən vurulmuş ziyan olarsa Komisyoner Komitentin hüquq-
larının qorunması üçün bütün tədbirləri görməlidir, lazım olan 
sübutları toplamalıdır və gecikdirmədən Komitenti xəbərdar etməlidir. 

2.4. Komisyoner komissiyaya verilmiş malı qorumalı və onu 
itməkdən, əskiklikdən və ya zədələnməkdən mühafizə etməlidir. 
Komisyoner Komitentin onda yerləşən əmlakını bütün adi risklərdən 
sığorta etməlidir. 

2.5. Komisyoner tapşırığın yerinə yetirilməsi üzrə ... gün ərzin-
də Komitentə hesabat verməyə və tapşırığın icra olunmasına görə 
alınanların hamısını ona verməyə, həmçinin üçüncü şəxsin Komis-
yonerin onunla həyata keçirdiyi sövdələşmələrdən irəli gələn bütün 
hüquqlarını Komitentin tələbilə Komitentə verməyə borcludur. Əgər 
Komitentin hesaba etirazı varsa, hesabatın alındığı gündən bir ay 
müddətində onlar haqqında Komisyonerə xəbər verməyə borcludur. 
Əks halda hesabat qəbul edilmiş hesab olunur. 

3. Komitentin öhdəlikləri. 
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3.1. 1.1 bəndində göstərilən sövdələşmələrin xarakteri və həyata 
keçirilməsi şərtləri haqda Komisyonerə vaxtında xəbər verməyə 
borcludur. 

3.2. Komitent tapşırıq üzrə icra olunanların hamısını Komisyo-
nerdən qəbul etməlidir, Komisyonerin onun üçün aldığı əmlakı gözdən 
keçirməli, bu əmlakda aşkar olunmuş çatışmazlıqlar haqda sonuncunu 
ləngimədən xəbərdar etməli, onu tapşırığın icrasına görə üçüncü şəxs 
qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən azad etməlidir. 

3.3. Tapşırıqların yerinə yetirilməsinə görə Komitent Komis-
yonerə hazırkı müqavilənin 4.1 və 4.2 bəndlərində nəzərdə tutulmuş 
həcmdə komisyon mükafatı ödəməlidir. 

4. Komitentin tapşırığının yerinə yetirilməsi ilə bağlı komisyon 
mükafatı və xərcləri. 

4.1. Komisyonerə ödənəcək komisyon məbləği ... rubl təşkil 
edir. Komisyonerin arzusu ilə ona ... rubl məbləğində tərəflər ara-
sındakı son hesablaşmalada hesaba alınacaq avans verilə bilər. 

4.2. Əgər Komitent, Komisyoner üçüncü şəxslə müvafiq 
sövdələşmə başlayana qədər, Komisyonerə verdiyi tapşırığını bütöv-
lükdə və ya qismən ləğv etsə, o, Komisyonerə onun sövdələşmə tap-
şırığı ləğv olunanadək həyata keçirdiklərinə görə komisyon mükafatı 
verməlidir, həmçinin hazırkı müqavilənin 4.3 bəndində müvafiq 
olaraq Komisyonerin çəkdiyi xərcləri ona ödəməlidir. 

4.3. Komitentin tapşırığının icrasına görə Komisyonerin xərc-
lərinin məbləğinə, müvafiq sənədlərlə təsdiq olunmuş aşağıdakı 
xərclər daxildir: ... (nəqliyyat xərcləri, Komitentin əmlakının yüklən-
məsi, boşaldılması, saxlanması üzrə xərclər, sığorta ödəmələrinin 
məbləği, tərəflərin şərtləşdiyi digər xərclər). 

4.4. Komisyon mükafatı və Komisyonerin Komitentin tapşı-
rığını icra edərkən xərclədiyi məbləğlər tapşırığın yerinə yetirilməsi 
haqda Komitentə yazılı hesabat təqdim edildiyi gündən ... müddətində 
Komisyonerə ödəməlidir. 

5. Qiymətlər, icraat və hesablaşma qaydaları. 
5.1. Komisyoner əmlakı Komitentin hazırkı müqavilənin əlavə-

lərində göstərdiyi qiymətlərlə reallaşdırmalıdır (almalıdır). Əgər Ko-
misyoner Komitentin göstərdiyindən daha sərfəli şərtlərlə sövdələşmə 
həyata keçirərsə, alınmış mənfəət tərəflər arasında aşağıdakı qaydada 
bölüşdürülür:  

5.2. Əmlakı Komitentin ona təyin etdiyi qiymətdən aşağı qiy-
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mətlə satmış Komisyoner, əgər əmlakın təyin edilmiş qiymətə satıl-
masının mümkünsüz olduğunu və aşağı qiymətlə satışın daha böyük 
zərərin qarşısını aldığını Komitentə sübut etməsə, fərqi sonuncuya 
ödəməlidir. Əgər Komisyoner Komitentin təyin etdiyi qiymətdən 
yuxarı qiymətlə ona əmlak alarsa, belə satın alınmış seyləri qəbul 
etmək istəməyən Komitent üçüncü şəxslə sövdələşmə bağlanması 
haqda bildiriş aldıqda ... müddətində bu barədə Komisyoneri xəbərdar 
etməlidir. Əks halda bazarlıq Komitent tərəfindən qəbul olunmuş 
hesab edilir. Əgər Komisyoner qiymətlərdəki fərqi öz hesabına qəbul 
etdiyini xəbər versə, Komitentin onun üçün bağlanmış sövdələşmədən 
imtina etmək hüququ yoxdur. 

5.3. Təyin olunmuş komisyon mükafatın verilmiş avansı və 
Komisyonerin Komitentin hesabına çəkdiyi xərclər çıxılmaqla 
əmlakın reallaşdırılmasından Komisyonerin aldığı məbləğ tapşırığın 
icra olunduğu haqda hesabat təqdim olunduğu gündən ... müddətində 
Komitentə ödənməlidir. 

5.4. Komisyonerin hazırkı müqavilə üzrə ona çatacaq məbləği 
Komitentin hesabına ona daxil olmuş bütün məbləğlərdən çıxmaq 
hüququ var. 

5.5. Qəbul olunmuş tapşırın icrasının mümkünsüzlüyü və ya 
Komitentin hazırkı müqavilənin şərtlərini pozması ilə ortaya çıxan 
hallar istisna olmaqla, Komisyonerin qəbul etdiyi tapşırığın icrasından 
imtina etmək hüququ yoxdur. Komisyoner imtina etməsini yazılı 
şəkildə Komitentə bildirməlidir. Hazırkı müqavilə Komitent 
Komisyonerin tapşırığını icra etməkdən imtina etməsi haqda bildiriş 
aldığı gündən  iki həftə müddətində qüvvəsini saxlayır. 

5.6. Komitent hazırkı müqavilənin 4.2 bəndindəki şərtlərə riayət 
etməklə istənilən vaxt Komisyonerə verdiyi tapşırığı bütövlükdə və ya 
qismən ləğv edə bilər. 

5.7. Komitent qismində çıxış edən hüquqi şəxsin fəaliyyəti 
dayandığı halda Komisyoner ona verilən tapşırığın icrasını Komitentin 
nümayəndəsindən lazımi göstərişlər alanadək davam etdirməlidir. 

6. Komissiya müqaviləsinin predmeti olan əmlak. 
6.1. Komitentdən Komisyonerə daxil olan, ya da Komisyonerin 

Komitentin hesabına aldığı əmlak sonuncunun mülkiyyətidir. 
6.2. Komisyoner Komitentin onda olan əmlakının itməsinə, 

əskikliyinə və ya zədələnməsinə, əgər itkinin, əskikliyin və ya zədə-
lənmənin onun günahı üzündən baş vermədiyini sübut etməzsə, Ko-
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mitent qarşısında cavab verir. 
6.3. Komisyon tapşırıqlarından irəli gələn ödənişlərin Komis-

yonerə ödənməsi haqda tələbin təminatı üçün onun komissiya 
predmeti olan əşyalara girov hüququ var. 

6.4. Komisyonerin imtinası haqda xəbərdar edilmiş Komitent 
xəbərdarlıq edildiyi gündən bir ay müddətində Komisyonerdə yerləşən 
əmlakın qeydinə qalmalıdır (onlar haqda lazımi sərəncamlar vermə-
lidir). Komitentin Komisyonerə verdiyi tapşırığı ləğv etdiyi halda da 
öhdəlik həmçinin Komitentin üzərinə düşür. Əgər Komitent göstərilən 
müddətdə Komisyonerdə yerləşən əmlakla bağlı sərəncam verməsə, 
Komisyoner bu əmlakı Komitentin hesabına saxlanmağa verməyə və 
ya özünün Komitentə olan tələblərini ödəmək məqsədilə bu əmlakı 
mümkün qədər daha sərfəli qiymətlərlə Komitent üçün satmağa 
haqlıdır. 

7. Tərəflərin məsuliyyəti. 
7.1. Komisyonerin hazırkı müqavilənin 5.3 bəndindəki 

məbləğin ödənmə müddətini pozduğu halda, o, gecikdirilmiş hər gün 
üçün Komitentə ödəniləcək məbləğin ... %-i həcmində peşman pulu 
(cərimə) ödəyir. 

7.2. Hazırkı müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə 
və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə tərəflər vətəndaş 
qanunvericiliyinin nəzərdə tutduğu məsuliyyəti daşıyır. 

8. Fors-major. 
8.1. Əgər öhdəliklərin qismən və ya tam yerinə yetirilməməsi 

müqavilə bağlandıqdan sonra iştirakçının əvvəlcədən xəbər tuta bilmə-
diyi, məntiqi tədbirlərlə qarşısını ala bilmədiyi fövqəladə xarakterli 
hadisələrin nəticəsində baş verərsə (fors-major), tərəflər məsuliy-
yətdən azad edilir. Fövqəladə xarakterli belə hadisələrə aşağıdakılar 
aiddir: daşqın, yanğın, zəlzələ, partlayış, fırtına, torpaq çökməsi, epi-
demiya və digər təbii hadisələr, həmçinin müharibə və ya hərbi 
əməliyyatlar. 

Bu cür hadisə faktları müvafiq regionların ticarət palatası 
tərəfindən sənədli şəkildə təsdiq olunmalıdır. 

9. Mübahisələrin həlli. 
9.1. Tərəflər hazırkı müqaviləyə görə meydana çıxa biləcək 

bütün mübahisələri və fikir ayrılıqlarını danışıqlar və məsləhətlər yolu 
ilə həll etməyə səy göstərəcəklər. 

9.2. Əgər göstərilən mübahisələr danışıqlar yolu ilə həll edil-
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məzsə, onlar qanunvericiliyə müvafiq olaraq sahəyə müvafiq arbitraj 
məhkəməsində həll olunur. 

10. Yekun müddəalar. 
10.1. Hazırkı müqaviləyə istənilən dəyişikliklər və əlavələr 

ancaq tərəflərin onu imzalamağa səlahiyyəti çatan nümayəndələri 
tərəfindən imzalandıqdan sonra qüvvəyə minir. 

10.2. Hazırkı müqavilə tərəflərdən hər birinə bir nüsxə olmaqla 
iki nüsxədə tərtib olunub və imzalandığı tarixdən qüvvədədir. 

Hazırkı müqavilənin bütün Əlavələri onun ayrılmaz hissəsidir. 
10.3. Hazırkı müqavilədə nəzərdə tutulmayan bütün qalan 

hallarda tərəflər qüvvədə olan vətəndaş qanunvericiliyinə 
əsaslanacaqlar. 

11. Hüquqi ünvanlar, bank rekvizitləri və tərəflərin imzaları. 
12. Əlavələr. 

 
5. Kommersiya konsepsiyası (françayzinq) müqaviləsi 
 
İvanovo şəhəri  «____» ____________ 20__ ci il 
 
Gələcəkdə «Françayzer» adlandırılacaq ... (müəssisənin adı)  

hüquq sahibi - müəssisə, ... (nizamnamə, əsasnamə, nömrəsi və tarixi 
göstərilməklə etibarnamə) əsasında fəaliyyət göstərən ... (vəzifəsi, so-
yadı, adı, atasının adı) simasında, bir tərəfdən və gələcəkdə 
«Operator» adlandırılacaq ... (məssisənin adı) istifadəçi-müəssisə, ... 
əsasında fəaliyyət göstərən ... (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) sima-
sında, digər tərəfdən, aşağıda göstərilənlər haqda hazırkı müqaviləni 
bağladılar. 

1. Müqavilənin predmeti və ümumi şərtləri. 
1.1. Françayzer müqaviləyə uyğun olaraq müqavilədə göstərilən 

müddətdə haqqı ödənməklə Operatora sahibkarlıq fəaliyyətində 
Françayzerə məxsus müstəsna hüquqlar kompleksindən məhz Fran-
çayzerin firma adına və kommersiya nişanına hüquqdan, mühafizə 
olunan kommersiya informasiyasından, əmtəə nişanından və malların 
istehsalı və reallaşdırılması üçün Əlavə 1-də göstərilmiş xidmətlər 
nişanından istifadə etmək hüququ verməyi öhdəsinə götürür. 

1.2. Operator Françayzerə məxsus müstəsna hüquqlardan ... 
vilayətinin inzibati ərazisində istifadə etməyə haqlıdır. 

1.3. Hazırkı müqavilənin qüvvədə olma müddəti 5 ildir. 
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1.4. Müstəsna hüquqlardan istifadənin haqqı ... təşkil edir və ... 
(təsbit olunmuş birdəfəlik və ya dövrü ödənişlər, mədaxildən tutul-
malar, Françayzerin təkrar emal, satış üçün verdiyi malların top-
dansatış qiymətlərinə əlavələr) formasında Əlavə 2-də göstərilmiş 
müddətdə ödənir. 

2. Tərəflərin öhdəlikləri. 
2.1. Françayzer aşağıdakıları öhdəsinə götürür: 
 texniki və kommersiya sənədlərini (siyahı Əlavə 3-də verilir) 

Operatora vermək, hazırkı müqaviləyə görə Operatora verilən 
hüquqları həyata keçirmək üçün zəruri olan digər sənədləri Operatora 
təqdim etmək, həmçinin bu hüquqların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 
Operatora və onun işçilərinə təlimatlar vermək; 

 təyin olunmuş qaydada rəsmiləşdirilməsini təmin edərək, gös-
tərilən müddətlərdə istifadəçiyə aşağıdakı lisenziyaları vermək: məh-
sul istehsalına lisenziya – 30 noyabr 20 ...-ci ilədək; məhsulun real-
laşdırılmasına lisenziya – 30 dekabr 20 ..-ci ilədək; 

 təyin olunmuş qaydada müqaviləni qeydiyyatdan keçirmək; 
 işçilərin öyrədilməsi və ixtisaslarının artırılmasına kömək də 

daxil olmaqla Operatora daimi texniki və konsultativ kömək 
göstərmək; 

 hazırkı müqaviləyə əsasən Operator tərəfindən istehsal 
olunmuş (yerinə yetirilmiş, göstərilmiş) malların (işlərin, xidmətlərin) 
keyfiyyətinə nəzarət etmək; 

 hazırkı müqaviləyə analoji olana müstəsna hüquqlar komplek-
sini müqavilənin 1.2 bəndində Operatora təhkim olunmuş ərazidə is-
tifadə etmək üçün digər şəxslərə verməmək, həmçinin bu ərazilərdə 
özünün analoji fəaliyyətindən çəkinmək. 

2.2. Hazırkı müqavilə üzrə həyata keçirdiyi fəaliyyətin xarak-
terinə və xüsusiyyətinə görə Operator aşağıdakıları öhdəsinə götürür: 

 hazırkı müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş fəaliyyəti həyata 
keçirdikdə öz müəssisəsini rəsmiləşdirərkən, malları qablaşdırarkən, 
reklamda Françayzerin firma adından, kommersiya nişanından istifadə 
etmək; 

 hazırkı müqaviləyə əsasən Operator tərəfindən istehsal olunan 
malların, yerinə yetirilən işlərin, göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin 
Françayzer tərəfindən istehsal olunan, yerinə yetirilən və ya göstərilən 
analoji malların, işlərin və ya xidmətlərin keyfiyyətinə müvafiqliyini 
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təmin etmək; 
 müstəsna hüquqlar kompleksinin istifadəsinin xarakterinin, 

üsullarının və şərtlərinin Françayzerin etdiklərinə müvafiqliyinin tə-
min olunmasına istiqamətləndirilmiş təlimat və tapşırıqlara, o cüm-
lədən, müqavilə üzrə Operatora verilmiş hüquqları həyata keçirərkən 
istifadə olunan kommersiya binalarının daxili və xarici tərtibatına aid 
göstərişlərə riayət etmək; 

 alıcılara (sifarişçilərə) malı (işi, xidməti) alarkən (sifariş 
edərkən) bilavasitə Françayzerə ümid ola biləcəyi əlavə xidmətləri 
göstərmək; 

 Françayzerin istehsal sirlərini və ondan alınmış digər məxfi 
kommersiya informasiyasını yaymamaq; 

 vilayətin əhalisi 50 min nəfərdən çox olan 12 şəhərində 
müəssisələrə 12 subkonsessiya vermək; 

 alıcılara (sifarişçilərə) anbar üçün daha aydın olan üsullarla 
Operatorun hazırkı müqavilə çərçivəsində Françayzerin firma adından, 
kommersiya nişanından, əmtəə nişanından, xidmət nişanından və 
başqa fərdiləşdirmə vasitələrindən istifadə etməsi haqda informasiya 
vermək; 

 hazırkı müqavilənin qüvvədə olmadığı ərazilərdə Françay-
zinqlə rəqabət aparmamaq. 

3. Operatora təqdim olunan tələblər üzrə Françayzerin 
məsuliyyəti. 

3.1. Hazırkı müqaviləyə görə Operatorun satdığı (yerinə 
yetirdiyi, göstərdiyi) malların (işlərin, xidmətlərin) keyfiyyətə uyğun 
gəlməməsi haqda Operatora təqdim olunan tələblərə görə Françayzer 
subsidiya (pul buraxmaq) məsuliyyəti daşıyır. 

3.2. Françayzerin məhsulunun (malının) istehlakçısı kimi 
Operatora təqdim olunan tələblərə görə Françayzer Operatorla həmrəy 
olaraq cavab verir. 

4. Operatorun hazırkı müqaviləni yeni müddətə bağlamaq 
hüququ. 

4.1. Operator öz öhdəliklərini lazımi qaydada icra edərsə hazırkı 
müqavilənin müddəti başa çatdıqdan sonra onu əvvəlki şərtlərlə yeni 
müddətə bağlamaq hüququna malikdir. 

4.2. Əgər hazırkı müqavilənin müddəti bitdiyi gündən baş-
layaraq üç il müddətində Françayzer başqa şəxslərlə analoji kommer-
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siya konsepsiyası müqaviləsi bağlamayacaqsa və hazırkı müqavilənin 
qüvvədə olduğu ərazilərdə qüvvədə olacaq analoji kommersiya 
subkonsessiya müqaviləsi bağlamağa razılaşmayacaqsa, françayzer 
yeni müddətə müqavilə bağlamaqdan imtina etməyə haqlıdır. 

5. Yekun müddəalar. 
5.1. Hazırkı müqavilə imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 
5.2. Müqavilə ... nüsxədə tərtib olunub. 
5.3. Hazırkı müqavilə ilə tənzimlənməyən bütün başqa hallarda 

tərəflər qüvvədə olan vətəndaş qanunvericiliyi normalarına 
əsaslanacaqlar. 

6. Ünvanlar, bank rekvizitləri və tərəflərin imzaları. 
7. Əlavələr. 

 
6. Avadanlığın (əmlakın) icarə müqaviləsi 

 
İvanovo şəhəri  «____» ____________ 20__ ci il 
 
Bir tərəfdən, gələcəkdə «İcarəyə verən» adlandırılacaq ... 

(müəssisənin adı), ... (nizamnamə, əsasnamə, nömrəsi və tarixi gös-
tərilməklə etibarnamə) əsasında fəaliyyət göstərən ... (vəzifəsi, soyadı, 
adı, atasının adı) simasında və gələcəkdə «İcarədar» adlandırılacaq ... 
(müəssisənin adı), ... əsasında fəaliyyət göstərən ... (vəzifəsi, soyadı, 
adı, atasının adı) simasında, digər tərəfdən, aşağıda göstərilənlər haqda 
hazırkı müqaviləni bağladılar. 

1. Müqavilənin predmeti və ümumi şərtləri.  
1.1. Hazırkı icarə (əmlakın kirayəsi) müqaviləsinin predmeti 

müqavilənin tərəflərinin təyin etdiyi ödənişlə İcarəyə verənin 
avadanlığın İcarədarın müvəqqəti sahibliyinə verməsidir. İcarədar 
icarəyə verilən avadanlıqdan (əmlakdan) özünün istehsal məqsədləri 
və avadanlığın (əmlakın) konstruktiv və istismar verilənlərinə müvafiq 
olaraq kommersiya nəticələri əldə etmək məqsədilə istifadə edəcək. 

1.2. Hazırkı müqaviləyə görə icarə obyekti ...dir (icarəyə ve-
rilən/qəbul edilən avadanlığın və ya əmlakın adı, onun növü, markası, 

                                                
 Verilən müqavilə forması avadanlığın aşağıdakı növlərinin icarəyə (əmlak 
kirayəsinə) verilməsi zamanı istifadə oluna bilər: dəzgahlar, kompressorlar, 
qəbuledici və nəqliyyat mexanizmləri, nasoslar, hidravlik gücləndiricilər, 
anbar mexanizmləri, rabitə xətləri, kommutatorlar və s. 
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modeli, fərdiləşdirici əlamətləri, müəyyən istismar xarakteristikaları, 
dəyəri və s.). İcarəyə götürülən avadanlıqların siyahısı müfəssəl 
xarakteristikalarla Əlavələrdə verilə bilər. 

1.3. Hazırkı müqavilənin bağlandığı anda icarəyə verilən ava-
danlığın (əmlakın) mülkiyyət hüququ İcarəyə verənə məxsusdur, girov 
qoyulmayıb, həbs olunmayıb, üçüncü şəxs tərəfindən iddia predmeti 
ola bilməz. Göstərilənlərə İcarəyə verən zəmanət verir. Şərh olu-
nanlara riayət etməmək (pozmaq) hazırkı müqavilənin qüvvəsini 
itirməsi üçün əsasdır. 

1.4. İcarəyə verilən avadanlıq (əmlak) onun konstruktiv 
təyinatına müvafiq olaraq istehsal, istehlak, kommersiya və başqa 
məqsədlərlə istifadədə istismar olunan avadanlığa qoyulan tələblərə 
cavab verən işlək (saz) vəziyyətdə olmalıdır. 

1.5. İcarəyə götürülmüş avadanlığın (əmlakın) texniki və 
kommersiya istismarı hazırkı müqavilə üzrə icarə məqsədlərinə 
müvafiq olaraq onun normal və təhlükəsiz istifadəsini təmin etməlidir. 

1.6. İcarəyə verənin razılığı ilə hazırkı müqavilə üzrə icarəyə 
götürülmüş avadanlıq İcarədar tərəfindən vasitəli icarəyə (əsas icarə-
dardan icarəyə götürmə) verilə bilər. Bu zaman İcarədar müqaviləyə 
görə öz hüquq və öhdəliklərini digər şəxsə verə bilər (ikinci əldən 
icarə), icarəyə götürülmüş avadanlığı (əmlakı) əvəzsiz istifadəyə verə 
bilər, həmçinin icarə hüquqlarını girov qoya bilər, təsərrüfat yoldaş-
lıqlarının və cəmiyyətlərinin nizamnamə kapitalına əmanət qismində 
qoya bilər. İkinci əldən girov götürmədən başqa yuxarıda göstərilən 
bütün hallarda İcarədar hazırkı müqaviləyə görə İcarəyə verən qarşı-
sında məsuliyyət daşımaqda qalır. 

1.7. Hazırkı icarə müqaviləsinin şərtlərinə görə icarəyə götü-
rülmüş avadanlığın kommersiya istismarının həyata keçirilməsi hü-
dudlarında İcarədar İcarəyə verənin icazəsi olmadan üçüncü şəxslərlə 
kommersiya və digər müqavilələr bağlaya bilər, bir şərtlə ki, bu müqa-
vilələrin şərtləri icarəyə götürülmüş avadanlığın istifadə məqsədlərinə 
və bu avadanlığın konstruktiv xüsusiyyətlərinə və istismar veri-
lənlərinə müvafiq olaraq onların təyinatına zidd olmasın. 

1.8. İcarəyə verən avadanlığın hazırkı müqavilənin şərtlərinə və 
ya icarəyə götürülmüş avadanlığın təyinatına müvafiq gəlməyən isti-
fadə faktını müəyyən edərsə, onun hazırkı müqaviləni ləğv etməyi 
tələb etməyə haqqı var. 

1.9. İcarəyə verən icarəyə verdiyi avadanlığın istifadəsinə tam 
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və ya qismən mane olan çatışmazlıqlara görə məsuliyyət daşıyır, 
baxmayaraq ki, avadanlıq icarəyə verilərkən və ya müqavilə bağla-
narkən İcarəyə verənin göstərilən çatışmazlıqlardan xəbəri olmaya da 
bilər. Bu zaman İcarədar onun pozulmuş əmlak maraqlarının ödən-
məsini (RF VK 612-ci bəndində nəzərdə tutulmuş formalarda) və ya 
hazırkı müqavilənin vaxtından əvvəl ləğv edilməsini İcarəyə verəndən 
tələb edə bilər. 

1.10. İcarəyə götürülmüş avadanlığın çatışmazlıqları müqavilə 
bağlanarkən şərtləndirildiyi və ya İcarədara məlum olduğu, ya da 
müqavilə bağlanarkən avadanlığın baxışdan keçirildiyi və ya  İcarə-
dara təhvil veriləndə saz vəziyyətdə olması yoxlanılarkən aşkar olun-
malı olduğu hallarda İcarəyə verən belə çatışmazlıqlara cavabdeh 
deyil. 

1.11. İcarəyə verən icarə obyekti olan avadanlığa (əmlaka) 
üçüncü bir şəxsin hüquqlarının olmadığına İcarədara zəmanət verir. 

1.12. İcarədarın müqavilədə nəzərdə tutulmuş ödəniş vaxtlarını 
əhəmiyyətli dərəcədə pozduğu hallarda İcarəyə verən iki ödəniş 
müddətindən çox olmayaraq, İcarəyə verənin təyin etdiyi vaxtda 
İcarədardan vaxtından əvvəl icarə haqqını ödəməsini tələb edə bilər. 

1.13. Üçüncü şəxsin icarəyə götürdüyü avadanlığa dəymiş 
ziyana (zərərə) görə İcarəyə verən məsuliyyət daşıyır. Əgər sübut etsə 
ki, ziyan (zərər) İcarədarın günahı üzündən baş verir, ziyanın yerini 
doldurmaq məqsədilə üçüncü şəxsə ödənilən vəsaitdən avadanlığa 
dəyən ziyanın ödənməsi haqda onun İcarədara reqress tələbi təqdim 
edə bilər. 

1.14. Hazırkı müqavilə üzrə öz öhdəliklərini lazımi qaydada 
icra etmiş İcarədar başqa bərabər şərtlərdə bu müqavilənin müddəti 
bitdikdən sonra yeni müddətə icarə müqaviləsi bağlamağa müstəsna 
hüququ var. 

2. Tərəflərin əlavə öhdəlikləri. 
2.1. İcarəyə verən aşağıdakıları öhdəsinə götürür: 
 bu müqavilənin imzalandığı gündən sonra ... gün ərzində ha-

zırkı müqavilənin tərəflərinin müəyyən etdiyi və avadanlığın verilməsi 
faktını təsdiq edən sənəd üzrə icarə obyekti olan avadanlığı vermək; 

 icarəyə verilən avadanlıqla (əmlakla) bərabər onun ləvazimat-
larını və ona aid olan sənədləri (texniki pasport, istismar üzrə təlimat, 
keyfiyyət və yararlılıq sertifikatları, elektrik təhlükəsizliyi şəha-
dətnaməsi və s.) İcarədara vermək; 
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 hazırkı müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş avadanlığı icarə müqa-
viləsinin şərtlərinə müvafiq icarəyə götürülən avadanlığın (əmlakın) 
istehsal təyinatına və kommersiya istismarına yararlı vəziyyətində 
İcarədara vermək; 

 icarə müqaviləsinə görə icarəyə verilən avadanlığın sazlığını 
İcarədarın yanında yoxlamaq, həmçinin onun istismar qaydaları ilə 
İcarədarı tanış etmək, ya da bu avadanlığın (əmlakın) istismar 
qaydaları haqda İcarədara yazılı təlimat vermək; 

 hazırkı müqavilə üzrə İcarədara verilmiş avadanlığın İcarədar 
tərəfindən daha səmərəli və savadlı istifadəsi məqsədilə icarə müqa-
viləsi qüvvədə olduğu müddətdə İcarədara məsləhət, informasiya ver-
mək, texniki və başqa köməkləri göstərmək; 

 avadanlığın icarə müqaviləsi qüvvədə olduğu bütün müddət 
ərzində onun əsaslı təmirini həyata keçirmək və lazım olan ehtiyat 
hissələrini və digər ləvazimatları vermək; 

 müqavilənin qüvvədə olduğu dövrdə icarəyə götürülmüş ava-
danlığın hamısının və ya onun bəzi vahidlərinin (mövqelərinin) tam 
sıradan çıxdığı halda İcarədarla razılığına əsasən qeyd olunan 
avadanlığın əvəz olunması imkanını nəzərdən keçirmək; 

 icarəyə verilmiş avadanlığın (əmlakın) mülkiyyətçisi kimi İca-
rəyə verənin yazılı razılığı olduqda İcarədar icarəyə götürdüyü ava-
danlığı öz hesabına və öz gücü ilə təkmilləşdirərsə, təkmilləşdirmənin 
dəyərini İcarədara vermək. 

2.2. İcarədar aşağıdakıları öhdəsinə götürür: 
 icarəyə götürülmüş avadanlıqdan (əmlakdan) hazırkı müqavilə 

şərtlərinə müvafiq olaraq və ancaq birbaşa istehsal və istehlak təyinatı 
üzrə istifadə etmək; 

 icarəyə götürülmüş avadanlığın (əmlakın) kommersiya istis-
marı ilə bağlı, o cümlədən cari təmirlə və istismar prosesində mate-
riallardan istifadə olunması, avadanlığın saz vəziyyətdə saxlanması ilə 
bağlı ortaya çıxan xərcləri çəkmək; 

icarəyə götürülmüş avafanlığın məhv olması və ya zədələnməsi 
hallarında, əgər İcarəyə verən sübut etsə ki, icarəyə götürülmüş 
avadanlığın məhvi və ya zədələnməsi qüvvədə olan qanunvericiliyə və 
ya hazırkı müqavilənin şərtlərinə müvafiq olaraq İcarədarın məsu-
liyyət daşıdığı səbəblər nəticəsində baş verib, icarəyə götürülmüş ava-
danlığın məhvi və ya zədələnməsinə görə İcarəyə verənə dəymiş 
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ziyanı ödəmək; 
 icarəyə götürülmüş avadanlıqlardan istifadəyə görə icarə 

haqqını tərəflərin bu müqavilədə razılaşdırdığı müddətlərdə ödəmək; 
 icarəyə götürülmüş avadanlıqdan istifadə edərkən və hazırkı 

müqavilənin qüvvədə olma müddəti bitdikdən sonra müqavilənin uza-
dılması (təzələnməsi) məsələsi həll olunarkən müqavilənin şərtlərinə 
görə icarə haqqının ödənməsini davam etdirmək; 

 hazırkı müqavilənin müddəti bitdikdən və ya onun qüvvəsi 
digər səbəblərə görə dayandırıldıqdan sonra icarəyə götürülmüş ava-
danlığı ... gün müddətində icarə müqaviləsi tərəflərinin razılığı ilə 
müəyyən olunmuş vəziyyətdə qaytarmaq. 

3. İcarəyə götürülmüş avadanlığın təkmilləşdirilməsi şərtləri. 
3.1. Hazırkı müqaviləyə əsasən icarəyə götürülmüş avadanlığın 

İcarədar tərəfindən öz hesabına həyata keçirilən və avadanlıqdan 
avadanlığa ziyan vermədən ayrıla bilən təkmilləşdirmə İcarədarın 
əmlakıdır. Müqavilə tərəflərinin razılığına əsasən İcarəyə verən 
İcarədarın icarə dövründə avadanlığın təkmilləşdirilməsinə görə 
çəkdiyi xərcləri ödəməyə haqlıdır və bundan sonra təkmilləşdirənə 
onun mülkiyyətinə keçir. 

3.2. Əgər həyata keçirilmiş təkmilləşdirmə avadanlığa ziyan 
vermədən ayrılmazsa və İcarədar onu İcarəyə verənin razılığı olmadan 
həyata keçirərsə İcarəyə verən İcarədarın xərclərini ödəməməkdə 
haqlıdır. 

3.3. İcarəyə götürülmüş avadanlığın icarə müqaviləsinin qüv-
vədə olduğu müddətdə İcarədar tərəfindən göstərilən avadanlığın 
amortizasiya ayırmaları hesabına həyata keçirilən istənilən təkmilləş-
dirilmə İcarəyə verənin mülkiyyətidir. 

4. Müqavilə üzrə icarə haqqı və hesablaşma qaydaları. 
4.1. İcarədara verilmiş avadanlıqdan istifadənin dəyəri onun 

icarəsinin tam müddətinə (36 ay) görə ... (avadanlığın hər bir his-
səsinin (mövqeyinin) şərhi, kalkulyasiya – hesabat və əsaslandırma) 
əsasən ... (rəqəmlə və yazı ilə) rubl təşkil edir. Hazırkı müqavilə üzrə 
icarə haqqının hesabatı icarə dəyəri əsaslandırılaraq Əlavələrdə 
göstərilir. 

4.2. İcarə haqqının göstərilən məbləği ... rubl təşkil edən təsbit 
olunmuş dəyişməz məbləğdə bərabər hissələrlə (icarənin bütün 
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dəyərinin 1/36 hissəsi) İcarədar tərəfindən hər ay ödənilir. 
4.3. İcarə haqqının ödənməsi İcarədar tərəfindən çatacaq 

məbləğin İcarəyə verənin hesablaşma hesabına ödəniş tapşırığı ilə 
köçürülməsi yolu ilə həyata keçirilir. Göstərilən ödənişlər İcarədar 
tərəfindən hər təqvim ayının 25-dək həyata keçirilməlidir. 

4.4. İcarə haqqının həcmi (dəyəri) zərurət və obyektiv reallıq 
olduqda, müqavilənin qüvvədə olduğu dövrdə icarə müqaviləsi 
tərəflərinin əlavə olaraq müəyyən etdiyi vaxta, lakin ildə bir dəfədən 
tez olmayaraq, tərəflərin razılığı ilə dəyişdirilə bilər. 

4.5. İcarəyə götürülmüş avadanlığın hazırkı müqavilə ilə 
nəzərdə tutulmuş istifadə şəraiti və ya onun vəziyyəti İcarədarın təsir 
edə bilmədiyi və nəticələrinə görə məsuliyyət daşıya bilmədiyi vəziy-
yətə görə pisləşərsə İcarədar İcarə verəndən icarə haqqını müvafiq 
həcmdə (mütənasib) azaltmağı tələb etməyə haqqı var. 

4.6. İcarəyə götürülmüş avadanlıqdan istifadə nəticəsində 
alınmış məhsulun və gəlirin mülkiyyətçisi İcarədardır. 

4.7. İcarədar ona icarəyə verilmiş avadanlığı (əmlakı) vaxtından 
əvvəl İcarə verənə qaytardıqda İcarə verən aldığı icarə haqqının 
müvafiq hissəsini İcarədara qaytarmalıdır. Bu zaman qaytarılan məb-
ləğ İcarədarın istifadəsində olan avadanlığın faktiki olaraq qaytarıldığı 
gündən sonrakı gündən başlayaraq hesablanmalıdır. 

5. Tərəflərin məsuliyyəti və fors-major. 
5.1. Müqavilə tərəflərindən birinin əmlak maraqları və ya 

işgüzar nüfuzu digərinin müqavilə üzrə öhdəliklərinə yerinə yetiril-
məməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsi nəticəsində pozularsa, 
ona dəyən ziyanın tam həcmdə ödənməsini digər tərəfdən tələb 
etməkdə haqlıdır: hüququ pozulan tərəf mallar itdikdə, zay olduqda və 
                                                
 İcarə haqqı həm icarəyə verilən avadanlığın hamısı üçün, həm də onun 
tərkib hissələrinin hər biri üçün ayrılıqda aşağıdakı şəkildə təyin oluna bilər: 
dövri və ya birdəfəlik ödənilən dəyişməz məbləğdə müəyyən olunmuş ödəniş 
məbləğində; icarədə olan avadanlıqdan istifadə nəticəsində alınmış məhsulun 
və gəlirin təyin olunmuş hissələri; İcarədarın müəyyən xidmətlər göstərməsi; 
müqavilə ilə göstərilmiş səylərin İcarədar tərəfindən İcarəyə verənin 
mülkiyyətinə və ya icarəsinə verilməsi; icarəyə götürülmüş əmlakın müqavilə 
ilə şərtləndirilmiş təkmilləşdirilmə xərclərinin İcarədara həvalə olunması. 
Göstərilən formaların birləşməsindən istifadə etmək, ya da müqavilədə 
avadanlığın icarə haqqının ödənməsinin başqa forma və qaydalarını müəyyən 
etmək hüququ var. 
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ya zədələndikdə (real ziyan) öz hüquq və maraqlarının, həmçinin 
əskik alınmış gəlirlərin (əldən çıxmış səmərə) bərpasına sərf etdiyi 
xərclər. 

5.2. Müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməyən və ya 
lazımınca yerinə yetirməyən tərəflərdən biri günahı olduqda (qəsdən 
və ya ehtiyatsızlıqdan) buna görə tam məsuliyyət daşıyır. 

5.3. Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsində və ya 
lazımınca yerinə yetirilməməsində günahın olmamasını öhdəlikləri 
pozan tərəf sübut edir. 

5.4. Öz öhdəliklərini yerinə yetirməyən və ya lazımınca yerinə 
yetirməyən tərəf, əgər öhdəliklərin konkret zaman dövründə konkret 
şəraitdə dəf olunmaz qüvvə nəticəsində (fors-major), yəni fövqəladə 
və qarşısı alına bilinməyən vəziyyətin təsiri nəticəsində icra olun-
madığını sübut etməzsə, məsuliyyət daşıyır. Qarşısı alınmaz qüvvələrə 
aşağıdakılar aiddir: təbii xarakterli təzahürlər (zəlzələ, daşqın, ildırım 
vurması, vulkan püskürməsi, sel, sürüşmə, sunami və s.); müqavilə 
öhdəliklərinin yerinə yetirildiyi yerdə insanın normal həyat fəaliy-
yətinə yol verməyən temperatur, küləyin gücü və yağıntının səviyyəsi. 

 5.5. Fors-major vəziyyətin təsiri altına düşən tərəf, belə 
vəziyyətin baş verdiyi gündən ... təqvim günündən gec olmayaraq, bu 
haqda digər tərəfi xəbərdar etməlidir. 

5.6. Fors-major vəziyyətlər haqda xəbərdarlıq edilməməsi və ya 
vaxtında xəbərdarlıq edilməməsi müqavilə üzrə öz öhdəliklərini yerinə 
yetirmədikdə onlara istinad etməyə hüquq vermir. 

5.7. Fors-major vəziyyətə istinad etməkdən məhrum olunan 
tərəf qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyır. 

6. Mübahisələrin həlli qaydaları. 
6.1. Müqavilə tərəfləri hazırkı müqavilənin şərtlərini icra 

edərkən meydana çıxa biləcək mübahisəli məsələlər məhkəməyə 
qədərki təhqiqatlarda danışıqlar, müqavilə şərtlərinin dəqiqləş-
dirilməsi, zəruri protokolların tərtibi, əlavələr və dəyişikliklər, mək-
tublar, teleqramlar, fakslar və s. mübadiləsi yolu ilə həll etməyə çalışa-
caqlar. Bu zaman tərəflərdən hər birinin meydana çıxmış mübahisəli 
məsələlərin həllinin nəticələrinin yazılı şəkildə onda olmasını iddia 
etməyə haqqı var. 

6.2. Qarşılıqlı məqbul həllə nail olmadıqda tərəflər (hüquqi 
şəxslər) - kommersiya, maliyyə və işgüzar dövriyyənin digər 
münasibətlərinin iştirakçıları arasında mübahisələrin həlli qaydaları 
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haqqında Rusiya Federasiyasında qüvvədə olan əsasnamələrə müvafiq 
olaraq tərəflər mübahisəli məsələləri məhkəmə qaydasında həll 
olunmaq üçün məhkəməyə verməyə haqlıdır. 

7. Tərəflərin maraqlarının müdafiəsi. 
Hazırkı müqavilə şərtlərində öz həllini tapmayan, ancaq birbaşa 

və ya dolayısı ilə tərəflərin ona görə münasibətindən ortaya çıxan, 
tərəflərin əmlak maraqlarına və işgüzar nüfuzuna toxunan bütün 
məsələlərdə tərəflər qüvvədə olan qanunvericiliyin normaları və 
müddəalarına əsaslanacaqlar. 

8. Müqaviləyə dəyişikliklər və əlavələr. 
8.1. Hazırkı müqavilə qüvvədə olduğu dövrdə tərəflərin razılığı ilə 

və obyektiv səbəblər olduqda dəyişdirilə və ya ona əlavələr edilə bilər. 
8.2. Əgər tərəflər müqaviləni dəyişmiş vəziyyətlə uyğunlaşdır-

mağa razılıq əldə edə bilməsələr, müqavilə ancaq qüvvədə olan 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş şərtlər olduğu halda, müqavilə 
maraqlı tərəfin tələbinə görə məhkəmənin qərarı ilə dəyişdirilə bilər. 

8.3. Hazırkı müqaviləyə edilmiş dəyişiklərin və ya əlavələrin 
nəticələri tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə və ya tərəflərdən birinin tələbi 
ilə məhkəmə ilə müəyyən edilir. 

8.4. Tərəflərin hazırkı müqaviləyə istənilən dəyişiklikləri və ya 
əlavələri yazılı şəkildə tərtib olunduqdan, tərəflər imzaladıqdan və 
möhürlə təsdiq etdikdən sonra qüvvəyə minir. 

9. Müqavilənin müddətinin uzadılması. 
9.1. Zərurət və ya kommersiya cəhətdən əlverişli olduqda ha-

zırkı müqavilənin tərəfləri hazırkı müqavilənin qüvvədə olma müd-
dətini tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən olunmuş zaman dövrünə 
və ya qeyri-müəyyən müddətə (tərəflərin seçiminə görə) uzadılması 
(avadanlığın eyni və ya digər şərtlərlə icarəsinin) haqda məsələni 
nəzərdən keçirə bilər. 

9.2. Əgər hazırkı müqavilənin müddətinin bitməsinə 45 gün 
qalmış tərəflərdən biri müqavilə üzrə icarənin uzadılması və ya 
tamamilə başqa şərtlərlə yeni icarə müqavilə bağlamaq haqda niyyə-
tini elan etməzsə müqavilə avtomatik olaraq sonrakı 12 ay və ilaxır 
müddətə uzadılır. 

9.3. Hazırkı müqavilənin tərəfləri əgər lazım bilsələr, yuxarıda 
göstərilənin əksinə olaraq, müqavilənin qüvvədə olma müddətinin 
uzadılmasının, əlavə olaraq, digər qaydalarını nəzərdən keçirir və 
razılaşdırır. 
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10. Müqaviləyə xitam vermə imkanları və qaydaları. 
10.1. Hazırkı müqavilə tərəflərin razılığı ilə ləğv oluna bilər. 
10.2. Tərəflərdən biri hazırkı müqavilənin şərtlərindən birini 

əhəmiyyətli dərəcədə pozduqda və ya hazırkı müqavilə ilə və ya 
qüvvədə olan mövcud qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər 
hallarda digər tərəfin tələbi ilə məhkəmə tərəfindən müqaviləyə xitam 
verilə bilər. Müqavilə şərtlərinin pozulması o zaman əhəmiyyətli 
qəbul edilir ki, tərəflərdən birinin fəaliyyəti (fəaliyyətsizliyi) digərinə 
elə ziyan vurur ki, gələcəkdə müqavilənin qüvvədə olması mənasını 
itirir, ikinci tərəf müqavilə bağlayarkən nəzərdə tutduqlarından əhə-
miyyətli dərəcədə məhrum olur. 

10.3. Hazırkı müqavilə İcarəyə verənin tələbi ilə məhkəmə 
tərəfindən o vaxt ləğv edilə bilər ki, İcarədar: 

 avadanlıqdan (əmlakdan) müqavilənin şərtlərini və ya ava-
danlığın təyinatını pozmaqla və ya dəfələrlə pozmaqla istifadə edir; 

 avadanlığı əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdirir; 
 müqavilə ilə təyin olunmuş ödəniş müddətləri bitdikdən sonra 

iki tərəfdən çox icarə haqqını ödəmir. 
İcarəyə verənin ancaq İcarədarın öhdəliklərinin səmərəli müd-

dətdə yerinə yetirilməsinin zərurəti haqda ona yazılı xəbərdarlıq etdik-
dən sonra müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verilməsini tələb etmək 
hüququ var. 

10.4. Aşağıdakı hallarda İcarədarın tələbi ilə məhkəmə tərə-
findən müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verilə bilər: 

 İcarəyə verən avadanlığı (əmlakı) İcarədara vermir, ya da ava-
danlıqdan müqavilə şərtlərinə və ya onun təyinatına uyğun olaraq 
istifadə etməyə əngəllər yaradır;  

 İcarədara verilən avadanlıqda müqavilə bağlanarkən İcarədara 
məlum olmayan və ya müqavilə bağlanarkən avadanlığa baxış ke-
çirilərkən və ya onun saz vəziyyətdə olmasını yoxlayarkən İcarədarın 
aşkar edə bilmədiyi, avadanlığın istifadəsinə əngəl yaradan çatış-
mazlıqlar olduqda; 

 İcarədar, onun vəzifəsinə (öhdəliyinə) görə avadanlığın 
(əmlakın) əsaslı təmirini müqavilə ilə təyin olunmuş müddətdə, müd-
dət müqavilədə göstərilmədikdə isə münasib vaxtda yerinə yetirmir; 

 avadanlıq bütövlükdə və ya onun hissələrindən (mövqelə-
rindən, vahidlərindən) çoxu İcarədarın cavabdeh olmadığı vəziyyətlərə 
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görə istifadəyə yararsız vəziyyətdə olarsa. 
10.5. Əgər hazırkı müqavilə qüvvədə olduğu müddətdə vəziyyət 

hazırkı müqavilə bağlanarkən tərəflərin nəzərdə tutduğu vəziyyətdən 
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişərsə, müqaviləyə tərəflərin razılığı ilə və ya 
məhkəmə tərəfindən xitam verilə bilər, belə ki, vəziyyət o qədər 
dəyişir ki, müqavilə bağlanarkən bu vəziyyət ehtimal olunsaydı 
müqavilə ümumiyyətlə bağlanmazdı və ya hazırkı müqavilə razılaş-
dırılmış şərtlərdən tamamilə fərqli şərtlərlə bağlanardı. 

10.6. Tərəflərin razılığı ilə müqaviləyə xitam verildiyi hallarda 
müqavilə tərəflərin aralarındakı müqaviləyə xitam verilvəsi haqda 
razılıq əldə etdiyi gündən ... gün sonra qüvvəsini itirir. 

10.7. Hazırkı müqavilənin ləğv olunmasının nəticələri tərəflərin 
razılığı ilə və ya istənilən tərəfin tələbi ilə məhkəmə tərəfindən 
müəyyən olunur. 

11. Müqavilənin qüvvədə olması. 
11.1. Hazırkı müqavilə tərəflərin onu imzaladığı gündən qüv-

vəyə minir. Hazırkı müqavilənin şərtləri ancaq bağlandıqdan sonra 
tərəflərin ortaya çıxan münasibətlərinə şamil edilir. 

11.2. Hazırkı müqavilə 36 ay müddətində (tərəflərin ona görə 
öz öhdəliklərinin icrasını başa çatdırdığı ana qədər) qüvvədə olur və 
öz fəaliyyətinə «___» ______ 20__ -ci ildə xitam verir. 

11.3. Hazırkı müqavilənin qüvvədə olma müddətinin bitməsi 
tərəflərin müqavilə üzrə öhdəliklərinin başa çatmasına səbəb olur, 
ancaq tərəfləri müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə onun 
şərtlərinin pozulmasına görə məsuliyyətdən azad etmir. 

12. Hüquqi ünvanlar, bank rekvizitləri və tərəflərin imzası. 
13. Əlavələr. 

 
7. Lizinq (maliyyə icarəsi) müqaviləsi 

 
İvanovo şəhəri  «____» ____________ 20__ ci il 
 
Bir tərəfdən gələcəkdə «Lizinq verən» («İcarəyə verən») 

adlandırılacaq ... (müəssisənin adı), ... (nizamnamə, əsasnamə, nöm-
rəsi və tarixi göstərilməklə etibarnamə) əsasında fəaliyyət göstərən ... 
(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) simasında və gələcəkdə «Lizinq 
alan» («İcarədar») adlandırılacaq ... (müəssisənin adı), ... əsasında fəa-
liyyət göstərən ... (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) simasında, digər 
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tərəfdən aşağıda göstərilənlər haqda hazırkı müqaviləni bağladılar. 
1. Lizinq müqaviləsinin predmeti və ümumi şərtləri. 
1.1. Hazırkı maliyyə icarəsi müqaviləsinin (lizinq müqavi-

ləsinin) predmeti Lizinq verənin aşağıda adları çəkilən əmlakı (sənaye 
avadanlıqlarını) haqqı ödənilməklə Lizinq alanın müvəqqəti sahib-
liyinə və istifadəsinə verməsidir. Lizinq verən bu əmlakı Lizinq alanın 
seçiminə (iradəsinə) müvafiq olaraq ...-dən (satıcının-müəssisənin adı) 
öz mülkiyyətinə almağı və göstərilən əmlakı məqsədli təyinatı ilə 
Lizinq alana maliyyə icarəsinə (lizinq) verməyi öhdəsinə götürür. 

1.2. Hazırkı müqavilə üzrə lizinq obyektin siyahısı və xarak-
teristikası Əlavələrdə verilmiş sənaye avadanlıqlarıdır (avtomat xətlər, 
dəzgahlar, aqreqatlar və s.). 

1.3. Lizinq alan hazırkı müqaviləyə görə lizinq obyekti olan 
avadanlıqdan müstəsna olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün 
istifadə etməyi öhdəsinə götürür. 

1.4. Lizinq verən Lizinq alanın iradəsini yerinə yetirərək lizinq 
predmetini (obyektlərinin) və avadanlıq satıcısını (istehsalçısını) 
seçməsinə görə Lizinq alan qarşısında məsuliyyət daşımır. 

1.5. Lizinq verən hazırkı müqavilə qüvvəyə mindiyi gündən ... 
üç ay müddətində danışıqlar aparmağı, müqavilənin 1.2 bəndində 
göstərilmiş avadanlığı satıcı-istehsalçıdan almağı və onu hazırkı 
müqavilənin şərtlərinə müvafiq olaraq Lizinq alana icarəyə verməyi 
öhdəsinə götürür. 

1.6. İcarə predmetlərinin Lizinq verən tərəfindən Lizinq alana 
verildiyi anda göstərilən avadanlıqlar (əmlak) mülkiyyət hüquqlarında 
Lizinq verənə mənsub olmalıdır, girov qoyulmamalıdır və ya həbs 
edilməməlidir. Lizinq verənin zəmanəti ilə üçüncü tərəfin iddia 
obyekti olmamalıdır. Göstərilən şərtlərə riayət olunmaması (pozul-
ması) hazırkı müqavilənin etibarsızlığının qəbul edilməsi (ona xitam 
verilməsi) üçün əsasdır. 

1.7. Lizinq verənin satıcıdan texniki cəhətdən mürəkkəb olan 
əmlak alması faktından irəli çıxan məsələlərin nəzərdən keçirilməsi 
üçün əlverişli şəraitin yaradılması məqsədilə alqı-satqı müqaviləsi 
bağlayarkən Lizinq verən satıcı ilə Lizinq verənin arasında bağlanmış 
müqavilədən ortaya çıxan, xüsusilə avadanlığın keyfiyyəti və komp-
lektliyi, onun tədarük (yüklənmə) müddəti, satıcının alqı-satqı müqa-
viləsini lazımınca icra etməməsi barədə satıcıya bilavasitə tələblər 
təqdim etmək üçün Lizinq alanı hüquqlarla təmin edir. 
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1.8. Lizinq verən alınmış əmlakı Lizinq alana maliyyə icarəsinə 
verməyi öhdəsinə götürür. 

1.9. Lizinqə verilən avadanlıq istehsal, istehlak, kommersiya və 
digər məqsədlərlə istifadədə istismar olunan sənaye avadanlığına 
qoyulan tələblərə cavab verən saz vəziyyətdə olmalıdır. 

1.10. İcarəyə götürülmüş avadanlığın texniki və kommersiya 
istismarı onun hazırkı müqavilə üzrə icarə məqsədlərinə müvafiq 
olaraq normal və təhlükəsiz istifadəsini təmin etməlidir. 

1.11. Lizinq verənin razılığı ilə bu müqavilə ilə icarəyə götü-
rülmüş avadanlıq Lizinq alan tərəfindən vasitəli icarəyə (əsas icarədən 
icarə götürmə) verilə bilər. Bu zaman Lizinq alan müqavilə üzrə öz 
hüquq və öhdəliklərini digər şəxsə verə bilər (ikinci əldən kirayə), 
icarəyə götürülmüş avadanlığı əvəzsiz istifadəyə verə bilər, həmçinin 
icarə hüquqlarını girov kimi verə bilər və onları təsərrüfat yoldaş-
lıqlarının və cəmiyyətlərinin nizamnamə kapitalına əmanət və ya 
istehsal kooperativlərinə pay əmanəti kimi qoya bilər. İkinci əldən 
kirayədən başqa yuxarıda göstərilən bütün hallarda hazırkı müqaviləyə 
görə Lizinq verən qarşısında məsuliyyət daşıyan Lizinq alandır. 

1.12. Hazırkı müqavilənin şərtləri üzrə icarəyə götürülmüş 
avadanlığın istismarının həyata keçirilməsi hüdudlarında əgər icarəyə 
götürülən avadanlığın istifadəsi müqavilədə göstərilən məqsədlərə və 
bu avadanlığın konstruktiv xüsusiyyətlərinə və istismar verilənlərinə 
müvafiq olaraq onun təyinatına zidd deyilsə Lizinq verənin razılığı 
olmadan Lizinq alanın üçüncü şəxslərlə kommersiya və başqa 
müqavilələr bağlamağa hüququ var. 

1.13. Lizinq verən avadanlığın icarə müqaviləsinin şərtlərinə və 
ya onun təyinatına müvafiq olmayan istifadəsi faktını təyin etdiyi 
hallarda onun hazırkı müqaviləyə xitam vermək və dəymiş ziyanın 
ödənməsini tələb etmək haqqı var. 

1.14. Baxmayaraq ki, Lizinq verən avadanlığı icarəyə verərkən 
onun tam və ya qismən istifadəsinə mane olan çatışmazlıqlardan 
xəbəri olmayıb Lizinq verən və əmlakın satıcısı belə nasazlıqlara görə 
birlikdə məsuliyyət daşıyırlar. Bu zaman Lizinq alan Lizinq verəndən 
və ya satıcıdan pozulmuş əmlak maraqlarının ödənməsini (RF VK 
maddə 612-də nəzərdə tutulmuş formalarda) və ya hazırkı müqaviləyə 
vaxtından əvvəl xitam verilməsini tələb edə bilər. 

1.15. İcarəyə verilən avadanlığın çatışmazlıqları Lizinq alana 
məlum olduğu ya da avadanlıq Lizinq alana verilərkən Lizinq alan 
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tərəfindən avadanlığa baxış keçirilərkən və ya onun saz vəziyyətdə 
olması yoxlanılarkən Lizinq alanın aşkar etməli olduğu çatışmazlıqları 
olduğu hallarda Lizinq verən belə çatışmazlıqlara cavabdehlik 
daşımır. 

1.16. Lizinq verən İcarə obyekti olan avadanlığa üçüncü şəxsin 
hüquqlarının olmamasına Lizinq alana zəmanət verir. 

1.17. Lizinq alan tərəfindən müqavilə ilə təyin olunmuş ödəniş 
müddətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə pozulduğu hallarda Lizinq verən 
Lizinq alandan icarə haqqını vaxtından əvvəl Lizinq verənin təyin 
etdiyi vaxtda, lakin birlikdə iki ödəniş vaxtından çox olmayaraq, tələb 
edə bilər. 

1.18. Lizinq alan üçüncü şəxs tərəfindən icarəyə götürülmüş 
avadanlığa dəymiş ziyana görə məsuliyyəti öz üzərinə götürür, çünki 
icarəyə götürülmüş avadanlığın lazımi texniki vəziyyətinin məsu-
liyyəti və avadanlığın Lizinq verən tərəfindən Lizinq alana verildiyi 
andan başlayaraq bütün lizinq dövründə təhlükəsizlik texnikasının 
tələblərinə riayət etməyin məsuliyyətinin ağırlığı Lizinq alana düşür. 
Bu zaman Lizinq alan sübut etsə ki, ziyan avadanlığı Lizinq verəndən 
alarkən yoxlanış zamanı bilmədiyi və bilə də bilmədiyi vəziyyətə görə 
baş verirb, yəni Lizinq verənin və ya satıcının günahı üzündən baş 
verib, dəymiş ziyanın ödənməsi qaydasında üçüncü şəxsə ödənmiş 
vəsaitdən ödənməsi haqda Lizinq verən və ya satıcı qarşısında reqress 
tələbi qoya bilər. 

1.19. Lizinq alan verilən müqavilənin şərtlərini vicdanla yerinə 
yetirilərsə, icarəyə götürülmüş avadanlığın əmlak hüququ ona keçir. 

2. Tərəflərin əlavə öhdəlikləri. 
2.1. Lizinq verən aşağıdakıları öhdəsinə götürür: 
 icarə obyekti olan avadanlığı hazırkı müqavilə tərəflərinin 

müəyyən etdiyi və verilmə faktını təsdiq edən sənəd üzrə hazırkı 
müqavilə qüvvəyə mindiyi gündən üç ay müddətində vermək; 

 lizinqə verilən avadanlıqla birlikdə onun ləvazimatlarını və 
ona aid olan sənədləri – texniki pasportu, istismar üzrə təlimatı, key-
fiyyət və yararlılıq sertifikatını, elektrik təhlükəsizliyi şəhadətnaməsi 
və s. Lizinq alana vermək; 

 əgər adları çəkilən sənədlər vaxtında Lizinq alana verilmə-
yibsə və Lizinq alan onlarsız icarəyə götürülmüş avadanlıqdan onun 
təyinatına müvafiq olaraq istifadə edə bilmirsə, ya da hazırkı müqavilə 
bağlanarkən nəzərdə tutduğundan əhəmiyyətli dərəcədə məhrum 
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olarsa səmərəli qısa müddətdə Lizinq alanın ləvazimat və sənədlərin 
ona verilməsi tələbini təmin etmək. Şərh olunanlar göstərilən və-
ziyyətlə əlaqədar meydana çıxmış ziyanın ödənməsi tələbinə eyni 
dərəcədə aiddir; 

 avadanlığı hazırkı müqavilə ilə nəzərdə tutulan vəziyyətdə 
istehsal təyinatına və kommersiya istismarına yararlılığına müvafiq 
vəziyyətdə Lizinq alana vermək; 

 Lizinq alanın iştirakı ilə icarəyə verilən avadanlığın sazlığını 
yoxlamaq, həmçinin Lizinq alanı onun istismar qaydaları ilə tanış 
etmək, ya da Lizinq alana bu avadanlıqdan istifadə qayda və qanunları 
haqda yazılı təlimat vermək (bunu satıcı ilə birlikdə yerinə yetirmək 
olar); 

 hazırkı müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə icarəyə 
götürülmüş avadanlığın tam və ya onun bəzi vahidlərinin (mövqe-
lərinin) sıradan çıxdığı hallarda Lizinq alanın və satıcının razılığı ilə 
alqı-satqı müqaviləsinə görə göstərilən avadanlığın mümkün əvəz 
olunması haqda məsələni nəzərdən keçirmək; 

 əgər Lizinq alan icarəyə götürülən avadanlıqda ondan ziyansız 
ayrıla bilməyən təkmilləşdirmə həyata keçirərsə, bu təkmilləşdirməni 
öz qüvvəsi və öz hesabına lizinqə verilmiş əmlakın mülkiyyətçisi kimi 
Lizinq verənin yazılı razılığı ilə həyata keçirmişsə təkmilləşdirmənin 
dəyərini Lizinq alana ödəmək. 

2.2. Lizinq alan aşağıdakıları öhdəsinə götürür: 
 lizinqə götürülmüş avadanlıqdan hazırkı müqavilənin 

şərtlərinə müvafiq olaraq və ancaq onun birbaşa istehsal və istehlak 
təyinatı üzrə istifadə etmək; 

 avadanlığın kommersiya istismarı ilə əlaqədar ortaya çıxan, o 
cümlədən cari və əsaslı təmirlə, istismar prosesində materiallardan 
istifadə olunması ilə, avadanlığın saz texniki və istismar vəziyyətinin 
saxlanması ilə əlaqədar ortaya çıxan xərcləri çəkmək; 

 icarəyə götürülmüş avadanlığın məhvi və ya zədələnməsi 
hallarında, əgər lizinq verən sübut etsə ki, avadanlığın məhvi və ya 
zədələnməsi qüvvədə olan qanunvericiliyə və hazırkı müqavilənin 
şərtlərinə müvafiq olaraq Lizinq alanın məsuliyyət daşıdığı vəziyyət 
nəticəsində baş verib, dəymiş ziyanı Lizinq verənə ödəmək; 

 bu müqavilə tərəflərinin razılaşdırdığı vaxtlarda icarəyə 
götürülmüş avadanlıqdan istifadəyə görə icarə haqqını ödəmək; 
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 hazırkı müqavilənin qüvvədə olma müddəti başa çatdıqda 
icarə müddətində Lizinq alanın icarə müddətində müqavilə üzrə 
ödədiyi bütün azadlıq pullarını nəzərə alaraq Lizinq verənlə elə hesab-
laşma həyata keçirmək ki, müqavilənin başa çatdığı ana avadanlığın 
mülkiyyət hüququnu Lizinq alana keçməsini rəsmiləşdirmək üçün 
tərəflərin əsası olsun. 

3. İcarəyə götürülmüş avadanlığın təkmilləşdirilməsi şərtləri. 
3.1. Lizinq alan tərəfindən öz hesabına hazırkı müqavilə üzrə 

icarəyə götürülmüş avadanlıqda həyata keçirilən, avadanlığa ziyan 
vermədən ondan ayrıla bilən təkmilləşdirmə Lizinq alanın mülkiy-
yətidir. Lizinq verənin icarə dövründə Lizinq alanın avadanlığın 
təkmilləşdirilməsinə çəkdiyi xərcləri, müqavilə tərəflərinin razılığı ilə 
Lizinq alana ödəmək haqqı var, bundan sonra göstərilən təkmil-
ləşdirmə onun mülkiyyətinə keçir. 

3.2. Əgər Lizinq alan lizinqə götürdüyü avadanlıqda avadan-
lıqdan ona ziyan vurmadan ayrıla bilməyən təkmilləşdirmə həya 
keçirərsə və bunu Lizinq verənin razılığı olmadan həyata keçirərsə 
Lizinq verən təkmilləşdirməyə çəkilən xərcləri Lizinq alana ödəmir. 

3.3. Lizinq alanın hazırkı müqavilə qüvvədə olduğu müddətdə 
avadanlıqda onun amortizasiya ayırmaları hesabına həyata keçirdiyi 
istənilən təkmilləşdirmə (həm ayrılan, həm də ayrılmayan) Lizinq 
verənin mülkiyyətidir. 

4. Lizinq müqaviləsi predmetinin verilməsi və təsadüfi məhv 
olma riskini keçməsi. 

4.1. Hazırkı müqaviləyə görə lizinq predmeti olan avadanlıq 
alqı-satqı müqaviləsi üzrə satıcı ilə birlikdə Lizinq verən tərəfindən 
Lizinq alanın yerləşdiyi yerdə Lizinq alana verilməlidir (müqavilə ilə 
nəzərdə tutula bilər ki, icarəyə götürülmüş avadanlığın verilməsini 
lisenziya əsasında fəaliyyət göstərən Lizinq verənlə satıcı arasında 
bağlanmış alqı-satqı müqaviləsinə görə bilavasitə satıcı həyata 
keçirsin). 

4.2. Lizinq verənin məsuliyyət daşıdığı vəziyyətə görə icarəyə 
götürülmüş avadanlığın təyin olunmuş vaxtda (bax: müqavilənin 1.5 
bəndi) verilməsi gecikdikdə Lizinq alan müqaviləyə xitam verilməsini  
(əgər avadanlığın vaxtında verilməməsinə görə Lizinq alan ziyana 
düşübsə), ziyanın ödənməsinə Lizinq verəndən tələb etməyə haqlıdır. 

 4.3. İcarəyə götürülmüş avadanlığın təsadüfi məhvi və ya 
təsadüfi zədələnmə riski avadanlığın təhvil-təslim aktı imzalandıqdan 
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və onun faktiki olaraq Lizinq alanın sahibliyinə və istifadəsinə 
verildiyi andan Lizinq alana keçir. 

5. Müqavilə üzrə icarə haqqı və hesablaşma qaydaları. 
5.1. Lizinq alana verilən avadanlığın, tərəflərin müəyyən etdiyi 

5 il (60 ay) müddətində tam icarəsinə görə lizinqinin dəyəri 
aşağıdakılara ... (avadanlığın hər bir vahidinin (mövqeyinin) şərhi, 
kalkulyasiyası - hesabat və əsaslandırma) əsasən ... (rəqəmlərlə və 
yazılı) rubl təşkil edir. İcarə obyektinin mövqeləri üzrə icarə haqqının 
hesabatı və icarənin dəyərinin əsaslandırılması (kalkulyasiyası) hazırkı 
müqaviləyə üzrə Əlavələrdə göstərilir. 

5.2. İcarə haqqının göstərilən məbləği Lizinq alan tərəfindən hər 
ay bərabər hissələrlə (icarənin dəyərinin 1/60 hissəsi) ... rubl təşkil 
edən dəyişməz (təsbit olunmuş) ödəniş məbləğində ödənilir. 

5.3. Tam lizinq dövrünə görə icarə haqqının toplam məbləği 
müqaviləyə görə icarəyə götürülmüş bütöv avadanlığın azadlıq pu-
ludur. Göstərilən məbləğ müqavilə ilə təyin olunmuş qaydada Lizinq 
alan tərəfindən Lizinq verənin hesabına köçürüldükdən sonra ava-
danlığın keçmiş mülkiyyətçisi kimi mümkün olan bütün iradlarından 
Lizinq alanı azad edir. 

5.4. İcarə haqqının ödənilməsi Lizinq verənə çatacaq məbləğin 
Lizinq alan tərəfindən Lizinq verənin hesabına ödəniş tapşırığı ilə 
köçürməsi yolu ilə həyata keçirilir. Göstərilən ödənişlər Lizinq alan 
tərəfindən hər təqvim ayının 25-dək həyata keçirilməlidir. 

5.5. İcarə haqqının həcmi (dəyəri) zərurət və obyektiv reallıq 
olduqda müqavilənin qüvvədə olduğu dövrdə tərəflərin razılığı ilə 
hazırkı müqavilənin tərəflərinin əlavə olaraq müəyyən etdiyi müd-
dətdə, lakin bir ildən tez olmayaraq, dəyişə bilər. 

5.6. Əgər Lizinq verənin təsir edə bilmədiyi və icarəyə götü-
rülmüş avadanlığın, hazırkı müqavilə üzrə Lizinq alanın məsuliyyət 
daşımadığı istifadə şərtlərinə görə avadanlığın vəziyyəti pisləşərsə Li-
zinq alanın müvafiq həcmdə (nisbətdə) icarə haqqını azaltmağı Lizinq 
verəndən tələb etməyə haqqı var. 

5.7. İcarəyə götürülmüş avadanlıqdan istifadə nəticəsində alınan 
məhsul və gəlirlər Lizinq alanın mülkiyyətidir. 

5.8. Lizinq alan ona verilmiş avadanlığı əsaslandırılmış şəkildə 
vaxtından əvvəl Lizinq verənə qaytardıqda Lizinq verən əvvəlcədən 
alınmış icarə haqqının müvafiq hissəsini Lizinq alana qaytarmalıdır. 

6. Tərəflərin məsuliyyəti və fors-major. 
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6.1. Tərəflərdən birinin müqavilə öhdəliklərini icra etməməsi və 
ya lazımınca icra etməməsi nəticəsində əmlak maraqları və ya işgüzar 
nüfuzu pozularsa, hüquqları pozulan tərəfin ona dəymiş aşağıdakı 
ziyanın digər tərəfdən tam ödənməsini tələb etmək hüququ var: 
avadanlıq itdikdə və ya korlandıqda hüququ pozulan tərəfin öz hüquq-
larının və maraqlarının bərpasına çəkdiyi və çəkəcəyi xərcləri, 
həmçinin hüquq və maraqları pozulmasaydı adi işgüzar dövriyyədən 
ala biləcəyi, ancaq hüquqları pozulduğuna görə itirdiyi gəliri (əldən 
çıxmış qazanc). 

6.2. Hazırkı müqavilənin tərəflərindən biri müqavilə üzrə öz 
öhdəliklərini yerinə yetirməzsə və ya lazımınca yerinə yetirməzsə, 
günahı (niyyəti və ya ehtiyatsızlığı) olarsa buna görə məsuliyyət 
daşıyır. 

6.3. Müqavilə üzrə öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsində və 
ya lazımınca yerinə yetirilməməsində günahının olmamasını 
öhdəlikləri pozan tərəf sübut edir. 

6.4. Öz öhdəliklərini yerinə yetirməyən tərəf, əgər sübut etməsə 
ki, bu öhdəsindən gəlinməyən qüvvənin (fors-major), yəni konkret 
şəraitdə və zaman dövründə fövqəladə və qarşısıalınmaz vəziyyətin 
nəticəsində baş vermişdir, o, məsuliyyət daşıyır. Qarşısıalınmaz qüvvə 
vəziyyətinə aşağıdakılar aiddir: təbii xarakterli təzahürlər (zəlzələ, su 
basması, ildırım vurması, vulkan püskürməsi, daşqın, sürüşmə, sunami 
və s.); müqavilə üzrə öhdəliklərin icra olunduğu yerdə insanı həyat 
fəaliyyətindən məhrum edən temperatur, güclü külək və yağıntının 
səviyyəsi; hakimiyyət və idarəetmə orqanlarının tədbirləri; tətillər. 

6.5. Fors-major vəziyyətinin təsiri altına düşmüş tərəf belə 
vəziyyətin başladığı gündən ... təqvim günündən gec olmayaraq digər 
tərəfə bildiriş göndərməlidir. 

6.6. Fors-major vəziyyətlər haqqında xəbərdarlıq etməmək və 
ya vaxtında xəbərdarlıq etməmək müqavilə üzrə öz öhdəliklərini 
yerinə yetirmək mümkün olmadıqda onlara istinad etməyə hüquq 
vermir. 

6.7. Fors-major vəziyyətinə istinad etməkdən məhrum olmuş 
tərəf qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyır. 

7. Mübahisələrin həlli qaydaları. 
7.1. Hazırkı müqavilənin icrası zamanı meydana çıxa biləcək 

mübahisələri tərəflər məhkəməyə qədərki təhqiqatlar qaydasına həll 
etməyə çalışacaqlar: müqavilə şərtlərinin dəqiqləşdirilməsi, zəruri 
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protokolların, əlavələrin və dəyişikliklərin tərtib olunması, məktublar, 
fakslar, teleqramlar mübadiləsi və s. yolu ilə. Bu zaman tərəflərdən 
hər birinin meydana çıxmış məsələlərin həllinin yazılı şəkildə nəti-
cələrinin onda olmasına iddia etmək hüququ var. 

7.2. Qarşılıqlı məqbul həllə nail olunmadıqda tərəflərin müba-
hisəli məsələni tərəflər (hüquqi şəxslər) – işgüzar dairənin kommer-
siya, maliyyə və digər münasibətlərinin iştirakçıları - arasında mü-
bahisələrin həlli qaydaları haqqında Rusiya Federasiyasında qüvvədə 
olan əsasnaməyə müvafiq olaraq məhkəmə qaydaları ilə həll etmək 
hüququ var. 

8. Tərəflərin maraqlarının müdafiəsi. 
Müqavilə şərtlərində öz həllini tapmayan, ilkin müqavilə 

tərəflərinin birbaşa və ya dolayı münasibətlərindən ortaya çıxan, 
onların əmlak maraqlarına və işgüzar münasibətlərinə toxunan bütün 
məsələlərdə tərəflər Rusiya Federasiyasında qüvvədə olan 
qanunvericiliyin forma və qaydalarına əsaslanacaqlar. 

9. Lizinq müqaviləsinə əlavələr və dəyişikliklər. 
9.1. Hazırkı müqavilə qüvvədə olduğu dövrdə müqavilə 

tərəflərinin qarşılıqlı razılığına və obyektiv səbəblərin olmasına əsasən 
müqaviləyə dəyişikliklər və ya əlavələr edilə bilər. 

9.2. Əgər tərəflər müqaviləni dəyişmiş vəziyyətlə uyğun-
laşdırmaq üçün razılığa nail ola bilmirlərsə, maraqlı tərəfin tələbi ilə, 
ancaq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş şərtlər mövcud olduqda, 
məhkəmənin qərarı ilə müqaviləyə dəyişikliklər və əlavələr edilə bilər. 

9.3. Hazırkı müqaviləyə əlavələrin və ya dəyişikliklərin nəti-
cələri tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə və ya tərəflərdən birinin tələbi ilə 
məhkəmə tərəfindən müəyyən olunur. 

9.4. Hazırkı müqaviləyə edilən dəyişikliklər və əlavələr üzrə 
istənilən razılaşmalar o halda qüvvəyə minir ki, yazılı şəkildə tərtib 
olunsun, müqavilə tərəfləri tərəfindən imzalansın və onların möhürü 
ilə təsdiqlənsin. 

10. Müqaviləyə xitam verilməsi imkanları və qaydaları. 
 
10.1. Hazırkı müqaviləyə tərəflərin razılığı ilə xitam verilə 

bilər. 
10.2. Tərəflərdən biri hazırkı müqavilənin şərtlərini əhəmiyyətli 

dərəcədə pozduqda və ya hazırkı müqavilə ilə və ya qüvvədə olan 
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hallarda digər tərəfin tələbi ilə 
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məhkəmə tərəfindən müqaviləyə xitam verilə bilər. Müqavilə 
şərtlərinin pozulması o zaman əhəmiyyətli sayılır ki, tərəflərdən 
birinin fəaliyyəti (fəaliyyətsizliyi) digər tərəfə elə ziyan vurur ki, 
müqavilənin gələcəkdə qüvvədə qalması öz mənasını itirir, çünki 
ziyan dəymiş tərəf müqavilə bağlayarkən nəzərdə tutduqlarından 
əhəmiyyətli dərəcədə məhrum olur. 

10.3. Hazırkı müqaviləyə Lizinq verənin tələbi ilə o hallarda 
vaxtından əvvəl xitam verilə bilər ki, Lizinq alan: 

 avadanlıqdan (əmlakdan) müqavilənin şərtlərini və ya avadan-
lığın təyinatını pozmaqla və ya dəfələrlə pozmaqla istifadə edir; 

 avadanlığı əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdirir; 
 bir-birinin ardınca iki dəfədən çox hazırkı müqavilə ilə təyin 

olunmuş müddət başa çatdıqdan sonra icarə haqqını ödəmir; 
 avadanlığın əsaslı təmirini həyata keçirmir, onun yaxşı saxlan-

masına, texniki sazlığına, kommersiya istismarına yararlığına lazı-
mınca sayğı göstərmir. 

Lizinq verən ancaq Lizinq alana onun öz öhdəliklərini səmərəli 
vaxtlarda yerinə yetirməsi haqda xəbərdarlıq göndərdikdən sonra 
Lizinq verən müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verməsini tələb 
etməyə haqlıdır. 

10.4. Aşağıdakı hallarda Lizinq alanın tələbi ilə müqaviləyə 
vaxtından əvvəl xitam verilə bilər: 

 Lizinq verən avadanlığı Lizinq alanın istifadəsinə vermir, ya 
da avadanlığın müqavilə şərtlərinə və ya onun təyinatına müvafiq 
olaraq istifadəsinə maneələr yaradır; 

 Lizinq alana verilən avadanlıqda onun istifadəsinə əngəl 
törədən çatışmazlıqlar olduqda, belə ki, bu çatışmazlıqlar müqavilə 
bağlayarkən əvvəlcədən Lizinq alana məlum olmamış və avadanlığa 
baxış keçirilərkən və ya onun sazlığı yoxlanılarkən Lizinq alan tərə-
findən aşkar oluna bilməmişdir;  

 avadanlıq bütövlükdə və ya onun bir çox hissələri (mövqeləri, 
vahidləri) Lizinq alanın cavabdeh olmadığı vəziyyətə görə istifadəyə 
yararsız hala düşəndə. 

10.5. Əgər hazırkı müqavilə qüvvədə olduğu müddətdə 
tərəflərin nəzərdə tutduğu vəziyyət əhəmiyyətli dərəcədə dəyişərsə, 
müqaviləyə tərəflərin razılığı ilə və ya məhkəmə qərarı ilə xitam verilə 
bilər, belə ki, vəziyyət o dərəcədə dəyişir ki, müqavilə bağlanarkən bu 
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vəziyyət ehtimal olunsaydı hazırkı müqavilə ümumiyyətlə bağlan-
mazdı və ya tamamilə fərqli şərtlərlə bağlanardı. 

10.6. Müqaviləyə tərəflərin razılığı ilə xitam verildiyi hallarda 
tərəflərin müqavilənin xitamı haqda razılıq əldə etdiyi gündən sonrakı 
... gün başa çatdıqdan sonra müqavilə öz qüvvəsini itirir. 

10.7. Müqaviləyə xitam verilməsinin nəticələri tərəflərin qar-
şılıqlı razılığı ilə və ya tərəflərdən birinin tələbi ilə məhkəmənin qərarı 
ilə müəyyən edilir. 

11. Müqavilənin qüvvədə olması. 
11.1. Hazırkı müqavilə tərəflərin onu imzaladığı gündən qüv-

vəyə minir. Hazırkı müqavilənin şərtləri müqavilə bağlandıqdan sonra 
tərəflər arasında meydana çıxan münasibətlərə tətbiq edilir. 

11.2. Hazırkı müqavilə 63 ay müddətində (tərəflər ona görə öz 
öhdəliklərinin icrasını başa çatdırdığı anadək) qüvvədə qalır və öz 
qüvvəsini «___» ______ 20__-ci ildə dayandırır. 

11.3. Müqavilənin qüvvədə olma müddətinin bitməsi tərəflərin 
ona görə məsuliyyət daşımasını dayandırır, lakin əgər onun pozulması 
baş vermişsə, tərəfləri müqavilənin pozulmasına görə məsuliyyətdən 
azad etmir. 

12. Hüquqi ünvanlar, bank rekvizitləri və tərəflərin imzası. 
13. Əlavələr. 

 
8. Texniki xidmət və texnikanın təmiri haqda müqavilə 
 
İvanovo şəhəri  «____» ____________ 20__ ci il 
 
Bir tərəfdən gələcəkdə «Sifarişçi» adlandırılacaq «Diksid» SC, 

... (nizamnamə, əsasnamə, razılaşma) əsasında fəaliyyət göstərən baş 
direktor F.Petrovun simasında və digər tərəfdən gələcəkdə «İcraçı» 
adlandırılacaq «___» _________ 20__-ci ildə qeydiyyata alınmış ____ 
№-li Şəhadətnaməyə əsasən fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar 
aşağıdakılar haqda hazırkı müqaviləni bağladılar: 

1. Ümumi qaydalar. 
1.1. İcraçı texnikanı istismara verməyi, xidməti və təmiri 

                                                
 Bu müqavilə çox aktualdır və çoxları üçün fəaliyyətdə əsas ola bilər, yəni 
hazırda praktiki olaraq bütün firmalar onların texnikasına xidmət etməyi və 
təmir etməyi bacaran mütəxəssislərə maraq göstərmirlər. 
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(gələcəkdə – işlərin yerinə yetirilməsi) öhdəsinə götürür. Sifarişçi 
yerinə yetirilmiş işləri qəbul etməyi və haqqını layiqincə ödəməyi 
öhdəsinə götürür. 

1.2. Texnikanın və yerinə yetirilən işlərin adları «Texnikalar 
siyahısı»nda (Əlavə 1) göstərilir. İşlərin yerinə yetirilməsinin «Tex-
nikalar siyahısında» nəzərdə tutulmuş müddətləri «İşlərin yerinə yeti-
rilməsi qrafiki»ndə (Əlavə 2) təyin olunur. Əlavə 1 və 2 müqavilənin 
ayrılmaz hissələridir. Bu əlavələr razılaşdırılarkən tərəflər gələcəkdə 
«İstehsalçı» adlandırılacaq texnika istehsalçısı olan müəssisənin 
istismar və təmir sənədlərinin tələblərinə əsaslanırdılar. 

1.3. Əlavə 2-də göstərilməyən, lakin texnikanın korlanmasından 
ortaya çıxan nasazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı işlər Sifariş-
çinin sifarişinə (məktub, teleqram, faks, telefonoqram) əsasən İsteh-
salçı tərəfindən yerinə yetirilir. Sifarişdə texnikanın növü, zavod nöm-
rəsi, hazırlanma tarixi, İstehsalçının adı, texnikanın istismarda olduğu 
zaman dövrü göstərilir. 

1.4. Sifarişçi ilə razılaşdırılmış şərtlərlə İcraçı əlavə ödənişlə 
onun üçün montaj işlərini və texnikanın istismar olunduğu yerlərdə 
müqavilənin 1.1 bəndində nəzərdə tutulmayan digər işləri yerinə 
yetirir. 

1.5. Sifarişçi işçi texnikanın işçi vəziyyəti barədə jurnal aparır 
və onu yerinə yetirilmiş işləri qeyd etmək üçün  İcraçıya təqdim edir. 

2. İcraçının öhdəlikləri və hüquqları. 
2.1. İcraçı işləri Əlavə 2-də müəyyən olunmuş müddətlərdə 

yerinə yetirməlidir, həmçinin Sifarişçinin sifarişinə görə texnikanın 
nasazlığını aradan qaldırmalıdır. 

2.2. İcraçı işləri İstehsalçının istismar və təmir sənədlərində 
təyin etdiyi həcmdə yerinə yetirir. Bundan əlavə, o müqavilənin 1.4. 
bəndinə müvafiq olaraq texnikanın istismar olunduğu yerlərdə əlavə 
işləri yerinə yetirir. 

2.3. İcraçı işlərin yerinə yetirilməsi üçün Sifarişçiyə mütəxəssis-
lərin ezam olunmasını təmin edir. Bu zaman o, ezam olunan mütə-
xəssislər səfərə çıxmazdan əvvəl mehmanxanada yer bronlamaq üçün 
onların sayı haqda Sifarişçiyə xəbər verir. 

2.4. İstismarı dövründə texnikanın aşkar olunmuş nasazlıqlarını 
aradan qaldırmaq üçün İcraçı Sifarişçinin sifarişini aldıqdan sonra 
aşağıda göstərilən müddətlərdə (gediş üçün lazım olan vaxtı hesaba 
almadan) Sifarişçiyə gəlib çatmalıdır: eyni sahədəki Sifarişçinin 
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sifarişinə görə – 24 saat, başqa şəhərdəki Sifarişçinin sifarişinə görə ... 
gün müddətində. İcraçı Sifarişçiyə çatdıqdan sonra ... gündən gec 
olmayaraq texnikanın işçi vəziyyətinin bərpasını həyata keçirir. Əgər 
işlərin yerinə yetirilməsi üçün ehtiyat hissələri almaq tələb olunursa 
təmrnin müddəti eyni şəhərdəki Sifarişçiyə çatdığı andan ... gündən, 
başqa şəhərdəki Sifarişçiyə çatdığı andan ... gündən çox olmayaraq 
artırılır. 

2.5. İcraçı işlərin yerinə yetirilməməsi və ya keyfiyyətsiz yerinə 
yetirilməsi haqqında məlumat aldıqdan sonra tərəflərin razılaşdırdığı 
texniki cəhətdən mümkün olan ən qısa müddətdə, lakin məlumat al-
dığı andan ... gündən gec olmayaraq, müqavilənin 3.3 bəndinə müva-
fiq olaraq qeyd olunmuş çatışmazlıqları öz hesabına aradan qal-
dırmalıdır. 

2.6. İşlər başlayanda və ya iş prosesində Sifarişçi İcraçını texni-
kanın təmiri üçün İstehsalçının istismar sənədlərinə, təhlükəsizlik tex-
nikası və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına müvafiq olaraq yerlə təmin 
etmədikdə İcraçının işlərin yerinə yetirilmə vaxtını köçürmək və 
müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyinə və ya lazımınca yerinə 
yetirmədiyinə görə ona dəymiş ziyanı Sifarişçidən tutmaq hüququ var. 

2.7. Texnikanın istismar qaydalarına riayət olunmaması Sifa-
rişçinin iştirakı ilə İstehsalçının tərtib etdiyi aktlarda əks etdirilir. 

2.8. İcraçı texnikanın istismarı qaydalarına riayət olunması üzrə 
Sifarişçinin nümayəndəsini təlimatlandırır. 

3. Sifarişçinin öhdəlikləri və hüquqları. 
3.1. Sifarişçi işlərin yerinə yetirilməsi başlayana yaxın texni-

kanın təmiri üçün yerin İstehsalçının istismar sənədlərinin tələblərinə, 
təhlükəsizlik texnikası və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına müva-
fiqliyini təmin etməlidir. 

3.2. Sifarişçi daxil olmuş (yeni) texnikanı qablaşdırmadan aç-
malı, onun komplektliyini yoxlamalı, İcraçının iştirakı ilə quraş-
dırmalıdır. 

3.3. Sifarişçi İcraçının sifarişinə görə İcraçının mütəxəssislərinə 
işlərin yerinə yetirildiyi müddətə iş yeri verməlidir. 

3.4. Sifarişçi İcraçının sifarişi ilə onun mütəxəssislərini işlərin 
yerinə yetirildiyi bütün müddətdə yaşamaq üçün mehmanxana ilə 
təmin etməlidir. 

3.5. İstehsalçıdan Sifarişçiyə daxil olmuş yeni texnika keyfiyyə-
tinin və ya komplektliyinin və ya onun komplektləşdirici məmulat-
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larının, birləşmələrinin, detallarının normativ texniki sənədlərin və ya 
tədarük müqaviləsinin tələblərinə uyğunsuzluğu aşkar edildiyi hal-
larda Sifarişçi İcraçının iştirakı ilə istehsal-texniki təyinatlı məh-
sulların və xalq istehlakı mallarının keyfiyyət üzrə qəbulu qaydaları 
haqda Təlimata uyğun olaraq akt tərtib etməlidir. 

3.6. İcraçı tərəfindən işlər yerinə yetirilmədikdə və ya keyfiy-
yətsiz yerinə yetirildikdə çatışmazlıqlar aşkar olunduqdan sonra Sifa-
rişçi, lazımi tədbirlər görülməsi üçün, iki gün müddətində İcraçıya 
məlumat verməlidir.  

4. Qiymətlər və hesablaşma qaydaları. 
4.1. İstismara daxil etmə, texniki xidmət və texnikanın təmiri 

üzrə İcraçının yerinə yetirdiyi işlərin haqqı Sifarişçi tərəfindən İcraçı 
ilə razılaşdırılmış, ... (razılaşma protokolunun və ya başqa sənədin 
nömrəsi və tarixi)-də göstərilən qiymətlərlə ödənilir. 

4.2. Texnikanın istismara daxil edilməsi, həmçinin nasazlıqların 
aradan qaldırılması (təmiri) üzrə işlərin haqqı Sifarişçi tərəfindən işlər 
qurtardıqdan sonra Sifarişçi ilə birlikdə İcraçı tərəfindən tərtib 
edilərək yerinə yetirilmiş işlərin ikitərəfli təhvil-təslim aktına əsasən 
ödənilir. 

4.3. Texnikaya xidmətə görə İcraçının yerinə yetirdiyi işlərin 
haqqının ödənməsi İcraçının Sifarişçi ilə birlikdə hər ay tərtib etdiyi 
yerinə yetirilən işlərin ikitərəfli təhvil-təslim aktına əsasən Sifarişçi 
tərəfindən hər ay ... (məbləğ rəqəmlə və yazılı) rubl həcmində bərabər 
hissələrlə həyata keçirilir. 

4.4. Yerinə yetirilmiş işə görə hesablaşmalar işlərin yerinə 
yetirilməsi haqda sənədlər imzalandığı tarixdən 3 gün müddətində 
müvafiq məbləği İcraçının hesabına köçürmək və ya nağd ödəmək 
yolu ilə yerinə yetirilir. 

4.5. Müqavilənin 1.4 bəndinə və 5-ci bölməsinə müvafiq olaraq 
İcraçının əlavə işlərinə, xidmətlərinə görə hesablaşmalar İcraçı və 
Sifarişçi tərəfindən, təhvil-təslim aktına əsasən tərtib olunmuş sənəddə 
(sənədin nömrəsi və tarixi) razılaşdırılmış qiymətlərlə yerinə yetirilir. 

4.6. Müqavilənin məbləği ... (məbləğ rəqəm və yazı ilə) rubl 
təşkil edir. 

5. Əlavə şərtlər: Sifarişçi onun inzibati tabeliyində olan, ya da 
onunla müqavilə münasibətində (müvafiq müqavilələrə istinad 
etməklə) olub, yuxarıda göstərilən texnikadan istifadə edən üçüncü 
şəxslərin siyahısını müqaviləyə əlavə edir. 
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6. Tərəflərin öhdəlikləri. 
6.1. Öz öhdəliklərini yerinə yetirməyən və ya layiqincə yerinə 

yetirməyən tərəflər qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu kimi məsu-
liyyət daşıyır. 

6.2. Cərimə sanksiyaları. 
 Əlavə 2-də müəyyən olunmuş işlərin icrasının pozulmasına 

görə, həmçinin müqavilənin ... bəndlərində göstərilmiş müddətlərdə 
texnikadakı nasazlıqların aradan qaldırılmamasına görə İcraçı Sifariş-
çiyə vaxtdan keçən hər gün üçün ... rubldan çox olmayaraq, ... rubl 
həcmində, işlərin yerinə yetirilməməsi və ya keyfiyyətsiz yerinə yeti-
rilməsinə görə isə baş vermiş halların hər birinə görə ... rubl həcmində 
cərimə ödəyir. 

 müqavilənin 3.1 və 3.3 bəndlərində nəzərdə tutulmuş 
öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirilməmək səbəbilə İcraçının iş 
qrafikinin pozulduğu hallarda Sifarişçi İcraçıya ... rubl həcmində 
cərimə ödəyir. 

6.3. Müqavilənin şərtlərini pozmuş tərəf cəriməni (peniyanı) 
ödədikdən sonra, müqavilənin pozulmasına görə digər tərəfə dəymiş 
ziyanın qalan hissəsini ona ödəyir. 

6.4. Müqavilə şərtlərinin pozulmasına görə cərimənin ödən-
məsi, həmçinin dəymiş ziyanın ödənməsi tərəfləri müqavilə üzrə 
öhdəlikləri yerinə yetirməkdən azad etmir. 

6.5. Müqavilə üzrə mübahisələri tərəflər qanunvericiliklə təyin 
olunmuş qaydada həll edirlər. 

7. Müqaviləyə xitam vermə və ya onun uzadılması qaydaları. 
7.1. Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildiyi hallarda 

tərəflər müqavilə öhdəliklərinin dayandırıldığı ana texniki xərclər üzrə 
qarşılıqlı hesablaşmalar həyata keçirir. 

7.2. Əgər müqavilə tərəflərindən heç biri müqavilə müddətinin 
bitməsinə iki ay qalmış müqaviləyə xitam vermək haqda öz niyyətini 
bildirməsə, müqavilə növbəti təqvim ilinə  uzadılmış hesab olunur. 

 
7.3. Müqaviləyə birtərəfli qaydada aşağıdakı hallarda xitam 

verilə bilər: 
 Sifarişçi tərəfindən ancaq İcraçı yerinə yetirildiyi işlərin 

qiymətləri qaldırdıqda;  
 İcraçı tərəfindən ancaq ... hallarda. 
8. Yekun şərtlər. 
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8.1. Müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 
məsələlər üzrə tərəflər məsuliyyətli nümayəndələr ayırır. 

İcraçıdan ... (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, əlaqə telefonu), 
Sifarişçidən ... (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, xidməti tele-

fonu). 
8.2. Müqavilədə edilmiş bütün dəyişikliklər, ona edilmiş bütün 

əlavələr ancaq yazılı şəkildə tərtib olunduğu və hər iki tərəfin 
imzaladığı hallarda etibarlıdır. 

9. Hüquqi ünvanlar, bank rekvizitləri və tərəflərin imzası. 
10. Əlavələr. 

 
9. Podrat müqaviləsi 

 
İvanovo şəhəri  «____» ____________ 20__ ci il 
 
Gələcəkdə «Sifarişçi» adlandırılacaq ... müəssisə (adı), Nizam-

namə əsasında fəaliyyət göstərən ... (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) 
simasında bir tərəfdən və ... ünvanında yaşayan, gələcəkdə «İcraçı» 
adlandırılacaq vətəndaş ... (soyadı, adı, atasının adı, pasport verilən-
ləri) digər tərəfdən, aşağıdakılar haqda hazırkı müqaviləni bağladılar. 

1. Müqavilənin predmeti. 
1.1. Sifarişçi tapşırır, İcraçı isə aşağıdakı işləri : ... (işlərin 

xarakteri və növü) ...-dək müddətdə yerinə yetirməyi öhdəsinə 
götürür. 

1.2. İşlər aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir ... 
1.3. Sifarişçi İcraçını hazırkı müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş 

işlərin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan hər şeylə təmin edir. 
1.4. Sifarişçi işləri vaxtında qəbul etməli və haqqını ödəməlidir. 
2. Ödənişin həcmi və qaydaları. 
2.1. Sifarişçi yerinə yetirilmiş işlərə görə İcraçıya ... rubl ödəyir. 
2.2. Ödəniş işlər qəbul edildiyi gündən ... gec olmayaraq həyata 

keçirilir. 
3. Tərəflərin məsuliyyəti: tərəflər hazırkı müqaviləyə müvafiq 

olaraq üzərinə düşən məsuliyyətləri yerinə yetirmədiyinə və ya 
layiqincə yerinə yetirmədiyinə görə maddi məsuliyyət daşıyırlar. 

4. Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verilməsi: tərəflərdən 
birinin öhdəliklərini pozduğu hallarda digər tərəfin müqaviləyə vaxtın-
dan əvvəl xitam vermək hüququ vardır. 

5. Digər şərtlər: hazırkı müqavilə üzrə mübahisələrə xalq məh-
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kəməsi tərəfindən baxılır. 
6. Hüquqi ünvanlar, bank rekvizitləri və tərəflərin imzası. 

 
10. Alqı-satqı müqaviləsi 

 
İvanovo şəhəri  «____» ____________ 20__ ci il 
 
Gələcəkdə «Satıcı» adlandırılacaq ... müəssisə (adı), ... (nizam-

namə, əsasnamə, etibarnamə) əsasında fəaliyyət göstərən ... (vəzifəsi, 
soyadı, adı, atasının adı) simasında, bir tərəfdən, gələcəkdə «Alıcı» 
adlandırılacaq ... əsasında fəaliyyət göstərən ... simasında, digər tərəf-
dən, aşağıdakılar haqda hazırkı müqaviləni bağladılar. 

1. Müqavilənin predmeti. 
1.1. Hazırkı müqavilənin predmeti metal dam örtüyü materialı 

partiyasıdır (bundan sonra – mal). Öz adından çıxış edən istehsalçının 
satış üzrə vasitəçisi – Satıcı onu satır, Alıcı isə sonradan əhaliyə pəra-
kəndə şəkildə satmaq üçün alır. Mal partiyasının ümumi çəkisi 26000 
kq-dır. Metal 100 vərəqdən ibarət paketlərə yığılmalıdır, bir paketin 
çəkisi – 3000 kq-dan çox deyil, paketin sarğısı – qaldırıcı kranın 
qarmağına keçə biləcək ilgəyi olan lentdir. 

1.2. Mal Satıcıya verilən anda  malın mülkiyyətçisinin – isteh-
salçısının yazılı tapşırığına (etibarnaməsinə) müvafiq olaraq onun 
maraqlarını təmsil edən (malları idarə edən) Satıcının sərəncamında 
yerləşir. Göstərilən mal girov qoyulmamalıdır və ya həbs olunma-
malıdır, üçüncü tərəfin iddia predmeti olmamalıdır. İstehsalçının Satı-
cıya verdiyi etibarnamə müqaviləyə əlavə olunur (Əlavə 3). 
                                                
 Arzu olunmaz nəticələrdən qaçmaq üçün müqaviləni imzalayan iştirakçılar 
(tərəflərin məsul nümayəndələri) təmsil etdikləri təşkilat adından müqaviləni 
(müqavilələri) imzalamağa səlahiyyət verən rəsmi şəkildə tərtib olunmuş 
sənədləri bir-birinə təqdim etməlidirlər: nizamnamədən (əsasnamədən) imza 
alanın vəzifəsini təsdiq edən çıxarış, səlahiyyətlər və onların əsasları haqqın-
da təsdiq olunmuş arayış, hazırkı müqaviləni konkret şəxsin imzalamasına 
(bağlamasına) hüquq verən etibarnamə. Yaxşı olar ki, müqaviləni imzalayan 
vəzifəli şəxslərin səlahiyyətlərini təsdiq edən lazımınca tərtib olunmuş 
sənədlər müqaviləyə əlavə olunsun, belə ki, müqavilə şərtlərinin (Əlavə 1 
və 2) yerinə yetirilməsi üzrə mübahisələrə baxarkən arbitraj məhkəmələri 
bu məsələyə nəzarət edirlər.  
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1.3. Hazırkı müqavilə üzrə meydana çıxa biləcək bütün sualları 
Satıcı, özü malın mülkiyyətçisi (istehsalçısı)  olduğu halda etdiyi kimi, 
öz üzərinə götürür. 

1.4. Müqavilə predmeti olan malın nomenklaturası (assor-
timenti) tərəflər tərəfindən razılaşdırılmışdır və Əlavə 4-də verilir. 

1.5. Satıcı yuxarıda göstərilən malı razılaşdırılmış miqdarda və 
çeşiddə Alıcının mülkiyyətinə verməyi, Alıcı isə bu malı qəbul etməyi 
və onun haqqını hazırkı müqavilə ilə tərəflərinin təyin etdiyi qaydada 
və müddətlərdə ödəməyi öhdəsinə götürür. 

1.6. Mal standartlarının (texniki şərtlərin) tələbinə müvafiq 
olaraq markalanmalıdır. 

2. Alıcıda mala mülkiyyət hüququnun meydana gəlməsi və 
Satıcının bu hüququ onun Alıcıya keçməsinədək qoruması. 

2.1. Müqavilə predmeti olan malın mülkiyyət hüququ Alıcıya 
malın haqqı ödənildiyi, Satıcının onu təhvil-təslim aktı üzrə Alıcıya 
verdiyi andan keçir. 

2.2. Mal haqqı ödənilənədək faktiki olaraq Alıcıya verildiyi 
hallarda onun mülkiyyət hüququ Satıcıda qalır və mülkiyyət hüququ 
Alıcıya keçənədək Satıcının tapşırığı və razılığı olmadan onun malı 
özgəninkiləşdirməyə və onu idarə etməyə haqqı yoxdur. 

2.3. Satıcı tərəfindən Alıcıya verilmiş malın haqqının vaxtında 
ödənməməsi malın mülkiyyətçisi kimi Satıcıya Alıcıdan malı geri 
qaytarmağı tələb etmək və ya istədiyi kimi malı başqa şəkildə idarə 
etmək hüququ vermir. 

2.4. Alınmış, lakin haqqı ödənilməmiş malın saxlanması, 
qorunması və salamatlığının təminatı üzrə xərcləri, ödəniş üzrə müqa-
vilə şərtlərini və ya malın mülkiyyətçisi kimi Satıcının tələbini və ya 
tapşırığını icra edənədək, Satıcı çəkir. Müqavilənin 2.3 bəndində şərh 
olunan əsaslara görə malın qaytarılması ilə bağlı xərcləri də həmçinin 
Alıcı çəkir. 

3. Hazırkı müqavilənin predmeti olan malın təsadüfi məhvi, zay 
olması, itməsi və ya zədələnməsi riskini təsadüfi məhv olma və ya 
təsadüfi zədələnmə anında mala mülkiyyət hüququnun kimdə olmasın-
dan asılı olaraq, yəni malın haqqının Alıcı tərəfindən ödənib-ödənmə-
məsindən və müqavilə şərtlərinin icrası qaydasında Satıcı tərəfindən 
onun Alıcıya verilib-verilməməsindən asılı olaraq Satıcı və ya Alıcı 
daşıyır. 

4. Alqı-satqı şərtləri və malın Alıcıya verilməsi. 
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4.1. Malın Alıcının anbarına çatdırılmasının təşkilini və onunla 
bağlı xərcləri Satıcı öz üzərinə götürür. 

4.2. Satıcı malın boşaldılmasını və anbara yığılmasını öz 
qüvvələri və öz hesabına həyata keçirməsini öhdəsinə götürür. 

4.3. Bu müqavilənin predmeti kimi, malın Alıcının anbarına 
daşınması üzrə xərcləri müqavilə tərəfləri malın qiymətində nəzərə 
alırlar. 

4.4. Təhvil-təslim aktı tərtib etməklə malın təhvil verilməsi və 
təhvil alınması malın verilmə anıdır. 

4.5. Satıcı malla birlikdə onun keyfiyyət sertifikatını Alıcıya 
verməyi öhdəsinə götürür. 

4.6. Satıcı müqavilə qüvvəyə mindiyi gündən 15 gün müddətinə 
malı Alıcının ünvanına göndərməyi öhdəsinə götürür. Bu zaman əgər 
malı nəqletmə vasitələrinin sifarişi qüvvədə olan qaydalara görə 
böyük vaxt tələb edərsə, onda tərəflər əlavə olaraq malın göndərilməsi 
üçün maksimum mümkün qısa, lakin real müddət razılaşdırır. 

4.7. Mal Alıcının ... ünvanında yerləşən anbarına göndərilir. 
Anbarın iş rejimi: ... 

5. Müqavilə üzrə malın qiyməti və hesablaşma qaydaları. 
5.1. Müqavilə üzrə malın qiymətləri tərəflər tərəfindən razılaş-

dırılıb, müqavilədə təsbit olunub və müqavilə qüvvədə olduğu müd-
dətdə dəyişdirilə bilməz. 

5.2. Müqavilə tərəflərinin malın çeşid mövqeləri üzrə razılaş-
dırdığı qiymətlər Əlavə 4-də verilir. 

5.3. Malın tam həcminin dəyəri müqavilə üzrə .... (rəqəmlərlə 
və yazılı) rubl təşkil edir. 

5.4. Hazırkı müqavilənin tərəfləri tərəfindən müqavilə predmeti 
olan mal üçün aşağıdakı hesablaşma qaydaları və müddətləri müəyyən 
edilib: Satıcı hazırkı müqavilə qüvvəyə mindiyi gündən üç gün 
müddətinə malın haqqının ödənməsi üçün alıcıya hesab təqdim etməyi 
öhdəsinə götürür; Alıcı Satıcının hesabını aldığı andan  üç bank günü 
müddətində Satıcıya çatacaq məbləği ödəniş tapşırığı ilə (çeklə, 
veksellə, akkreditivli – tərəflərin seçiminə görə) Satıcının hesablaşma 
hesabına köçürməyi öhdəsinə götürür. 

6. Malın kəmiyyət və keyfiyyətinə görə qəbulu qaydaları. 
6.1. Hazırkı müqavilənin predmeti olan mal kəmiyyət və 

keyfiyyətcə Alıcı tərəfindən onun anbarında, Satıcının və Alıcının sə-
lahiyyətli nümayəndələri malın təhvil-təslimini həyata keçirdiyi za-



 507

man qəbul edilir. 
Malın hazırkı müqavilənin şərtlərinə və ya malın çeşidi üzrə 

razılaşdırılmış şərtlərə kəmiyyət və keyfiyyət uyğunsuzluğu aşkar 
edildikdə tərəflər akt tərtib edirlər. Bu akt tərəflərin fikir ayrılığını 
tənzimləyərkən sübut (sənədli əsaslandırma) kimi çıxış edir. 

6.2. Alıcı tərəfindən əskikliklər, standartlara, texniki və ya razı-
laşdırılmış şərtlərə uyğunsuzluq, malda gizli çatışmazlıqlar aşkar 
edildiyi hallarda hökmən Satıcının nümayəndəsi çağırılmalıdır. 

6.3. Alıcının çağırışı Satıcı tərəfindən alındığı gündən üç gün 
müddətinə Satıcının gəlməmək haqqında bildirişini aldıqda, Alıcı 
təlimatla (№ P-7) nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətlərdə malın 
kəmiyyət və keyfiyyətcə qəbulunu həyata keçirir, nəticələr haqda 
Satıcıya informasiya verir və qəbul haqqında sənədləri 3 gün 
müddətində ona göndərir. 

7. Tərəflərin məsuliyyəti. 
7.1. Tərəflərdən birinin əmlak maraqları (işgüzar nüfuzu) digər 

tərəfin müqavilə üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi və ya layi-
qincə yerinə yetirməməsi nəticəsində pozulduqda ona dəymiş ziyanın 
tam ödənməsini tələb etmək hüququ var. Ziyan dedikdə aşağıdakılar 
başa düşülür: hüququ pozulmuş tərəfin öz hüquq və maraqlarının 
bərpasına çəkdiyi və ya çəkəcəyi xərclər; malın itməsi, zay olması və 
ya zədələnməsi (real ziyan), həmçinin adi işgüzar dövriyyə şəraitində 
ala biləcəyi, ancaq hüquq və maraqları pozulduğuna görə əldə edə 
bilməyib itirdiyi gəlirlər (əldən çıxmış mənfəət). 

7.2. Hazırkı müqavilənin müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə 
yetirməyən və ya lazımi şəkildə yerinə yetirməyən istənilən tərəfi 
günahı (niyyəti və ehtiyatsızlığı) olduqda buna görə məsuliyyət 
daşıyır. 

7.3. Müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyinə və ya la- 
 
zımi şəkildə yerinə yetirmədiyinə görə günahının olmamasını 

öhdəlikləri pozan tərəf sübut edir. 
7.4. Öz öhdəliklərini yerinə yetirməyən tərəf, əgər sübut 

etməzsə ki, bu öhdəsindən gəlinməyən qüvvənin (fors-major), yəni 
konkret şəraitdə və zaman dövründə fövqəladə və qarşısıalınmaz 
vəziyyətin nəticəsində baş vermişdir, o, məsuliyyət daşıyır. Qarşı-
sıalınmaz qüvvə vəziyyətinə aşağıdakılar aiddir: təbii xarakterli təza-
hürlər (zəlzələ, su basması, ildırım vurması, vulkan püskürməsi, 
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daşqın, sürüşmə, sunami və s.); müqavilə üzrə öhdəliklərin icra olun-
duğu yerdə insanı normal həyat fəaliyyətindən məhrum edən tem-
peratur, güclü külək və yağıntının səviyyəsi; hakimiyyət və idarəetmə 
orqanlarının tədbirləri; tətillər. 

7.5. Hazırkı müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmədiyinə və ya 
lazımınca yerinə yetirmədiyinə görə tərəflər qarşılıqlı maddi 
məsuliyyətlər (cərimə, peniya, peşman pulu) daşıyır: 

 malın verilmə, yüklənmə vaxtının pozulmasına və ya onun 
Alıcıya yarımçıq verilməsinə görə Satıcı 15 gündən çox olmayaraq ge-
cikdirilmiş hər günə görə Alıcının haqqını ödədiyi, lakin almadığı 
malın dəyərinin ...%-i həcmində cərimə ödəyir; 

 malı qəbul etməkdən əsassız imtinaya görə Alıcı malın 
dəyərinin ...%-i həcmində Satıcıya peşman pulu ödəyir. 

 alqı-satqı müqaviləsini icra etməkdən, malı tam və ya qismən 
Alıcıya verməkdən və ya ona göndərməkdən əsaslandırmadan imtina 
etdiyinə görə Satıcı Alıcıya verməkdən və ya göndərməkdən imtina 
etdiyi bütün malın dəyərinin ...%-i qədər peşman pulu ödəyir; 

 malın haqqını tam və ya qismən vaxtında ödəmədiyinə görə 
Alıcı gecikdirilmiş hər gün üçün gecikdirilən məbləğin ...%-i qədər 
peniya ödəyir; 

 Alıcıya veriləcək malın kəmiyyəti, keyfiyyəti və çeşidi üzrə 
müqavilə şərtlərinin pozulmasına görə Satıcı malın tam dəyərinin ...%-
i həcmində Alıcıya cərimə ödəyir; 

 Alıcıya verilmiş, lakin Alıcı tərəfindən haqqı təyin olunmuş 
vaxtda ödənilməmiş malın qaytarılmasını əsaslandırmadan gecikdiril-
diyinə görə Alıcı 15 gündən çox olmayaraq gecikdirilmiş hər gün 
üçün Satıcıya gecikdirilmiş malın dəyərinin ...%-i qədər cərimə 
ödəyir. 

7.6. Ödəniş sanksiyalarının (cərimə, peniya, peşman pulu) 
tələblərinə görə tərəflər ona dəymiş ziyanı sübut etmək yükünü da-
şımır. 

7.7. Hazırkı müqavilə üzrə şərtləri və öhdəlikləri yerinə 
yetirmədikdə və ya lazımınca yerinə yetirmədikdə tərəflərdən birinə 
dəymiş ziyan hazırkı müqavilənin 7.1 bəndindəki qaydalara müvafiq 
olaraq günahkar tərəfdən sanksiyalardan əlavə olaraq tam məbləğdə 
tutulur. 

7.8. Cərimənin, peniyanın (dəbbənin) və peşman pulunun 
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ödənməsi hazırkı müqavilənin tərəflərdən heç birini onun şərtlərini 
tam həcmdə lazımınca yerinə yetirməkdən azad etmir. 

8. Mübahisələrin həlli qaydaları. 
8.1. Hazırkı müqavilənin şərtlərini yerinə yetirərkən ortaya çıxa 

biləcək mübahisələri tərəflər, iş məhkəmə araşdırılmalarına çatmamış, 
dostcasına həll etməyə çalışacaqlar: danışıqlarla, müqavilə şərtlərini 
dəqiqləşdirməklə, zəruri protokolların, əlavələrin və dəyişikliklərin 
tərtib olunması ilə, məktub, teleqram, faks və s. mübadiləsi ilə. Bu 
zaman tərəflərdən hər birinin meydana çıxmış məsələlərin həllinin 
nəticələrinin yazılı şəkildə onda olmasına iddia etmək hüququ var. 

8.2. Tərəflər məsələnin qarşılıqlı məqbul həllinə nail olmadıqda, 
tərəflər arasında (hüquqi şəxslər) mübahisələrin həlli haqqında Rusiya 
Federasiyasında qüvvədə olan əsasnamə və qaydalara müvafiq olaraq, 
mübahisəli məsələni məhkəmə qaydasında həll etmək hüququna 
malikdir. 

9. Tərəflərin hüquqlarının müdafiəsi. 
Müqavilə şərtlərində öz həllini tapmayan, lakin müqavilə 

tərəflərinin birbaşa və ya dolayı münasibətlərindən ortaya çıxan, onla-
rın əmlak maraqlarına və işgüzar münasibətlərinə toxunan bütün 
məsələlərdə tərəflər Rusiya Federasiyasında qüvvədə olan qanun-
vericiliyin forma və qaydalarına əsaslanacaqlar. 

10. Müqaviləyə əlavələr və dəyişikliklər. 
10.1. Hazırkı müqavilə qüvvədə olduğu dövrdə müqavilə tərəf-

lərinin qarşılıqlı razılığına və obyektiv səbəblərin olmasına əsasən 
müqaviləyə dəyişikliklər və ya əlavələr edilə bilər. 

10.2. Əgər tərəflər müqaviləni dəyişmiş vəziyyətlə uyğunlaşdır-
maq üçün razılığa nail ola bilmirlərsə, maraqlı tərəfin tələbi ilə, ancaq 
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş şərtlər mövcud olduqda, məh-
kəmənin qərarı ilə müqaviləyə dəyişikliklər və əlavələr edilə bilər. 

10.3. Hazırkı müqaviləyə əlavələrin və ya dəyişikliklərin 
nəticələri tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə və ya tərəflərdən birinin tələbi 
ilə məhkəmə tərəfindən müəyyən olunur. 

10.4. Hazırkı müqaviləyə edilən dəyişikliklər və əlavələr üzrə 
istənilən razılaşmalar o halda qüvvəyə minir ki, yazılı şəkildə tərtib 
olunsun, müqavilə tərəfləri tərəfindən imzalansın və onların möhürü 
ilə təsdiqlənsin. 

 11. Müqaviləyə xitam verilməsi imkanları və qaydaları. 
11.1. Hazırkı müqaviləyə, tərəflərin kafi hesab etdiyi əsas 



 510

olduqda, tərəflərin razılığı ilə xitam verilə bilər. 
11.2. Müqaviləyə xitam vermək haqda tərəflər qarşılıqlı razılığa 

nail olduqda tərəflər xitam haqqında öz qərarlarını yazılı şəkildə təsbit 
etdiyi andan 24 saat müddətinə müqavilə öz qüvvəsini dayandırır. 
Bundan sonra zərurət olduqda tərəflər müəyyən etdiyi işçi qaydada 
hesabların qarşılıqlı tutuşdurulmasını həyata keçirirlər. 

11.3. Tərəflərdən biri hazırkı müqavilənin şərtlərini əhəmiyyətli 
dərəcədə pozduqda və ya hazırkı müqavilə ilə və ya qüvvədə olan 
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hallarda digər tərəfin tələbi ilə 
məhkəmə tərəfindən müqaviləyə xitam verilə bilər. Müqavilə 
şərtlərinin pozulması zamanı əhəmiyyətli sayılır ki, tərəflərdən birinin 
fəaliyyəti (fəaliyyətsizliyi) digər tərəfə elə ziyan verir ki, müqavilənin 
gələcəkdə qüvvədə qalması öz mənasını itirir, çünki ziyan dəymiş 
tərəf müqavilə bağlayarkən nəzərdə tutduqlarından əhəmiyyətli 
dərəcədə məhrum olur. 

12. Qüvvədə olma müddətinin uzadılması. 
12.1. Kifayət qədər əsaslar olduqda, tərəflərin ikitərəfli qərarı 

ilə hazırkı müqavilənin qüvvədə olma müddəti tərəflərin müəyyən 
etdiyi dövrə uzadıla bilər. 

12.2. Hazırkı müqavilənin şərtlərində dəyişikliklər etməklə 
onun müddətini uzatmaq haqda tərəflərin qərarı danışıqlar protokolu 
ilə və ya bəzi müqavilə şərtlərinin yeni şərtini nüsxələrə əlavə etməklə 
tərəflərin imzası ilə təsdiq etmək yolu ilə rəsmiləşdirilməlidir. 

13. Müqavilənin qüvvədə olması. 
13.1. Hazırkı müqavilə tərəflərin onu imzaladığı gündən 

qüvvəyə minir. Hazırkı müqavilənin şərtləri tərəflərin onu bağla-
dıqdan sonra ortaya çıxan münasibətlərinə tətbiq edilir. 

 13.2. Hazırkı müqavilə qüvvəyə mindiyi gündən 45 gün 
müddətinə və ya tərəflərin ona görə öz öhdəliklərinin icrasını başa 
çatdırdığı ana qədər qüvvədə qalır və «___» _______ 20...-ci ildə öz 
qüvvəsini dayandırır. 

13.3. Müqavilə müddətinin bitməsi ona görə tərəflərin öhdə-
liklərinin dayanmasına səbəb olur, ancaq əgər müqavilənin pozulması 
halları baş vermişsə, buna görə tərəfləri məsuliyyətdən azad etmir. 

14. Hüquqi ünvanlar, bank rekvizitləri və tərəflərin imzası. 
15. Aşağıdakılar müqavilənin ayrılmaz hissələridir: 
Əlavə 1. Satıcının nümayəndəsinin hazırkı müqaviləni 

imzalamaq səlahiyyətini təsdiq edən sənəd. 
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Əlavə 2. Alıcının nümayəndəsinin hazırkı müqaviləni 
imzalamaq səlahiyyətini təsdiq edən sənəd. 

Əlavə 3. Malın mülkiyyətçisinin (istehsalçısının) Satıcıya ver-
diyi malı Satıcının öz adından reallaşdırmaq (idarə etmək) hüququ 
verən, etibarnamə (tapşırıq). 

Əlavə 4. Razılaşdırılmış nomenklaturanın (çeşidin) sertifikatı, 
həmçinin mal vahidinə görə qiymətlər, çeşid mövqelərinə görə malın 
dəyəri və malın ümumi dəyəri. 

 
11. Girov müqaviləsi 

 
İvanovo şəhəri  «____» ____________ 20__ ci il 
 
Gələcəkdə «Girov qoyan» adlandırılacaq ... müəssisə (adı), ... 

təsdiq olunmuş və qeydiyyatdan keçirilmiş nizamnamə əsasında 
fəaliyyət göstərən ... (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) simasında, bir 
tərəfdən, gələcəkdə «Girov saxlayan» adlandırılacaq ... bank, ... əsa-
sında fəaliyyət göstərən ... simasında, digər tərəfdən, aşağıdakılar 
haqda hazırkı müqaviləni bağladılar. 

1. «____» _______ 20__ ci il tarixli ... №-li kredit müqaviləsinə 
görə Girov saxlayan Girov qoyana ... müddətində illik ...% (rəqəmlə 
və yazılı) ödəməklə ... rubl (rəqəmlə və yazılı) məbləğində kredit 
verir. 

2. Kredit müqaviləsinin lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə 
Girov saxlayana dəymiş ziyanın ödənməsini də daxil etməklə girovun 
vaxtında qaytarılmasını, borcdan istifadəyə görə faizlərin vaxtında 
ödənilməsini təmin etmək üçün Girov qoyan təsərrüfat aparmaq 
hüququna malik olduğu əmlakı Girov saxlayana girov olaraq verir. 
Girov qoyulmuş əmlakın siyahısı hazırkı müqavilənin ayrılmaz hissə-
sidir (əlavələr). Girov qoyulmuş əmlakı tərəflər ... rubl (rəqəmlə və 
yazılı) məbləğində qiymətləndirir. 

3. Girov qoyan zəmanət verir ki: 
 girov əmlak mülkiyyətçisinin səlahiyyətli orqanının razılığı ilə 

həyata keçirilir; 
 hazırkı müqavilə üzrə girov qoyulmuş əmlak başqa müqavilə 

üzrə girov predmeti deyil, borcdan və saxlanmaqdan azaddır. Girov 
qoyulmuş əmlak Girov qoyanda qalır. 

4. Girov qoyan aşağıdakılara məsuliyyətlidir: 
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 hazırkı müqavilə qeydiyyata alındığı andan 10 gün müddətinə 
hazırkı müqavilədə göstərilmiş əmlakın girov qoyulması haqqında 
girov kitabında qeydiyyat aparmaq və girovun qeydiyyatı haqda 
şəhadətnaməni Əmlakı İdarəetmə Komitəsinə təqdim etmək; 

 əmlak mülkiyyətçisinin və ya əmlakı idarə edən səlahiyyətli 
orqanın razılığı ilə girov predmetini öz hesabına və tam dəyərində 
sığorta etmək; 

 əsaslı və cari təmiri də daxil etməklə girov predmetinin sax-
lanması üçün lazım olan tədbirləri görmək; 

 girov qoyulmuş əmlakın salamatlığını yoxlamaq üçün Girov 
saxlayana imkan vermək, onun birinci tələbi ilə lazım olan sənədləri 
təqdim etmək; 

 Girov saxlayanın girov qoyulmuş əmlaka cərimə tətbiq etmək 
hüququ meydana çıxdıqda onu mövcud qanunvericiliyə müvafiq 
olaraq reallaşdırmaq. 

5. Girov qoyanın aşağıdakı hüquqları var: 
 girov predmetindən onu yaxşı saxlamaq şərti ilə təyinatına 

müvafiq olaraq istifadə etmək; 
 dövriyyədə və emalda olan malların girovu zamanı RF Vətən-

daş Məcəlləsində və «Girov haqqında» RF Qanununda nəzərdə tutul-
muş qaydalara riayət etməklə ona sahib olmaq, ondan istifadə etmək 
və onu idarə etmək. 

6. Girov saxlayan Girov qoyanın tələbi ilə öhdəliklərin tam və 
ya qismən yerinə yetirilməsini təsdiq edən sənədləri ona verməlidir. 

7. Girov saxlayanın aşağıdakılara haqqı var: 
 sənədlər üzrə girov predmetinin faktiki mövcudluğunu, ölçü-

lərini saxlanma şəraitini yoxlamaq və girov predmetinin saxlanması 
üçün Girov qoyandan zəruri tədbirlər görməsini tələb etmək; 

 onun girovla verdiyi borcdan məqsədli istifadə olunmasını 
yoxlamaq; 

.«____» _______ 20__ ci il tarixli ... №-li kredit müqaviləsi ilə 
təyin olunmuş müddətlərdə alınmış pul vəsaitlərinin qaytarılmadığı 
hallarda əmlak mülkiyyətçisindən və ya onun səlahiyyətli nüma-
yəndəsindən girov qoyulmuş əmlakı qanunla təyin olunmuş qaydada 
reallaşdırmağı və əldə olunmuş mədaxili borclunun aldığı vəsaitlərin 
ödənməsinə cəlb etməyi tələb etmək; 

 girov qoyulmuş dəyərlərin satışından yığılmış məbləğ borcun 
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ödənməsinə kifayət etmədiyi halda,  qanunla təyin olunmuş qaydada, 
çatışmayan məbləği başqa əmlakın satılması yolu ilə almaq. 

8. Tərəflərin hazırkı müqavilə üzrə hüquqları ilə yanaşı əmlakın 
idarə olunması üzrə Komitə də həmçinin hüquqa malikdir. O, istənilən 
vaxt, həm də müvafiq mütəxəssisləri cəlb etməklə, girov qoyulmuş 
əmlakın sənədlər üzrə və faktiki mövcudluğunu, vəziyyətini və 
saxlanma və istismar şəraitini yoxlaya bilər. 

9. Hazırkı müqavilə ilə birbaşa nəzərdə tutulmamış hər şeydə 
tərəflərin münasibətləri qüvvədə olan RF qanunvericiliyi ilə 
tənzimlənir. 

10. Hazırkı müqavilə imzalandıqdan və əmlakın idarə olunması 
üzrə Komitənin girov sövdələşmələri reyestrində qeydiyyatdan 
keçdikdən sonra qüvvəyə minir, girovla təmin edilmiş öhdəliklərinin 
yerinə yetirilməsi ilə başa çatır. 

11. Hazırkı müqaviləyə edilmiş dəyişikliklər və əlavələr tə-
rəflərin səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən yazılı şəkildə 
rəsmiləşdirilməsi şərti ilə etibarlıdır. 

12. Hazırkı müqavilə 4 nüsxədə tərtib olunmuşdur, onlardan 
birinci və üçüncü nüsxə Girov saxlayanda, ikinci nüsxə Girov 
qoyanda, dördüncü nüsxə isə əmlakın idarə olunması üzrə Komitədə 
saxlanılır. 

13. Hüquqi ünvanlar, bank rekvizitləri və tərəflərin imzası. 
14. Əlavə. Girov qoyulmuş əmlakın siyahısı. 

 
12. Borc müqaviləsi 

 
İvanovo şəhəri  «____» ____________ 20__ ci il 
 
..... ünvanında yaşayan, gələcəkdə «Borc verən» adlandırılacaq 

vətəndaş ... (soyadı, adı, atasının adı) bir tərəfdən və ... ünvanında 
yaşayan, gələcəkdə «Borc alan» adlandırılacaq vətəndaş ... (soyadı, 
adı, atasının adı), digər tərəfdən, aşağıdakılar haqda hazırkı müqa-
viləni imzaladılar. 

1. Borc verən aşağıda göstərilən vaxtda ... rublu (rəqəmlə və 
yazılı) Borc alanın mülkiyyətinə verir, Borc alan isə göstərilən 
məbləği şərtləndirilmiş vaxtda qaytarmağı öhdəsinə götürür. 

2. Hazırkı müqavilədə göstərilən məbləğ Borc alanın arzusu ilə 
... ay (il) müddətində müxtəlif hissələrlə qaytarıla bilər, lakin sonuncu 
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ödəniş «____» _____ 20__ ci ildə həyata keçirilməlidir. 
3. Sonuncu ödənişi gecikdirdiyi halda Borc alan gecikdirilmiş 

hər günə görə Borc verənə qalmış məbləğin ...%-i həcmində cərimə 
ödəyir. 

4. Hazırkı müqavilə şərtləndirilmiş məbləğin Borc verən 
tərəfindən fiziki olaraq Borc alana verilməsi ilə eyni vaxtda imzalanır 
və imzalandığı tarixdən qüvvəyə minir. 

5. Müqavilə ... nüsxədə tərtib olunub və nüsxələrin hər biri eyni 
qüvvəyə malikdir. 

6. Tərəflərin ünvanları, pasport verilənləri və imzaları. 
 

13. Sadə yoldaşlıq müqaviləsi 
 
İvanovo şəhəri  «____» ____________ 20__ ci il 
 
«Kord» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, nizamnamə əsasında 

fəaliyyət göstərən direktor ... (soyadı, adı, atasının adı) simasında, 
gələcəkdə «Yoldaşlar» adlandırılacaq fərdi sahibkar İvanov Pyotr 
İvanoviç, FEK (fərdi eyniləşdirmə kodu) ... və vətəndaş Sidorov Pavel 
İvanoviç aşağıdakılar haqda müqavilə bağladılar. 

1. Yoldaşlığın yerləşdiyi yer, müqavilənin birinci nüsxəsinin, 
həmçinin digər sənədlərin saxlandığı yer «Kord» MMC müəyyən 
edilir. 

2. Tərəflərin məqsədi gəlir götürmək üçün şəkərin xırda top-
dansatış və pərakəndəsatış ticarətidir. 

3. Yoldaşlar məqsədə nail olmaq üçün əmanətlərini birləş-
dirməyi və hüquqi şəxs yaratmadan müştərək fəaliyyət göstərməyi 
öhdələrinə götürürlər. 

4. Birləşdirilən əmanətlərin məbləği 1 000 000 (bir milyon) 
rubldur. Onlardan 400 000 (dörd yüz min) rublu nağd puldur. 

5. Yoldaşlar «____» _______ 20__ ci ilədək öz əmanətlərini 
tam qoymağı öhdəsinə götürür. 

5.1. Əmanətlər aşağıdakı paylarda ifadə olunur: 
  «Kord» - 500 000 (beş yüz min) rubl və ya 50%; 
  İvanov - 400 000 (dörd yüz min) rubl və ya 40%; 
  Sidorov – 100 000 (yüz min) rubl və ya 10%; 
Cəmi 1 000 000 (bir milyon) rubl və ya 100%. 
5.2. «Kord» aşağıdakıları daxil edir: 
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 pulla – 300 000 (üç yüz min) rubl; 
 mağazanın, ... təşkil edən (əlavə 1) 200 000 (iki yüz min) 

rubla qiymətləndirilmiş, avadanlıqla təchizatı. 
Cəmi: 500 000 (beş yüz min) rubl. 
5.3. İvanov daxil edir: 
 pulla – 200 000 (iki yüz min) rubl; 
 ... ibarət (Əlavə 2), 200 000 (iki yüz min) rublla 

qiymətləndirilmiş nəqliyyat vasitələri. 
Cəmi: 400 000 (dörd yüz min) rubl. 
5.4. Sidorov 100 000 (yüz min) rubl həcmində olan əmanətini 

öz işgüzar nüfuzu, peşəkar vərdişləri, işgüzar əlaqələri ilə ödəyir. 
6. Yoldaşların mülkiyyət hüquqları ilə malik olduqları əmlak 

ondan istifadə üçün sadə yoldaşlığa verilir və müqavilənin qüvvədə 
olduğu müddətdə onların ümumi əmlakını təşkil edir (hesabatların 
rahatlığı üçün), müqavilə müddəti başa çatdıqda və ya kiminsə yol-
daşlıqdan çıxdığı halda müqavilə dayandırıldığı və ya çıxma tarixində 
əmlak hansı vəziyyətdədirsə, həmin vəziyyətdə də kompensasiyasız və 
ya əvəz ödənilmədən mülkiyyətçiyə qaytarılır. 

7. Qoyulmuş və əldə olunmuş əmlakın saxlanması üzrə 
məsuliyyət mülkiyyətçilərin üzərinə qoyulur. 

8. Əmlakın təsadüfi məhv olma və ya təsadüfi zədələnmə riskini 
bu əmlakın mülkiyyətçisi daşıyır. 

9. Öhdəliklərin (bənd 7) yerinə yetirilməsi üçün lazım olan 
xərclər, həmçinin digər xərclər və ziyanlar Yoldaşların əmanətlərinin 
dəyərinə mütənasib olaraq 5:4:1 nisbətində müəyyən olunur, burada 5 
pay «Korda», 4 pay İvanova, 1 pay isə Sidorova məxsusdur.  

10. Yoldaşlar ümumi əmlakdan ciddi surətdə onun təyinatına və 
müqavilə məqsədlərinə müvafiq olaraq istifadə etməyi öhdəsinə 
götürürlər. 

11. Birgə fəaliyyət nəticəsində alınmış gəlirlər, əldə olunmuş 
əmlak və istehsal olunmuş (tədarük edilmiş) məhsul ümumi pay 
mülkiyyəti kimi qəbul edilir. 

12. Yoldaşların əmanətləri (bənd 5) və birgə fəaliyyət nəticə-
sində əldə olunmuş əmlak Yoldaşların ümumi əmlakını təşkil edir. 

13. Yoldaşların ümumi əmlakının mühasibat uçotunun 
aparılması «Kord» MMC-yə həvalə olunur. 

14. Sadə yoldaşlığın bütün işləri aşağıdakı sxem üzrə səsvermə 
yolu ilə həll edilir: 
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1-ci mərhələ: hər bir iştirakçı onun əmanətinin dəyərinə 
mütənasib olaraq səs sayına malikdir: «Kord» - 5 səs, İvanov – 4 səs, 
Sidorov – 1 səs. Səslərin bərabər olduğu halda qərar qəbul olunmur və 
əgər üzvlərdən heç olmasa biri inad etsə səsvermə 2-ci mərhələyə 
keçir; 

2-ci mərhələ: hər bir iştirakçının bir səsi var. Əgər tərəflərdən 
biri bitərəf qalsa (səslər bərabər olduqda) qərar qəbul olunmur və mə-
sələ qapanır. Ancaq yeni, əlavə, dəqiqləşdirilmiş informasiya olduqda 
məsələ təkrar səsverməyə qoyula bilər. 

15. Yoldaşlara həm sadə yoldaşlıq adından, həm də öz adından 
sadə yoldaşlığın maraqları üçün əvvəlcədən nəzərdən keçirilməmiş və 
ya haqqında qərar qəbul olunmamış sövdələşməni bağlamaq qada-
ğandır. 

16. Yoldaşlara öz adından və ya başqasının adından öz hesabına 
və ya başqasının hesabına sadə yoldaşlığın bağladığı sövdələşmələrlə 
eyni cür sövdələşmə bağlamaq qadağandır. 

17. Yoldaşlığın işlərini aparmaq protokolla məhdudlaşdırılmış 
yoldaş ümumi maraqlar üçün hansısa bir sövdələşmə və ya fəaliyyət 
həyata keçirdikdə, əgər sübut etsə ki, bu sövdələşmə və fəaliyyətin 
bütün Yoldaşların marağı üçün zəruriliyi ehtimalına kifayət qədər 
əsaslar olub, öz hesabına çəkdiyi xərclərin ödənməsini tələb edə bilər. 
Belə sövdələşmə və fəaliyyət nəticəsində ziyan çəkmiş yoldaşlar 
ziyanın ödənməsini tələb etməkdə haqlıdırlar. 

18. Yoldaşlığın ümumi işlərinin aparılması (yazışmalar, müqa-
vilələrin bağlanması, sənədlərin imzalanması və s.) Sidorova həvalə 
olunur, onun səlahiyyətləri, yoldaşlığın verdiyi notarial qaydada təsdiq 
olunmuş, etibarnamə təsdiq edir. 

19. Müqavilənin bu bəndi Sidorov bir iş günündən çox olmadıqda 
(xəstəlik, dövlət işi, ezamiyyət və s.), digər iki Yoldaşın onun səlahiyyətləri 
həcmində ümumi işləri aparmaq hüququnu təsdiq edir. 

20. Yoldaşların işlərin aparılması üzrə öz sənədləri ilə istənilən vaxt 
tanış olmaq hüququ var. Bu hüququn verilməsindən imtina və ya onun 
məhdudlaşdırılması, Yoldaşların razılığı olsa belə, yolverilməzdir. 

21. Yoldaşlar günlərini, vəsaitlərini və vaxtlarını bir yerdə 
cəmləmək məqsədi ilə (hər biri ayrılıqda və ya əlbir olaraq) verilən 
müqavilə ilə analoji (təyinatı üzrə) müqavilə bağlamamağı öhdələrinə 
götürürlər. 

22. Yoldaşlar üçüncü şəxs qarşısında hər birinin əsas fəaliyyəti 
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üzrə bir-birinə irad tutmaqdan çəkinməlidir. 
23. Meydana çıxma səbəblərindən asılı olmayaraq bütün ümumi 

öhdəliklərə görə Yoldaşlar cavabdehlikdə həmrəydir. 
24. 15-16-cı bəndləri pozmuş müqavilə iştirakçısı könüllü 

olaraq və ya Yoldaşların qərarı ilə vurduğu ziyanı ödəyir və ya yuxa-
rıda göstərilən fəaliyyətlə bağlı əldə etdiyi xeyrin hamısını sadə 
yoldaşlığa verir. 

25. Sadə yoldaşlığın borcunu ödəmiş müqavilə iştirakçısının 
qalan Yoldaşların ziyanda iştirak payına müvafiq olaraq onlara reqress 
hüququ var. Yoldaşlar borcun ödəndiyi gündən ... gün müddətinə 
reqress tələbini ödəməlidir. 

26. Müştərək fəaliyyət nəticəsində əldə olunmuş gəlir Yol-
daşların ümumi işə qoyduqları əmanətin dəyərinə mütənasib olaraq, 
yəni 5:4:1 nisbətində bölüşdürülür. 

27. Müqavilənin istənilən iştirakçısı özü ilə qalan yoldaşlar 
arasındakı müqaviləyə ancaq üzrlü səbəb olduqda və müqaviləyə Yol-
daşlara dəyən real ziyanı ödəməklə xitam verə bilər. 

28. Müqavilə 3 (üç) nüsxədə, tərəflərin hər biri üçün bir 
nüsxədə tərtib olunub. 

29. Rekvizitlər və tərəflərin imzaları. 
30. Əlavələr (bütün əlavələr müqavilənin ayrılmaz hissəsidir). 

 
14. Müştərək fəaliyyət haqqında müqavilə 

 
İvanovo şəhəri  «____» ____________ 20__ ci il 
 
... (nizamnamə, etibarnamə) əsasında fəaliyyət göstərən ... 

(soyadı, adı, atasının adı) simasında ... təşkilat (təşkilatın adı), ... 
əsasında fəaliyyət göstərən ... (soyadı, adı, atasının adı) simasında ... 
müəssisə (müəssisənin adı) və ... əsasında fəaliyyət göstərən ... 
(soyadı, adı, atasının adı) simasında ... təşkilat (təşkilatın adı) aşağı-
dakılar haqda hazırkı müqaviləni bağladılar. 

1. Müqavilənin predmeti. 
1.1. Müqavilənin (adı) bütün iştirakçıları ümumi təsərrüfat 

məqsədlərinə nail olmaq üçün müştərək fəaliyyət göstərməyi 
öhdələrinə götürür: ... (fəaliyyətin xarakteri, vəzifələr, məqsədlər). 

1.2. Müştərək fəaliyyətə rəhbərlik etibarnamə verilən ... 
(təşkilatın adı) həvalə edilir. 

1.3. Müqavilənin məqsədlərinə nail olmaqda tərəflərin hər 
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birinin iştirak forması (pul əmanətləri, əmlak, peşə və digər biliklər, 
vərdiş və bacarıqlar, işgüzar nüfuz və işgüzar əlaqələr): ... (təşkilatın 
adı, iştirak forması). 

1.4. İşlərin (mərhələlərin) yerinə yetirilmə müddəti təqvim planı 
ilə ya da Xüsusi şərtlərlə müəyyən olunur və müqaviləyə əlavə edilir. 

1.5. Yerinə yetirilmiş işlərin təhvil-təslim qaydaları, qəbul 
komissiyasının tərkibi, təqdim olunan sənədlərin siyahısı tərəflərin 
razılığı ilə müəyyən olunur. 

1.6. Müştərək fəaliyyət nəticəsində alınmış (istehsal olunmuş) 
məhsulun istifadəsi gəlirləri bölüşdürməklə ... (qaydası və həcmi) ... 
(təşkilatın adı, istifadə qaydaları) həyata keçirilir. 

2. Tərəflərin öhdəlikləri. 
2.1. Təşkilatlardan hər biri işlərin aşağıdakı növlərini yerinə 

yetirir: ... (işlərin növləri onların yerinə yetirilmə vaxtı göstərilməklə 
və əgər bu işlərə başqa təşkilatlar da cəlb olunubsa, onların adları 
göstərilməklə təşkilatlar üzrə bölünür). 

2.2. İşlərin maliyyələşdirilməsi ... (təşkilatın adı) tərəfindən, ya 
da ... vəsaitləri ilə (maliyyə mənbəyi) həyata keçirilir. 

2.3. Təşkilat ... (adı) hazırkı müqavilənin praktiki reallaşdırıl-
masına kömək edir və tərəflərin üzərinə qoyulmuş öhdəliklərin yerinə 
yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirir. 

2.4. Digər öhdəliklər: ... 
3. Ödənişlərin həcmi və qaydaları. 
3.1. Öhdəliklər yerinə yetirildikdə hazırkı müqavilə üzrə 

ödənişlər aşağıdakı qaydada həyata keçirilir ... (təşkilatın adı, mənbə, 
həcm, qaydalar). 

3.2. Çatacaq məbləğ ... yolu ilə ... (müddət) gec olmayaraq 
hesablaşma hesabına köçürülür. 

3.3. Əlavə razılaşmalar. 
4. Tərəflərin məsuliyyəti. 
4.1. Hazırkı müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə 

yetirilmədiyi və ya lazımınca yerinə yetirilmədiyi hallarda günahkar 
tərəf dəymiş ziyanı digər tərəfə (tərəflərə) ödəyir. 

4.2. Müqavilə öhdəliklərinin pozulması günahkar tərəfin hazırkı 
müqavilənin xüsusi şərtlərində razılaşdırdığı həcmdə peşman pulu 
(cərimə) ödəməsinə səbəb olur. 

4.3. Peşman pulu (cərimə) ödəmək tərəfləri hazırkı müqavilə 
üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməkdən azad etmir. 
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5. Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verilməsi. 
5.1. Tərəflərdən biri (tərəflər) hazırkı müqavilə üzrə öhdəlikləri 

yerinə yetirmədikdə və ya lazımınca yerinə yetirmədikdə digər tərəfin 
(tərəflərin) birtərəfli qaydada günahkar tərəflə hazırkı müqaviləyə 
xitam vermək və ondan dəymiş ziyanın ödənməsini tələb etmək 
hüququ vardır. 

5.2. İşlərin gələcəkdə davam etdirilməsinin məqsədəuyğun 
olmaması və mümkünsüzlüyü müəyyən olunduğu və ya mənfi nəticə-
lərin alınması qaçılmaz olduğu müəyyən edildiyi hallarda tərəflər 
müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verməyi təklif edir, təklif ... gün 
müddətində nəzərdən keçirilir. 

6. Hüquqi ünvanlar, bank rekvizitləri və tərəflərin imzası. 
7. Əlavələr.  
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