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Lizinq xidmətlərinə qiymətlərin formalaşması mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

 

Xülasə 

Məqalədə lizinq xidmətinin qiymətinə təsir edən amillərin qısa səciyyəsi verilmiş, 

lizinq risklərini aşağı salmaq zəruriliyi əsaslandırılmış, lizinq müəssisəsinin xidmətlər üzrə 

qiymət siyasətinin formalaşması xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir. Bununla yanaşı, lizinq 

xidməti sferasında qiymətqoyma strategiyası tədqiq edilmiş, lizinq xidmətlərinə qiymətin 

əmələ gəlməsinin əsas metodlarının seçim şərtləri müəyyənləşdirilmiş,  Azərbaycanın lizinq 

xidmətləri bazarında qiymət siyasətinin əsas problemləri araşdırılmışdır. 

 Açar sözlər: lizinq, lizinq qiymət siyasəti və xidməti sferası, lizinq xidmətlərinə 

qiymətin əmələ gəlmə metodları 

 

Giriş 

Lizinq dərin və hərtərəfli tədqiqata ehtiyacı olan son dərəcə maraqlı və perspektiv 

sferadır. Xüsusilə də bu lizinq xidmətləri bazarında qiymətin əmələ gəlməsi məsələlərinə 

aiddir. Qiymətəmələgəlmə prosesi lizinqalan və lizinqverənin qarşılıqlı münasibətlərinin daha 

vacib aspektlərindən biri sayılır. Bu onunla şərtlənir ki, iqtisadi hadisə kimi lizinqin 

səmərəlilik dərəcəsi məhz qiymətdə əks olunur. Bunun əsasında lizinq sövdələşməsinin hər 

iki tərəfinin maraqlarını nəzərə almaq məqsədilə təqdim edilən lizinq xidmətinə qiymətin 

müəyyən edilməsi məsələsinə xüsusi diqqət vermək lazımdır.  Əks halda milli iqtisadiyyata 

investisiya qoyuluşunun səmərəli üsulu kimi lizinq kifayətqədər inkişaf edə bilməz. Odur ki, 

lizinq xidmətlərinə qiymətlərin formalaşması mexanizminin təkmilləşdirilməsinə dair 

təkliflərin işlənib hazırlanması Azərbaycanın lizinq bazarının uğurlu inkişafının açarıdır.  

Lizinq xidmətinin qiymətinə təsir edən amillər və lizinq riskləri 

Lizinq xidmətinə qiymətin əmələ gəlməsi mexanizmi kifayət qədər standartdır, lakin 

özündə qiyməti çevik dəyişməyə, bununla da lizinq alana onun üçün daha optimal variant 

təklif etməyə  imkan verən tərkiflər çoxluğunu ehtiva edir. İqtisadi ədəbiyyatda apardığımız 

araşdırmalar göstərir ki, lizinq xidmətinin qiymətinə təsir göstərən amillər əsasən 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Lizinq müqaviləsi predimetinin qiyməti;   

 Vergi ayrılmalarının ölçüsü;   

 Lizinq predmetinin sığortası;   

 Kredit müqaviləsi üzrə faizlərin ödənişi;   

 Avadanlığa texniki xidmət, əsaslı təmir.  

 Texnika təchizatçısı ilə razılıq və texniki stansiyalarla uzunmüddətli müqavilələr; 

 Lizinq şirkətinin xidmət haqqı (marja).  

Lizinq əməliyyatları riskli sayılır, ona görə də lizinq biznesinin əsas risklərini nəzərdən 

keçirmək vacibdir. Xüsusilə də bunların arasında lizinq şirkətinin marketinq-miksinin əsas 

elementlərindən biri olan qiymət siyasətinə birbaşa təsir göstərən riskləri aşkara çıxarmaq 

tələb olunur. Lizinq risklərini aşağı salmaq məqsədilə lizinqverənin əsas tələblərindən biri 

lizinq müqaviləsinin sığortası sayılır. Bu məqsədlə hər iki tərəfin maraqları nəzərə alınan 

lizinq və sığorta şirkətlərinin marketinq birləşmələri yaradılır: sığorta şirkəti investor kimi 

çıxış edə bilər, nizamlanan partnyor münasibətləri transaksiya xərclərini minumumlaşdırmağa 
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və nadir iş standartını tətbiq etməyə imkan verirlər [1].  Sığorta şirkəti lizinq şirkətinə özündə 

faiz dərəcələrinin aşağı salınmış səviyyəsini və bildirişə baxışın qısaldılmış vaxtını birləşdirən 

korporativ zərf təqdim edir. 

Lizinq qiymət siyasəti və bu sahədə qiymətqoyma strategiyası 

 Lizinq müəssisəsi bazara çıxarkən ən önəmli məsələlərdən biri xidmətlər üzrə 

qiymət siyasətini müəyyən etməkdir. Qiymətqoyma bacarığı çox məsuliyyətli bir işdir, çünki 

o, yalnız qiymətlərin qoyulmasından ibarət deyil, buraya həm də ödəniş üsulu, güzəştlərin 

növləri, qiymət dəyişkənliyi siyasəti, əlavə və gözlənilməyən xidmətlərə görə qiymətlərin 

təyin olunması da daxildir. Xidmətlərin duyğusuzluq xarakteri qiymətqoyma prosesini 

çətinləşdirir. Bundan əlavə, bir çox xidmət növləri üçün qiymətqoymanın hər hansı bir 

qanuniləşmiş qaydaları mövcud deyildir. Buna görə də hər bir firma özünün məxsusi 

qiymətlərini müəyyən etmək zərurəti qarşısında qalır və bu o qədər də sadə məsələ deyil. 

Qiymətlə bağlı problemin təhlilinə (yəni düşünüb-daşınmağa), diaqnostikaya vaxt sərfini necə 

nəzərə almaq olar? Qiymət ona xidmət göstərən mütəxəssisin ixtisasından və peşəkarlığından 

asılı olaraq dəyişməlidirmi? Bütün bu kimi suallarla yanaşı, qiymətələgəlmə prosesində iki 

mühüm məqam iştirak edir [1, s.27]. 

 Lizinq xidmətinin göstərilməsinə faktiki xərclər. 

 Lizinq xidmətlərinin satılacağı qiymət. 

Lizinq xidmətinin göstərilməsinə məsrəf olunan faktiki xərclərin haqq-hesabı 

mühasibat sənədləri əsasında aparıla bilər, bu zaman sahibkar onları məsrəflərin strukturunun 

dəyişilməsi kimi təshih edə bilər. Lizinq xidmətləri üçün qiymətləri müəssisələr özləri təyin 

edirlər, onlar istədikləri hər hansı qiyməti təyin etmək ixtiyarındadırlar. Hərçənd ki, qəti və 

son qərar alıcının ixtiyarına verilir. Əgər qiymət həddindən artıq bahadırsa, onda xidmətlərə 

tələbat olmayacaqdır, qiymətlər çox ucuz olduqda isə, gəlir olmayacaq və belə müəssisə 

tezliklə bağlancaqdır. Beləliklə, hər bir lizinq müəssisəsi özü üçün hər hansı “qızıl orta 

vəziyyət” tapmalıdır. Bu halda nəzərə almaq çox vacibdir ki, lizinq xidmətləri üçün əsl həqiqi 

qiymətlər sadə mühasibat əməliyyatlarının nəticəsi deyildir, bir qayda olaraq, onlar bir sıra 

aşağıdakı amillərlə müəyyənləşirlər. 

Bazarın tədqiqi. Müştərilər haqqında, onların xidmətin müqabilində hansı qiyməti 

ödəməyə hazır olduğu barədə nəyi öyrənmək mümkün olmuşdur? Alıcı çox ödəməyə hazır 

olur, lakin bunun əvəzində öz tələblərinin ödənəcəyindən tam məmnun qalacağına əmin 

olmalıdır. 

Rəqiblər. Qiymətlər rəqiblərinki ilə müqayisə ediləndirmi? Rəqiblər haqqında 

məlumat əldə etmək üçün onlara müştəri kimi müraciət etmək olar. 

Nüfuz. Qiymət keyfiyyətin indikatoru, yəni müəyyənedici əlamətidir. Bir qayda olaraq, 

istehlakçılar baha qiyməti malın və xidmətin yüksək keyfiyyəti ilə bağlayırlar, bu ümidlər 

özünü doğrultmalıdır. Biznesdə interyerin tərtibatından başlamış, xidmət göstərən heyətin 

xarici görkəminə qədər, hər şey yüksək səviyyəli xidməti təsdiq etməlidir. 

Qərbdə bir çox lizinq  xidməti növlərinin qiymətləri rəqabət xarakteri daşıyır və 

müvafiq xidmətə olan tələbatdən asılıdır. Zənnimizcə, lizinq xidməti sferasında qiymətqoyma 

strategiyası maddi məhsul istehsalı sferasındakı strategiya ilə aşağıdakı oxşar cəhətlərə 

malikdir: 

 “Qaymaqların yığılması” strategiyası  lizinq xidmətlərinə görə yüksək qiymət təyin 

etməyi nəzərdə tutur. Bunu ancaq o halda həyata keçirmək mümkündür ki, təklif 

olunan lizinq xidmətləri tamamilə yeni olsun və bu halda firma rəqabətə məruz 

qalmır. 

 Aşağı qiymət strategiyası gözlənilən mümkün rəqabətin aradan qaldırılması üçün 

istifadə olunur. 
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 Bazara nüfuz etmək və ya bazarı ələ almaq strategiyası əvvəlcə ucuz qiymətlərlə 

başlayıb, sonradan onun yüksəldilməsinə əsaslanır. Bu cür strategiya hansısa lizinq 

xidmətinin bazarda geniş yayılması üçün istifadə oluna bilər. Qiymətin böyük 

əhəmiyyət kəsb etdiyi lizinq xidmətləri buna misal ola bilər. 

 Rəqabət qiymətləri strategiyası, yəni lizinq xidmətlərinə öz rəqiblərinin səviyyəsində 

qiymətlərin təyin olunmasıdır. Analoji xidmətlər təklif edən digər təşkilatların iştirak 

etdikləri bazarda bu stategiya istifadə edilə bilər. 

 Güzəştlər və gözlənilməyən xərclər. Məhsul satışından fərqli olaraq xidmət 

sahəsində güzəştlərə daha az rast gəlinir. Buna baxmayaraq, bəzi hallarda güzəştlər 

özünü doğruldur.  

Qiymətqoyma strategiyası lizinq firmasının perspektivli məqsədləri və onun ümumi 

inkişaf istiqaməti ilə əlaqələndirilməlidir. Firma nəyə nail olmaq istəyir, maksimal gəlir əldə 

emək, öz daimi müştərilərinin dairəsini formalaşdırmaq, rəqiblərini sıxışdırmaq və ya daha bir 

başqa məqsəd varmı yanaşması irəli çıxır. Bu yanaşmalara münasibət bildirmək lizinq 

xidmətinə qiymətin təyin edilməsi anlayışını müəyyən edəcəkdir. Beləliklə, firma öz 

müştərisinin ödəmək iqtidarında olduğu məbləğdən yuxarı qiyməti qoya bilməz. Bazarın 

tədqiqi həmin bu həddi müəyyənləşdirməyə kömək edir. Bütünlükdə isə, lizinq xidmətləri nə 

qədər spesifik olarsa, bir o qədər də firma qiymət təyin etməkdə sərbəst olacaqdır. 

Qiymətəmələgəlmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və istifadə olunan metodların 

sistemləşdirilməsi nəzərə alınan amillərin daha vacib xüsusiyyətlərini və fərqlərini, sadəliyini 

və mürəkkəbliyini, müəyyən elementlər üzrə qarşılıqlı şərtlənməni, danışıqlar aparan 

tərəflərin maraqlarının razılaşdırılmasını, lizinq sövdələşməsinin kompleksliliyini aşkara 

çıxarmağa imkan verir. Nəticədə, lizinqin qiymətini tətbiq etməklə təsərrüfat subyektlərinin 

investisiya lizinq fəaliyyətinin idarə olunması üzrə əməli tövsiyələr işləyib hazırlamaq imkanı 

yaranır. 

Lizinqin qiymətəmələgəlmə sistemi  bir sıra aspektləri: marketinqi, təhlili, 

layihələndirməni, idarəetmə və mühasibat uçotunu, vergitutmanı, sövdəşmənin 

strukturlaşmasını, o cümlədən maliyyələşməni, strateji menecmenti və s. əhatə edir. 

Qiymətəmələgəlmə lizinq şirkətinin bazara çıxardığı müxtəlif lizinq məhsullarının mahiyyəti 

haqqında hərtərəfli biliyin mövcudluğunu nəzərdə tutur. Müəyyən ümumiliyinə baxmayaraq, 

istehlakçılara təklif olunan məhsullar öz xüsusiyyətlərinə və spesifikliyinə malik olmaqla 

onları müəyyən edən bir sıra bütöv amillərdən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə 

bilərlər. Xüsusilə də həmin amillərə aşağıdakılar  aid  olunur [2, s.148-149]: lizinqin növləri 

üzrə: maliyyə, operativ, qaytarma, sublizinq, leverec-lizinq, vendor-lizinq; lizinq obyektləri 

üzrə: minik və yük avto nəqliyyatı, klassik daşınmaz əmlak, avia nəqliyyat, rabitə və 

telekommunikasiya vasitələri, texnoloji avadanlıq, inşaat, kənd təssərrüfatı texnikası; 

sövdələşmənin miqyasına görə: xırda, iri, orta;  partnyorlarla qarşılıqlı təsirə görə: 

malgöndərənlərlə, kreditorlarla, sığortaçılarla, zəmanətlərlə, lizinqalanlarla; sövdələşmənin 

maliyyələşdirilməsi mənbələrinə və istiqamətlərinə görə. Nəzərdən keçirilən məsələlər 

kontekstində lizinq şirkətinin ixtisaslaşması və universallaşması səviyyəsinə xüsusi diqqət 

yetirmək lazımdır. 

Lizinq qiymətinin əmələ gəlməsinin əsas metodlarının seçimi və xidmət bazarında 

qiymət siyasətinin problemləri 

Lizinqin qiymətəmələgəlmə metodunun seçimi birbaşa olaraq lizinq şirkətinin ümumi 

işgüzar strategiyasından, fəaliyyət xüsusiyyətindən və məqsədindən asılıdır. İşgüzar strategiya 

- malgöndərənlərə (satıcılara), lizinqə verilən əmlaka, lizinqalana tətbiq olunan lizinq 

məhsullarına və biznes texnologiyasına, regional üstünlükvermələrə və lizinqverənin effektiv 

işinə təsir edən digər amillərə rəğmən şirkətin mövqeləşdirilməsidir. 
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Qiymətəmələgəlmə metodu lizinq şirkəti tərəfindən, lizinqalanların biznesinin 

istiqamətliliyi və xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla seçilə bilər. Təcrübədə isə bu o deməkdir ki, 

lizinq şikətinin  hansısa konkret sövdələşmələrin rellaşdırılması üçün bir vahid sxemə 

bağlanması mütləq deyildir. O, müxtəlif qiymətəmələgəlmə metodları tətbiq edə bilər. Bu 

zaman bu və ya digər qiymətəmələgəlmə metodunun xeyrinə seçimi müəyyən edən qəbul 

olunmuş qərar birbaşa olaraq xərclərin strukturunun formalaşmasına təsir göstərəcəkdir və 

ona görə də öz müvafiq əksini lizinq şirkətinin uçot siyasətində tapacaqdır. Lizinq biznesinin 

aparılması nəzəriyəsi və təcrübəsinə, eləcə də maliyyə və investisiya fəaliyyəti sahəsində 

göstərilən xidmətlərə qiymətlərin formalaşması prinsiplərinə istinad edərək, lizinq 

xidmətlərinə qiymətin əmələ gəlməsinin aşağıdakı əsas metodlarını ayıra bilərik: 

 Qarşıya qoyulmuş gəlirlilik səviyyəsi əsasında (xərc metodu - “xərclər + 

mənfəət”) qiymətəmələgəlmə 

 Lizinq şirkətinin aktiv resursa qənaət siyasətinin aparılması əsasında 

qiymətəmələgəlmə 

 Lizinq məhsulunun dəyərliliyi əsasında qiymətəmələgəlmə 

 Məqsədli qiymətəmələgəlmə 

 “Xidmət tutumluluğu” və ya “xidmət bolluğu” nəzərə alınmaqla 

qiymətəmələgəlmə  

Praktiki baxımdan lizinqə qiymətin əmələ gəlməsinin müxtəlif metodlarının 

formalaşması göstərir ki, bir sıra lizinq şirkətləri əmlakın lizinqə verilməsi haqqında 

təklifindən bir qədər də irəli getmişlər. Onlar, məqsədi son istifadəçiyə həqiqətən daha zəruri 

böyük dəyərin yaradılmasından ibarət olan öz müştərilərinin qərarlarını hasil edirlər. Burada 

lizinqalanlar üçün düzgün menecment qurmaq çox vacibdir. “Xərclər plyus mənfəət” metodu 

əsasında qiymətəmələgəlmə təcrübədə xüsusilə geniş istifadə olunur, çünki bu metod kifayət 

qədər sadədir və onu konkret lizinq sövdələşmələrində asanlıqla tətbiq etmək olar. Lakin aktiv 

qiymətəmələgəlmə zamanı bu metodun tətbiqi təcrübəsi məhduddur və hətta sıfra enir, yəni 

burada “lizinqalan ona təqdim olunan xidmətin dəyərini necə qəbul edir” kimi biznes üçün 

çox vacib bir şərait inkar olunur. 

Lizinqin qiymətində mənfəətin hesablanma bazasını müəyyən edərkən satışın 

rentabelliyi və ya istehsalın rentabelliyi göstəricisini istifadə etmək olar. Bu zaman məcmu 

xərclərə mənfəətin maya dəyərinə nisbətinə uyğun faiz əlavə olunur. Bu göstəriciyə üstünlük 

verilir, ona görə ki, o universaldır və biznesdə müxtəlif stajlı və iş təcrübəsinə malik 

lizinqverənlər tərəfindən bir çox əmlak növlərinin lizinqi zamanı istifadə oluna bilər. Lizinq 

xidmətinin qiyməti ilkin dəyərdən, borclanma dəyərindən, faizdən, lizinqverənin marjasından, 

əlavə xidmətlərindən, sığortadan, əmlak vergisindən asılıdır. Əgər, lizinq firmasının strateji 

məqsədi müştərilərin sayının artırılması, göstərilən xidmətlərin həcminin genişləndirilməsi, 

lizinqverənin mənfəətinin mütləq artımı halında xidmətin qiymətinin  nisbi azaldılması  

sayılarsa, onda bu məqsədə qiymətin xərcyaradıcı amillərinin kompleks idarə edilməsi 

vasitəsilə resursa qənaət siyasətinin aparılması əsasında çatmaq olar.  

Qiymət məhsulun dəyərliliyinin alıcı tərəfindən qəbul  edilməsindən asılı olaraq 

müəyyən olunur. Lizinqalan müəyyən edir ki, ona təklif olunan xidmət onu digər alternativ 

xidmətlərdən hansı sərfəli cəhətləri ilə fərqləndirir və liziqalan  inanmalıdır ki, o məhz bu 

lizinqverəndən xidmət alarkən daha böyük səmərə əldə edəcəkdir. Bununla yanaşı, həmin 

metod kəskin rəqabətin olmadığı dövrdə yaxşı nəticələrə nail olmağa imkan verir . Lizinq nə 

qədər çox qənaət gətirərsə, bir o qədər də müəssisələr ondan istifadə etməkdə israrlıdırlar. 

Lizinqin iqtisadi dəyərliliyinin hesablanması lizinqin xidmətinin qiymətinin kifayət qədər 

dəqiq göstərilməsinə kömək edir. Lakin bu o halda mümkündür ki, istehlakçılar bu iqtisadi 

dəyərlilik haqqında məlumatlandırılsın, bu informasiya onları lizinqin istifadəsinə 
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həvəsləndirsin, belə olanda istehlakçılar onlara qoyulan qiymətləri ödəyə bilərlər və bunu 

ödəməyə hazırdırlar. Lizinq xidmətinin bazar qiyməti təkcə onun iqtisadi dəyərliliyi ilə deyil, 

həm də onun lizinqalan tərəfindən nə qədər dəqiq və adekvat qəbul olunması ilə müəyyən 

edilir. 

Məqsədli qiymətəmələgəlmə metodologiyasına görə xidmətin qiyməti lizinq şirkətinin 

məqsədli mənfəət normasının əldə olunmasına, yəni yüksək satış rentabelliyi səviyyəsinin 

təmin olunmasına əsaslanır. Belə yanaşma göstərir ki, məqsədli mənfəət  məqsədli qiymətlə 

məqsədli mümkün ola bilən xərclər arsındakı fərqə bərabərdir. Məqsədli qiymətəmələgəlməni 

tətbiq etmək niyyətində olan lizinq firması üçün ümumi tövsiyə ondan ibarətdir ki, onlar 

“məqsədli xərcləri aşmaq olmaz” prinsipinə əməl etməlidirlər.  Lizinq fimasının qiymət 

siyasəti – müxtəlif lizinq məhsullarına və onların bazar konyunkturasının dəyişikliklərinə 

müvafiq olaraq qiymətlərin müəyyənləşməsinə yönəlmiş məqsədyönlü tədbirlərin 

məcmusudur. Lizinq qiymət siyasətinin obyektləri faiz dərəcələri, tariflər, komisyonlar, 

mükafatlar, endirimlərdir. Lizinq marketinq fəaliyyətində xidmətlərin qiyməti vacib bir 

funksiyanı yerinə yetirir və lizinq şirkətinin və müştərilərin maraqlarının razılaşdırılmasına 

xidmət edir. Lizinq firmasında qiymətyaranmanın xüsusiyyəti lizinq xidmətlərinin istehlak 

dəyəri ilə onun qiymətləri arasında aydın görünən qarşılıqlı əlaqənin olmamasıdır. Lizinq faiz 

dərəcələri, komisyon mükafatlandırma səviyyəsi, xidmətlərə görə tariflərlə manevretmə 

çərçivələri kifayət qədər elastikdir. Digər tərəfdən, lizinq xidmətinin alıcıları, xüsusən, onlar 

lizinq şirkətinin daimi müştəriləridirsə, danışıqlar prosesində qiymətlərə təsir edərək, 

güzəştlər əldə edə bilərlər. 

Əlbəttə, bazar münasibətlərinin inkişafı gedişində alıcı seçimində əsas kimi 

qiymətlərin rolu aşağı düşür, bu proses daha çox öz yerini qiymətə aid olmayan digər amillərə 

– lizinq firmasının nüfuzuna, xidmətə, reklama və s. verir. Lakin qiymətlərlə rəqabət aparmaq 

metodlarının imkanları tükənməyib, qiymətlə manipulyasiya əvvəlki kimi müştəri uğrunda 

rəqabət mübarizəsində ən köhnə, texniki icra baxımından çox sadə və vacib bir vasitədir. 

Ölkənin lizinq xidmət bazarında qiymətqoyma siyasəti problemlərinin aktuallığı 

aşağıdakı amillərlə bağlıdır: qiymətqoyma lizinq firmasının marketinq fəaliyyətinin vacib 

tərəflərindən biri və idarəetmənin çox vacib bir alətidir, qiymətqoyma həm də lizinq 

gəlirlərinin formalaşmasına imkan verən amildir; xidmətlərə qiymətlərin sərbəst təyin 

edilməsi bir sıra metodik məsələlərin həlli ilə bağlıdır; lizinqdə qeyri-qiymət rəqabət 

metodlarından fəal istifadə etmək üçün kifayət qədər ehtiyatlar formalaşmamışdır;lizinq 

xidmətləri bazarı, hələlik, oliqopolistik quruluşa malikdir və mahiyyətcə satıcıların bazarıdır; 

lizinq xidməti qiymətlərinin əksəriyyəti, bir qayda olaraq, əvvəlcədən elan olunmur və 

müqavilə üzrə müəyyən edilir. Bu isə qiymətlərin bazarda çevikliyini aşağı salır. 

 Qiymətqoyma - kompromislərin, ənənəvi yol və metodların, həmçinin, yenilik 

axtarışının birləşməsindən ibarət kompleks və ziddiyətli bir prosesdir. Qiymətin yaranması 

prosesində marketinqin mümkün məqsədləri aşağıdakılar ola bilər: lizinq firmalarının fərqli 

yanaşmasının təmin edilməsi; cari mənfəətin maksimallaşdırılması (mənfəətə əsaslanmış 

məqsədlər); bazarda liderliyin əldə edilməsi (rəqiblər arasında birincilik, yüksək keyfiyətli 

xidmət məqsədləri).  

Şübhəsiz ki, bütün lizinq firmaları yüksək mənfəət əldə etməyə can atırlar. Lakin 

bazarda yalnız unikal xidmətlər göstərən, yaxud öz xidmətlərinə kifayət qədər yüksək tələb 

formalaşdıran lizinq şirkətləri üstünlük əldə edirlər. Liderliyi əldə edən, müştərinin nüfuzunu 

qazanan lizinq firması öz xidmətlərinə görə qiymətləri maksimum aşağı həddə sala və lizinq 

məhsuluna görə yüksək fazilər təklif edə bilər. Təcrübə göstərir ki, hər bir lizinq firması 

qiymətqoymanın spesifik alət və taktiki üsullarının geniş spektrinə malik olur. Ancaq konkret 

qiymətin seçilməsi isə bir çox amillərdən asılıdır: lizinq firmasının imici, onun ərazicə 
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yerləşməsi, şöbə və filial şəbəkələrinin sayı, lizinqin nəzarətdə saxladığı bazarın payı, yeni 

lizinq məhsulunun bazara daxilolma sürəti, bazarda rəqabətin səviyyəsi, dövlət təmizləmə 

tədbirləri, payçıların təsiri və s [5]. Qiymətlərin müəyyən edilməsində bu və digər çoxsaylı 

amilləri nəzərə almaq lazım gəlir. Prinsipcə, lizinq xidmətlərinə qiymətlərin növləri və 

mümkün qiymət strategiyaları elə mallara qoyulan qiymətlər kimi çox müxtəlifdir. Əkstərəfli 

qiymət strategiyası bazara daxil olan xidmətə aşağı qiymət qoyulmasına əsaslanır. Bu 

strategiya təzə xidmət üçün böyük bazar əldə etmək niyyətilə müəyyən xidmət növündən  

istifadəni stimullaşdırmaq məqsədilə istifadə olunur. Beləliklə, lizinq firmaları “lider 

qiymətlər”ə istiqamətlənə, daimi və dəyişən qiymətlər təyin edərək, müqavilə və digər qiymət 

növləri də istifadə edə bilərlər. 

Nəticə 

 Ölkənin lizinq xidmətləri bazarında qiymətlər nəinki regionlarda, həm də ayrı-

ayrı şəhərlərin daxilində də xeyli fərqlənir. Bu da lizinq xidmətləri bazarının 

hələ kifayət qədər inkişafa ehtiyacı olduğunu göstərir. 

 Lizinq xidmətlərinə qiymətqoyma mexanizminin nəzəri müddəaları və lizinq 

şirkətlərinin mövcud təcrübəsinin təhlili göstərir ki, müştərilərə xidmət zamanı 

güzəştli şəraitin yaradılması lizinq şirkətinin müştəri dairəsinin genişlənməsinə, 

onun rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə və maliyyə vəsaitlərinin artmasına 

imkan verir. 

 Hər bir lizinq şirkəti qiymətləri müəyyənləşdirərkən özünəməxsus alət, vasitə 

və yanaşmalardan istifadə edir. Bu zaman çoxsaylı amillərin təsirini nəzərə 

almalı və onlardan ən vacibləri maliyyə bazarında konyuktur şərait, lizinq 

şirkətinin öz marketinq strategiyası və imkanlarıdır. 
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Гусейнова Севда Мамед кызы 

Усовершенствование механизма формирования цен на услуги лизинга 

Резюме 

В данной статье дана краткая характеристика факторов, воздействующих 

цене лизинговой услуги, обоснована необходимость снижения лизинговых рисков, 

определены особенности формирования ценовой политики по услугам лизинговых  

предприятий. Вместе с тем, автором исследована ценовая стратегия в сфере 

лизинговой услуги, определены условия выбора основных методов ценообразования, 

исследованы основные проблемы ценовой политики на рынке лизинговых услуг 

Азербайджана.  

Ключевые слова: лизинг, лизинговая сфера услуг и ценовая политика, методы 

ценообразования лизинговых услуг  
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Huseynova Sevda Mammad 

Leasing services to improve the mechanisms of price formation 

Abstract 

The factors influencing to the leasing prices are briefly given in the article, defined the 

importance of decreasing leasing prices, certained the peculiarities of the formation leasing 

prices. In addition, the author researched the evaluating strategy of the leasing prices and she 

also defined the main methods that create the leasing prices, also the main problems in 

Azerbaijan leasing service market were identified. 

Key words: leasing, leasing pricing and service sector, leasing services to the 

assessment methods 
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