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AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SӘNAYE MÜӘSSİSӘLӘRİNİN MALİYYӘ 

DAYANIQLIĞININ KONSEPSİYASI 

 
Tədqiqatın məqsədi – Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin ma-

liyyə dayanıqlığının təmin edilməsi və bu istiqamətdə maliyyə konsepsiyasının hazırlanması.  

Tədqiqatın metodologiyası  - sistemli yanaşma. 

Tədqiqtın nəticələri – satış bazarı olan və yenidən qurulması iqtisadi cəhətdən səmərəli olan sənaye 

müəssisələrinin bərpa edilməsi məqsədəuyğundur. 

Açar  sözlər:  sənaye müəssisələri, maliyyə dayanıqlığı, konsepsiya.. 

  

GİRİŞ 

Müasir Azərbaycan öz müstəqilliyinin 25 

ili ərzində mürəkkəb və eyni zamanda şərəfli 

bir yol keçmişdir. Keçilən çətinliklərə baxma-

yaraq, 90-cı illərin ortalarından etibarən 

ölkəmiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərli-

yi altında tədricən dirçəlməyə və taleyüklü 

problemlərin həlli istiqamətində inamlı ad-

dımlar atmağa başladı. İlk növbədə, dövlət 

müstəqilliyimizin dayanıqlığına nail olmaq 

üçün ölkə daxilində siyasi sabitliyin bərqərar 

olması təmin edildi. 

Azərbaycan Respublikası iqtisadi və siyasi 

müstəqillik əldə etdikdən sonra maddi və qey-

ri maddi istehsalın bütün sahələrində olduğu 

kimi sənaye sahələrində  də iqtisadi əlaqələr 

pozulmuşdu. Təbii ki, belə şəraitdə bazar mü-

nasibətlərinə keçid öz-özünə baş verə bilməz-

di. Sənaye sahələrinin məzmunu və strukturu 

tam dəyişmiş və bazar iqtisadiyyatının 

tələblərinə uyğun yenidən qurulmağa başlan-

mışdı. Sənaye sahələrinə aid olan müəs-

sisələrin əksəriyyətinin mülkiyyət forması 

dəyişmiş və özəlləşdrilmişdir. 1995-ci ilin 

əvvəllərindən başlayaraq dövlət tərəfindən ba-

zar islahatlarının aparılması istiqamətində 

ciddi səylər göstərilmişdir(3). 

Sənaye müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi 

istiqamətində maliyyə dayanıqlığı konsepsiya-

sının tərtib edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb  

edən məsələlərdəndir. Sənaye müəssisələrinin 

maliyyə dayanıqlığı konsepsiyasının işlənib 

hazırlanması təşkilati quruluşa  və bazarın 

inkişafına təsir edən sosial-iqtisadi prosesdir.  

Sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlı-

ğı konsepsiyasının əsas məqsədi sənaye müəs-

sisəsinin strategiyasının  müstəqil və məsu-

liyyətli həyata keçirilməsi imkanını yaradır.  

Bu isə sənaye müəssisəsinin  daxili və xarici 

təsirləri nəzərə almaqla uğurlu inkişafını  və 

sabit funksiyalaşdırılmasını təmin edir. Kon-

sepsiyanın həyata keçirilməsi sənaye müəs-

sisələrinin istehsal prosesi zamanı qarşılıqlı 

əlaqələrinin qurulmsına imkan verən alqoritm 

kimi çıxış edir və  idarəetmənin fəaliyyətinin 

aktual istiqamətlərini üzə çıxardır.   

 

Sənaye müəssisələrinin maliyyə daya-

nıqlığına təsir edən amillər 

Sənayenin müəssisələrinin maliyyə daya-

nıqlığına daxili və xarici amillər təsir edir. 

Sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığına 

xarici mühitin təsirinin qarşısının alınması 

istiqamətində  sektorlar arası səviyyədə ətraf 

mühitin müəyyən olunması əsas priori-

tetlərdəndir. Sənaye müəssisələrinin maliyyə 

dayanıqlığına təsir edən xarici amillər dedikdə 

aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

1.Sənaye müəsisələrində idarətmənin düz-

gün təşkil olunmaması, 

2.sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatının 

hüquqi tənzimlənməməsi, 

3. siyasi proseslər, 

4.təbii mühit infrastrukturu. 

Sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlı-

ğına təsir edən daxili amillər dedikdə aşağıda-

kılar nəzərdə tutulur: 

1.təşkilati, 

UOT:336;336.11; 338 

JEL: Е44; L50 

mailto:ramil-turkel@mail.ru
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2.istehsal olunan məhsul, 

3.alıcıliq qabiliyyəti, 

4.əməkdaşlar, 

5.vasitəcilər, 

6.rəqiblər, 

7.marketinq işinin düzgün təşkili, 

8.kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqə, 

9.təşkilatın müsbət imici. 

Ümumiyyət1ə, 1995-2015-ci illərdə Azər-

baycanın iqtisadi və sosial tərəqqisi sənaye 

müəssisələrinin geniş miqyaslı inkişafı ilə sıx 

əlaqadar olmuşdur(6). Ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və gərgin 

fəaliyyəti nəticəsində, 1995-ci ildən başlaya-

raq ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və dünya 

təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası sahəsində 

çox böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur(4). 

Bu dövrdə ölkəmizdə aparılan müstəqil dövlət 

quruculuğu prosesində iqtisadi islahatların və 

inkişafın mahiyyət etibarı ilə yeni Azərbaycan 

modeli yaranmışdır. Azərbaycan Respublika-

sında qeyd edilən modelin gerçəkləşməsinin 

rəsmi bazası kimi bir çox irimiqyaslı siyasət 

sənədləri (konsepsiya, strategiya və proqram-

lar) qəbul olunmuş (‘‘Azərbaycanda Kiçik və 

Orta Sahibkarlığa Dövlət Yardımı Proqramı 

(1997-2000-ci illər)’’, “Azərbaycan Respubli-

kasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının 

Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)”, 

“Azərbaycan Respublikasında maşınqayırma 

sənayesinin inkişafının Dövlət Proqramı 

(2002-2005-ci illər)”, “Azərbaycan Respubli-

kasında aqrar bölmənin inkişafının Dövlət 

Proqramı (2002-2006-cı illər)”, “Azərbaycan 

Respublikasının demoqrafik inkişaf konsepsi-

yası”, “Azərbaycan Respublikasında 2002-

2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət 

Proqramı”, “Azərbaycan Respublikasında 

yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf 

üzrə Dövlət Programı (2003-2005-ci illər)”, 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının so-

sial-iqtisadi inkişafı Dövlət Programı (2004-

2008-ci illər)”, “Azərbaycan Respublikasının 

məşğulluq strategiyası” (2006-2015-ci illər və 

s.), “Azərbaycan Respublikasında yoxsullu-

ğun azaldılması və davamlı inkişaf üzrə Döv-

lət Programı”, “Azərbaycan Respublikasında 

nəqliyyat sisteminin inkişafı  Dövlət Proqra-

mı”, “Azərbaycan Respublikasının aqrar-

sənaye kompleksinin inkişaf startegiyası” və 

s. 

Sənaye müəssisələrinin xarakterik xüsu-

siyyətləri  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye 

müəssisələri aşağıdakı xarakterik cəhətləri 

ilə səciyyələnir: 

 sənayenin müxtəlif sahələrinə daxil 

olan, müxtəlif təsərrüfat formalarının yaradıl-

ması, qarşılıqlı əlaqayə və bir-birilə qovuşmuş 

təsərrüfat sisteminə malik olmaları, onların bir 

sıra hallarda,  kooperativ və ictimai əsaslarla 

bir-biri ilə uzlaşması və inteqrasiyaya girə 

bilmələri; 

 sənaye müəssisələrinin iqtisadi və sosial 

inkişafında dövlətin tənzimləyici təsiri, onla-

rın vaxtaşırı bir formadan digərinə keçməsi, 

dövlətin nizamlaşdırıcı səylərinin gücləndi-

rilməsi və ya zəiflədilməsi hər bir dövlətin öz 

qanun və qaydaları ilə tənzimlənir. 

Bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası-

nın 20%-dən çox ərazisi işğal altındadır.  İş-

ğalda olan torpaqların  90%-i xammal və təbii 

ehtiyatlarla zəngindir. Bu da sənaye müəs-

sisələrinin fəaliyyəti  üçün münbit şəraitin 

göstəricisidir. Azad ediləcək ərazilərdə və 

digər regionlarda sosial-iqtisadi proqramın 

həyata keçirilməsində sənaye müəssisələrinin 

xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alarıq, onu bazar 

iqtisadiyyatının ən önəmli sahələrinə aid 

etmək lazımdır.   

Buna görə sənaye müəssisələrində maliyyə 

dayanıqlığını təmin etmək məqsədilə iqtisadi, 

təşkilatı və hüquqi zəmin yaratmaq üçün aşa-

ğıdakıların yerinə yetirilməsi məqsədə uyğun 

olardı.  

1. Azərbaycan Respublikasın Prezidentinin 

sərəncamı ilə işçi qruplar yaradılmalı, region-

larda bütün obyektlər və ərazilər araşdırılmalı, 

tikinti materialları istehsal edən müəssisələrin 

ilk növbədə bərpa olunması barədə tədbirlər 

hazırlanmalıdır. 

2. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, 

məhsulların təchizatı üzrə respublika sifariş-

lərinin yerinə yetirilməsi öhdəliyini öz üzərinə 

götürən bütün sənaye müəssisələrinin texniki 

cəhətdən yeniləşdirilməsinə, genişləndi-

rilməsinə və yenidən qurulmasına güzəştli 

kredit verilməlidir. 
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3. Regionların iqtisadi bazasının inkişafı 

məqsədilə xaricdən gətirilən avadanlıqlar, 

materiallar və kompleksləşdirici  məmulatlar 

kömrük vergisindən azad edilməli. 

4. Regionlarda sənaye müəssisələrində 

dövriyyə vəsaitlərinin doldurulması məqsədilə 

güzəştli kredit verilməli, habelə onların 

gəlirlərinin bir hissəsi vergidən azad edilməli-

dir. 

5. Regionlarda özəlləşmənin həyata keçi-

rilməsi. Təşkilatların fəaliyyəti nəzərə alına-

raq qanunların işlənilməsi və böyük müəs-

sisələrin özəlləşdirilməsinin qanun pozuntusu 

olmadan surətləndirilməsi. 

6. Regionlarda fəaliyyət göstərən sənaye 

müəssisələrinin müstəqilliyinin artırılması is-

tiqamətində lazımi tədbirlərin həyata keçi-

rilməsi. 

7. Bakı şəhəri tədricən sənayə infrastruk-

turlarından boşaldılmalı və onlar regionlarda 

yerləşdirilməlidir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər bir döv-

lətin maliyyə-kredit, eləcə də vergi siyasətinin 

inkişafında istehsal sahələrinə güzəştlə yana-

şılmalı, primitiv mühasiblik fəlsəfəsindən əl 

çəkilməsi manatın bu günki faktiki qiyməti 

yox, büdcəyə gətirə biləcəyi sabahkı strategi 

dəyəri əsas götürülməlidir. Tədavülə bu-

raxılan pul kütləsi ilə əmtəə dəyərində optimal 

nisbətə nail olunmalı, kreditlərdən necə isti-

fadə olunmasına, iqtisadi həyatımızın bütün 

sahələrinə ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. 

Respublikamızda çoxukladlı iqtisadiyyatın 

inkişaf etdirilməsində, müxtəlif mülkiyyət 

formalarının bərabər imkanları əsasında 

fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradılmalı, əha-

linin sosial müdafiəsinin gözlənilməklə 

özəlləşdirilmə prosesi sürətləndirməlidir.  Ey-

ni zamanda israfçılığın, təsərrüfatçılığın, stra-

tegi məhsulların dəyər-dəyməzinə satışının 

qarşısının alınması, habelə xüsusi mülkiyyətə 

hörmətlə və ədalətlə yanaşmağı təmin edən, 

qanuni nəzarət mexanizmi təşkil olunmalı, 

möhkəm vergi və kömrük siyasətinə keçi-

rilməlidir. 

Sənaye müəssisələrində maliyyə dayanıqlı-

ğının təmin edilməsində və maliyyənin isteh-

sal sferasına axının stimullaşdırmaq 

məqsədilə, dövlətimiz tərəfindən onlara 

güzəştli vergilərlə yanaşı, müddətli kreditlərin 

verilməsi və s. iqtisadi islahatların aparılması 

dövlətin ən vacib məsələlərindəndir. 

Respublikada mövcud olan vergiqoyma və 

vergi siyasəti bazar iqtisadiyyatına uyğun ol-

malı, onun ən mühüm subyektlərinin birinci 

növbədə təsərrüfat strukturlarının kapital 

qoyuluşlarına bu günki, marağının xeyli 

azalması nəzərə alınmaqla, dövlətlə əmək 

kollektivlərinin qarşılıqlı əlaqə və mənafeləri-

nin özündə əks etdirməlidir. 

İqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olan vergi 

siyasətinin əsas məqsədi qeyd etdiyimiz kimi 

büdcə gəlirlərini təmin etməklə yanaşı ölkə 

iqtisadiyyatının artımını sürətləndirmək, əlve-

rişli investisiya mühiti yaratmaq, sahibkarlığın 

inkişafını stimullaşdırmaqdan ibarətdir. 

Bildiyimiz kimi 2008-ci ilin sonlarından 

başlayaraq dünyanı maliyyə böhranı ciddi 

şəkildə narahat etməyə başlamışdır. Hal-

hazırda da maliyyə böhranı inkişaf etmiş 

ölkələrin iqtisadiyyatina böyük fəsadlar 

verməkdədir. Bu problemin Azərbaycan res-

publikasından da yan kecməyəciyini nəzərə 

alaraq dövlət tərəfindən müvafiq tədbirlər 

proqramı həyata kecirilmişdir. Əsas məsələ 

kimi dövlət xərclərinin minimuma endirilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. Bu da müəyyən mənada  

dövlətin tikinti sektorunda payının aşağı düş-

məsinə səbəb olacaqdır. 

Sənayenin sosial-iqtisadi inkişafa təsiri 

Təbii bir haldır ki, sənaye müəssisələri  is-

tehsal yaradan uzun müddətli bir istehsalat 

prosesidir. Xüsusilə qeyd edək ki, sənaye bö-

yük bir sektor olaraq özündə bir çox sahələri 

birləşdirir. Azərbaycan Respublikasında səna-

ye sektorunun inkişafında tikinti materialları 

sənayesinin rolu əvəzsizdir. Dolayısı ilə hər 

hansı bir sənaye müəssisəsinin inkişafını ti-

kinti materialları sənayesiz təsəvvür etmək 

mümkün deyil. Məhz bu səbəbdən də tikinti 

materialları sənayesinin inkişafı istiqamətində  

dövlətimiz tərəfindən müəyyən islahatlar 

həyata keçirilir. Tam  əminliklə demək olar ki, 

artıq xarici ölkələrdən bəzi tikinti materialları 

ölkəmizə idxal olunmur. Onu da qeyd edək ki, 

tikinti materialları bazarında vəziyyət bilava-

sitə daşınmaz əmlak bazarının digər 

seqmentlərindən asılıdır. 
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Cədvəl №1 

Sənaye müəssisələrinə  yönəldilən  investisiyalar (milyon manat) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bütün sənaye 3 225 4 276 5 370 6 040 7 500 7 640 

xarici investisiyalar  1 403 1 917 2 125 2 668,0 3 996,0 4 269,0 

daxili investisiyalar 1 822 2 359 3 245 3 372,0 3 504,0 3 371,0 

Mədənçıxarma sənayesi 2 088 2 952 3 244 3 857 5 095 5 948 

Emal sənayesi 354.2 510.2 847.9 861,2 888,9 644.6 

xarici investisiyalar  21.4 1.1 0.2 0,1 0,2 0.9 

daxili investisiyalar 332.8 509.1 847.7 861,1 888,7 643.7 

Toxuculuq sənayesi 1.5 9.8 0.2 5,7 10,4 38.8 

daxili investisiyalar 1.5 9.8 0.2 5,7 10,4 38.8 

Geyim istehsalı  0.7 13.6 14.0 - 0,0 9.0 

daxili investisiyalar 0.7 13.6 14.0 - 0,0 9.0 

Kimya sənayesi 3.6 1.3 1,5 1,5 3,5 2.1 

xarici investisiyalar  - - - - - - 

daxili investisiyalar 3.6 1.3 1,5 1,5 3,5 2.1 

 Əczaçılıq məhsullarının istehsalı 5.0 - - - - - 

daxili investisiyalar 5.0 - - - - - 

Tikinti materiallarının istehsalı  35.3 195.2 139.7 26,7 43,3 56.5 

daxili investisiyalar 35.3 195.2 139.7 26,7 43,3 56.5 

Metallurgiya sənayesi 19.7 21.5 100.0 54,4 51,0 2.3 

xarici investisiyalar  19.0 - - - - - 

daxili investisiyalar 0.6 21.5 100.0 54,4 51,0 2.3 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi.  

 

Azərbaycan  Respublikasında tikinti mate-

riallar sənayesi ölkəmizin sənaye sektorunun 

təlabatlarını lazımı səviyyədə ödəmə qabi-

liyyətinə malikdir. Müasir tələblərə cavab 

verən “Fab boya və kimya sənaye”, “Polad 

əritmə zavodunu”, Qaradağda istehsal olunan 

sement və mişar daşını, “Gilan” holdinqin 

istehsal etdiyi alçipan və.s göstərmək olar.  

Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin 

göstəricilərinə əsasən  Cədvəl 2.1-dən də gö-

ründüyü kimi ən çox investisiya yönəldilən 

sənaye sahəsi tikinti materiallar sənayesidir. 

Bu sahəyə yatırılan investisiyalar da öz 

nəticəsini göstərmişdir. Cədvəldən də görün-

düyü kimi tikinti materialları sənayesi ona 

yönəldilən investisiyaları döğruldur.  

4.Sənaye müəssisələrinin maliyyə daya-

nıqlılıq  konsepsiyası 

Qeyd edək ki, sənaye müəssisələrinin inki-

şafı bir iqtisadi nailiyyətdirsə, digər tərəfdən 

sənaye müəsssisələrinin maliyyə dayanıqlılı-

ğının təmin edilməsi zəruri məsələlərdəndir. 

Müasir iqtisadi şəraitdə sənaye müəs-

sisələrində maliyyə dayanıqlığının 

qiymətləndirilməsini xüsusi qeyd etmək la-

zımdır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye 

müəssisələrində maliyyə dayanıqlılığın kon-

septual əsasların bir-birilə aşağıdakı qarşılıqlı 

əlaqəsi mövcuddur: 

 Sənaye müəssisəsinin rəhbərinin ma-

liyyədayanıqlılıq məsələlərinə     

 ciddi yanaşması; 

 maliyyənin idarəedilməsi sisteminin 

məqsədlərinin ierarxiyası; 

 Sənaye müəssisəsinin aid olduğu ka-

teqoriya;  

 baza konsepsiya sistemi;  
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 sənaye müəssisələrinin maliyyə  əməliy-

yatları;  

 elmi-praktiki  instrumentariya  (metodlar, 

modellər üsullar və alətlər); 

  maliyyə mexanizmləri təmin edici alt 

sistemləri. 

 

Cədvəl №2 

Sənaye müəssisələrinin istehsalat indeksləri 

  
  2010=100 

2011 2012 2013 2014 

Bütün sənaye 95.0 92.8 94.5 93.8 

Mədənçıxarma sənayesi   91.6 87.8 88.4 86.5 

Emal sənayesi    107.1 112.9 119.4 122.0 

Toxuculuq sənayesi 114.8 183.9 140.1 147.4 

Geyim istehsalı  152.5 180.7 164.3 221.0 

Kimya sənayesi 122.4 99.5 118.9 153.3 

Əczaçılıq məhsullarının istehsalı 83.7 80.9 91.2 115.9 

Tikinti materiallarının istehsalı  103.9 121.4 146.9 183.0 

   Metallurgiya sənayesi 189.9 220.1 223.4 239.3 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi.  

 

Hal-hazırda ölkəmizdə sənaye müəssisələri 

müstəqil fəaliyyət göstərirlər.  Məhz  bu  

səbəbdən də hər bir sənaye müəssisəsi öz ma-

liyyə göstəricilərini dəqiq və operativ təhlil 

edir. Bundan ötrü sənaye müəssisəsələrinin  

maliyyə dayanıqlığı düzgün  qiymətləndirməli 

və gələcək dövrlər üçün proqnozlaşdırmanı 

həyata keçirilməlidir. 

Sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlı-

ğı zamanı daxili iqtisadi hesabatların aparıl-

ması ilə yanaşı xarici iqtisadi mühitdə də təsir 

edir. Bu da maliyyə dayanıqlığının konseptual 

əsasları zamanı nəzərə alınır.  

Sənaye müəssisələrində maliyyə dayanıqlı-

ğı təhlil edilərkən istehsal prosesindən isteh-

lakçıya çatdırılanadək bütün əməliyyatlarda 

pul axınları, investisiya, borc istiqraz əməliy-

yatlarının idarə edilməsi və digər müxtəlif növ 

əməliyyatlar nəzərdən keçirilir. Məhz bu 

vəziyyətdə sənaye müəssisələrində maliyyə 

dayanıqlığı ilə maliyyə menecmenti arasında 

bir koordinasiya yaranır. 

Sənaye müəssisələrində maliyyə axınları 

müəyyən məntiqə tabe olurlar. Onların savadlı 

idarə edilmsi bəzi obyektiv mövcud konsep-

tual prinsipləri bilməyi tələb edir. Müasir iqti-

sadiyyatda maliyyə nəzəriyyəsi çərçivəsində 

maliyyə menecmentinin təsərrüfat subyekt-

lərinin maliyyəsinin idarə edilməsi metodolo-

giyası ilə izah olunur. Maliyyə dayanıqlığı 

elmin sahəsi kimi bir sıra kateqoriyalarla 

səciyyələnir.  Belə ki, müasir iqtisadi şəraitə 

uyğun olaraq maliyyə dayanıqlığının 

idarəetmə məqsədi üçün istifadə olunan ayrı-

ayrı sualları, metodları və alətlərinin işlənib 

hazırlanması, onların nəzəri əsaslandırılmasını 

verən çoxlu baza konsepsiyaları formalaşma-

lıdır. 

Sənaye müəssisələrinin maliyyə sistemi so-

sial-iqtisadi sistem kimi çoxlu eyni tipli və öz-

özünə əmələ gələn, çox vaxt formalaşmayan 

fəaliyyət aspektidir. Ümumilikdə maliyyə 

sistemi idarəetmənin ümumi nəzəriyyəsi çər-

çivəsində izah edilir.  

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər 

yetirsək, Fransa sahibkarı və iqtisadçı alimi 

Anri Fayol maliyyənin idarəetmənin beş 

ümumi funksiyasının ayrılmasını  məqsədə 

uyğun hesab etmişdir. Bunlar aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

1. Planlaşdırma, 

2. təşkil, 

3. sərəncam vermə, 

4. koordinasiya, 

5. nəzarət.  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SƏNAYE MÜƏS-

SİSƏLƏRİNİN MALİYYƏ DAYANIQLIĞININ KON-

SEPSİYASI 

 
A. Fayolun təklifini əsas götürərək, funksi-

yalardan hər birini idarəetmə prosesinin ayrı-

ayrı mərhələlərində təcəssüm etdirsək, onların 

arıdıcıl dəyişilməsi isə idarəetmə tsiklini ya-

radır. İstənilən sənaye müəssisəsi üçün əsas 

məqsəd maliyyələşmənin  dayanıqlığının 

təmin etməkdir. 

 Sənaye müəssisələrində maliyyə daya-

nıqlığının konseptual əsasları işlənərkən aşa-

ğıdakı göstərilənlər diqqət mərkəzində olma-

lıdır: 

1. Sənaye müəssisələrində maliyyə resurs-

larının ayrılmasının və istifadə olunmasının 

qanuniliyini aşkara çıxarmaq; 

2. Sənaye müəssisələrində maliyyə əməliy-

yatları zamanı səmərəliliyindən kənarlaşmala-

rı, həmin əməliyyatların uçotda əks etdi-

rilməsinin düzgünlüyünü  müəyyən etmək; 

3. Sənaye müəssisələrinin dövlət vergiləri-

ni və rüsumlarını müəyyən edilmiş qaydada 

ödənilməsini təmin etmək; 

4. Sənaye müəssisəsinə ayrılmış maliyyə 

vəsaitlərinin ayrılması, bölüşdürülməsi, alın-

ması, istifadə olunması və qaytarılması qayda-

larına riayət edilməsinə ciddi nəzarət 

edilməsi; 

5. Sənaye müəssisələrində dövriyyə vəsait-

lərinin düzgün və iqtisadi cəhətdən əsaslandı-

rılmış şəkildə bölüşdürülməsinə nəzarət. 

6. Sənaye müəssisələrinin gəlir və xərc 

maddələrinin icrasının tamlığına, vaxta müva-

fiqliyinə, struktur uyğunluğuna və məqsədli 

təyinatına nəzarət.  

7.Dövlətin tam və ya qismən iştirakı olan, 

yaxud dövlətin fəaliyyəti ilə bağlı olan sənaye 

müəssisələrində maliyyə vəziyyətinin, 

idarəetmə və nəzarət sistemlərinin səmərəliyi-

nin qiymətləndirilməsi; 

8. İdarəetmənin və fəaliyyətin səmərəliyi-

nin yüksəldilməsi, qeyri-rasional məsrəflərin 

qarşısının alınması və maya dəyərinin aşağı 

salınmasının ehtiyat mənbələrinin aşkara 

çıxarılması variantlarının işlənib hazırlanması. 

9. Vergi  sisteminin  effektivlik  meyarları-

nın  hazırlanması; 

10.Büdcələşdirmə və səmərəlilik auditinin 

genişləndirilməsi; 

11. Maliyyə nəzarəti orqanlarının Koordi-

nasiya Şurasının yaradılması; 

12.Nəzarət orqanlarının hesabatlılığının 

təkmilləşdirilməsi; 

13.Müstəqil  auditorların dövlət büdcəsi 

maliyyə nəzarətinə cəlb olunması; 

14. Sənaye müəssisələrinin maliyyə 

nəticələrinin statistik təhlili; 

15.Sənaye müəssisələrinin nəzarət orqanla-

rının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və 

sinxronlaşdırılması; 

16.Peşə fəaliyyəti standartlarının və peşə 

etikası məcəlləsinin praktikada tətbiqinə dair 

metodik tövsiyələrin hazırlanması üzrə işlərin 

təşkili və onlara riayət olunmasının təmin 

edilməsi; 

17. Dövlət orqanlarında daxili nəzarət 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi; 

18. Kadr hazırlığı sisteminin təkmilləşdi-

rilməsi; 

19.Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və 

tətbiqi. 

 20.Marketinq konsepsiyas. 

 21.İstehsalat konsepsiyası.  

Söylənilən fikirlərə əsasən, belə nəticəyə 

gəlmək olur ki, maliyyə çox sahəli bir sistemi 

özündə ehtiva edir. Bu baxımdan da sənaye 

müəssisələrində  maliyyə dayanıqlığının ayrı-

ayrı istiqamətlərini təkmilləşdirməkdən öncə 

ölkəmizdə maliyyə dayanıqlığı üzrə vahid 

konsepsiya işlənib hazırlanmalı və iqtisadi 

mexanizmləri müəyyən edilməlidir.  

          

NӘTİCӘ  

Ölkəmizdə aprılan iqtisadi islahatların əsas 

məqsədi ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun in-

kişafına təkan verməkdir. Bu istiqamətdə 

ölkəmizdə sənaye  sektorunda maliyyə daya-

nıqlığı konsepsiyasının həyata keçirilməsi 

zamanı aşağıdakı tədbirlərin həyata keçi-

rilməsi məqsədəuyğundur: 

 satış bazarı olan və yenidən qurulması 

iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun olan sənaye 

müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı 

tədbirlərin həyata keçirilməsinin davam etdi-

rilməsi; 

 müasir texnologiyalara əsaslanan sənaye 

müəssisələrində beynəlxalq maliyyə uçotunun  

tətbiqi; 

 azad rəqabət mühitinin inkişaf etdi-

rilməsi; 
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 investisiyaların təşviqi ilə bağlı təd-

birlərin həyata keçirilməsinin sürətləndi-

rilməsi; 

 ənənəvi milli sənətkarlıq sahələrinin in-

kişafı; 

 elm tutumlu istehsalın inkişaf etdi-

rilməsi məqsədilə tətbiqi elmlərin, müasir 

şəraitdə bazar konyunkturunun tələblərinə 

uyğun elmi-tətqiqat institutlarının maddi-

texniki bazasının gücləndirilməsi.  
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