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Xülasə. Məqalədə müəssisənin maliyyə sağlamlaşdırılması probleminə 

iqtisadi yanaşma tədqiq olunmuşdur. Bu məqsədlə müasir dövrdə 

müəssisənin maliyyə sağlamlaşdırılmasının əsas problemləri təhlil 

edilmişdir. Maliyyə sağlamlaşdırılması probleminə iqtisadi yanaşmanın 

mahiyyəti açıqlanmışdır. Müəssisənin zərərlə işləməsinin minimuma 

endirilməsi üçün kompleks tədbirlərin görülməsi əsaslandırılmışdır. 

Məqalənin sonunda müəssisənin maliyyə sağlamlaşdırılması probleminin 

həlli yolları üzrə tövsiyələr hazırlanmış və təkliflər verilmişdir.  

 

Açar sözlər: müəssisənin maliyyə sağlamlaşdırılması, zərərlə işləyən 

müəssisələr, hüquqi yanaşma, iqtisadi yanaşma, müasir inkişaf strategiyası. 
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Abstract. The paper is devoted to the economic 

approach to the problem of financial recovery of 

the enterprises. For this purpose the main problems 

of the recovery of the enterprise in the modern 

conditions are analyzed. The matter of the 

economic approach to the problem of financial 

recovery is discovered. The importance of the 

application of the complex measures on 

minimization of the unprofitable activity of the 

enterprise is grounded. A number of suggestions 

and recommendations on the economic approach 

to the problem of the financial recovery of the 

enterprise are given in the end of the article. 
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Резюме. В статье исследован экономический 

подход к проблеме финансового оздоровления 

предприятия. С этой целью анализированы ос-

новные проблемы по оздоровлению финансо-

вого состояния предприятия в современных 

условиях. Раскрыта сущность экономического 

подхода к проблеме финансового оздоровле-

ния. Обоснована важность применения ком-

плексных мер по минимизации убыточных 

деятельностей предприятия. В конце статьи дан 

ряд предложений и рекомендаций по эконо-

мическому подходу к проблеме финансового 

оздоровления предприятия. 

Ключевые cлова: финансовое оздоровление, 

убыточные предприятия, юридический подход, 

экономический подход, современные стратегии 

развития. 

 

 

1. Giriş  

 

   Müəssisənin maliyyə sağlamlaşdırılması bir qrup problemlərin baxılmasını və həllini 

şərtləndirir. Belə ki, qlobal iqtisadi artım proqnozlarının azalma istiqamətində dəyişilməsi, 

dünya bazarlarında əsas enerji daşıyıcılarının qiymətinin ucuzlaşması və qlobal tələbatın 
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zəifləməsi, müasir mərhələdə milli iqtisadiyyatın qısa və ortamüddətli perspektivdə inkişafını 

təmin edən prioritetlərin ön plana çəkilməsini zəruri edir. Ölkəmizdə yaranmış yeni 

makroiqtisadi şəraitə uyğun aparılan iqtisadi siyasət çərçivəsində həll edilməsi zəruri olan 

vəzifələr iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini sürətləndirmək, qeyri-neft sektorunun yüksək 

inkişafına nail olmaq, ixrac və rəqabət imkanlarını genişləndirmək, sahibkarlıq fəaliyyətini 

stimullaşdırmaqdan ibarətdir. Müasir mərhələdə Azərbaycan iqtisadiyyatının ayrı-ayrı 

sahələrində zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin dərindən 

təhlilinin aparılması və problemlərin aradan qaldırılması konsepsiyasının yaradılması zərurəti 

mövcuddur. Azərbaycan iqtisadiyyatında iqtisadi artım tempinin aşağı düşməsinin qarşısının 

alınmasına yönəldilən antiböhran tədbirlərinin, xüsusilə, neqativ fəsadlara qoruyucu və 

qabaqlayıcı mexanizmlərin həyata keçirilməsi, iqtisadiyyatın inkişafında struktur və 

institusional islahatların rolunun gücləndirilməsi məqsədilə hazırlanmış strateji yol xəritələri 

özünün məzmununa və məqsədinə görə ölkənin iqtisadi inkişafının strategiyası kimi 

qiymətləndirilməlidir. Bununla əlaqədar olaraq xarici mühitdən törəyən neqativ proseslərin 

respublikamızın iqtisadiyyatına təsirinin azaldılması üçün Azərbaycan iqtisadiyyatının 

inkişafına dair hazırlanacaq  proqramların, sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyaların və 

tədbirlərin  strateji yol xəritələrinə uyğunlaşdırılması zəruridir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca 

istiqamətləri makro (milli iqtisadiyyat) və mikro (sektorlar) səviyyədə neft və qaz sənayesinin 

inkişafına, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalının genişləndirilməsinə, kiçik və 

orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak malları istehsalının və digər istehsalın səmərəli 

təşkilinə, habelə ağır sənaye və maşınqayırmanın, ixtisaslaşmış turizm fəaliyyətinin, logistika 

və ticarət, uyğun qiymətə vətəndaşların mənzil təminatının, peşə təhsili kompleksinin, 

maliyyə xidmətlərinin, telekommunikasiya və kommunal xidmətlərin qısa və uzunmüddətli 

perspektivdə inkişafı yollarını müəyyənləşdirir. Cəmiyyətin iqtisadi bazisini təşkil edən 

istehsal və xidmət sektorlarının inkişafı strategiyasının hazırlanması və icrasının zəruri ilkin 

şərti mövcud iqtisadi, idarəetmə və tənzimləmə vasitələrinin və üsullarının 

təkmilləşdirilməsini təmin edən institusional islahatların həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bu 

şərtin yerinə yetirilməsi öz növbəsində istehsal və xidmət sektorlarının inkişafı üçün dəstək 

məqsədi ilə iqtisadi infrastrukturun optimallaşdırılması sayəsində təmin edilə bilər. Sovet 

planlı iqtisadiyyatında tənzimləyici orqan funksiyasını Dövlət Plan Komitəsi yerinə 

yetirirdisə, bazar münasibətləri əsasında qurulan milli iqtisadiyyatın hədəflərinin müəyyən 

edilməsi, əsas sektorların inkişafı üçün ən əlverişli strategiyanın yaradılması Azərbaycan 
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Respublikasının Mərkəzi Bankının pul siyasətinin başlıca istiqamətlərindən birini  təşkil edir. 

Y. Şumpeter tərəfindən kapitalizm, sosializm və demokratiya adlı əsərində keçmiş sosialist 

ölkələrində mövcud olmuş planlaşdırıcı orqanların funksiyalarının bank sistemi vasitəsilə 

realizə edilməsinə dair müddəa irəli sürülmüşdü. Dövlətin iqtisadi inkişaf strategiyasının və 

tədbirlər planının həyata keçirilməsində milli iqtisadiyyatın intensiv inkişafını təmin edən pul-

kredit siyasətinin rolunun gücləndirilməsinin zəruriliyi etiraf edilmişdir. İqtisadiyyatın əsas 

sektorları üzrə inkişaf strategiyasının icrasının sürətləndirilməsində dövlətin rolu onun iqtisadi 

fəaliyyət sferasında ictimai münasibətlərin tənzimlənməsi və dövlət satınalmalarının həyata 

keçirilməsi üzrə funksiyalarının realizə edilməsi ilə səciyyələnir. Dövlət azad bazar şəraitində 

maddi və qeyri-maddi, habelə əmək resurslarının bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi 

uğrunda gedən rəqabət mübarizəsində iştirak edən subyektə çevrilir. Bu, dövlətin iqtisadi 

proseslərə müdaxilə etməsinə və bununla bağlı münasibətlərin tənzimlənməsi üzrə 

konstitusiyada nəzərdə tutulan funksiyaların yerinə yetirilməsinə mane olmur. 

 

2. Müəssisənin maliyyə sağlamlaşdırılması problemlərinə nəzəri-metodoloji 

yanaşmalar 

  Əvvəldə qeyd olunanları nəzərə alaraq müəssisənin maliyyə sağlamlaşdırılması ilə 

bağlı münasibətlərin tənzimlənməsinin zəruriliyini aydınlaşdırmasının elmi-təcrübi əhəmiyyət 

daşıdığını qeyd etmək vacibdir. Ən əvvəl mütəxəssislərin müəssisənin maliyyə 

sağlamlaşdırılması anlayışı haqqında fikirlərini qiymətləndirmək lazımdır. V.Ataşov, 

N.Novruzov, E.İbrahimov müəssisənin müflisləşməsinin maliyyə səbəblərini və müflisləşmə 

göstəricilərini təhlil edərək müəssisənin maliyyə sağlamlaşdırılması məsələsinin müəssisənin 

müflisləşməsi (iflası) ilə bağlılığını qeyd edirlər. Müəlliflər hesab edirlər ki, ödəyicilik 

qabiliyyətini itirmiş müəssisələrin maliyyə cəhətdən sağlamlaşdırılması, biznes-planın 

nümunəvi formasına uyğun olaraq həyata keçiriləcək tədbirlərin məcmusundan ibarətdir [1, s. 

235]. “Müəssisələrin maliyyəsi” kitabının müəllifləri müəssisənin maliyyə durumunun 

qiymətləndirilməsi üçün balansın qeyri-qənaətbəxş strukturunun təyin edilməsinin zərurilyini 

əsaslandırırlar [1, səh.233]. İstinad etdiyimiz bu kitabda “müəssisənin maliyyə 

sağlamlaşdırılması proqramı” və “maliyyə sağlamlaşdırılması planı” kimi təkrarlanan 

anlayışların eyniləşdirilməsi və ya fərqləndirilməsi ilə bağlı məsələdə qeyri-müəyyənlik 

mövcuddur. V. Ataşov, N. Novruzov, E. İbrahimovun müəllifləri olduqları “Müəssislərin 

maliyyəsi” kitabında müəssisənin maliyyə sağlamlaşdırılması məsələləri Azərbaycan 

Respublikasının mülki Prosessual Məcəlləsinin və Müflisləşmə və İflas haqqında Qanunun 
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(13.06.1997-ci il) müddəalarına uyğun şəkildə nəzərdən keçirilir. Müəlliflər müflisləşmənin 

maliyyə səbəbləri qismində Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrində 

zərərlə işləyən xeyli müəssisə və təşkilatların mövcudluğunu göstərirlər. Müəlliflərin fikrincə, 

təsərrüfatçılıq sisteminin inkişaf etdirilməsinə və mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsinə, 

mülkiyyət formalarının müxtəlifliyinə baxmayaraq, bütün hüquqi sistemlər nəticə etibarı ilə 

bir sadə qənaətə gəlirlər – borclar mütləq ödənilməlidir. Ancaq onları necə ödəmək, borc 

öhdəliklərini tam icra etmək üçün hansı zəruri addımları atmaq - ən mübahisəli məsələ də bax 

budur [1, səh.232]. Z. Məmmədov maliyyə sektorunda böhrana qarşı mübarizədə tətbiq edilən 

şəffaflıq siyasətinin rolunu tədqiq edərək sistemli bank böhranının başlanğıcının ümumilikdə 

bank sektorunda müstəsna rolu olan bir və ya bir neçə bankın ödəmə qabiliyyətində ciddi 

problemlərin yaranması ilə bağlılığını, bu cür bankların dağılmasının “domino effekti”ni 

təhrik etməsini və bununla da sistemli böhran yaratmasının mümkünlüyünü təsdiq edir. Bu 

səbəbdən Azərbaycan banklarında maliyyə şəffaflığının və bazar intizamının artırılması, 

məlumatların açıqlanması prosesinin effektiv nəzarətlə əhatə olunması məqsədi ilə banklarda 

korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi qaydalarına əlavələr edilməsi zərurəti yaranmışdır. 

[3, səh.196-197]. Göründüyü kimi, Z. Məmmədovun bazar iqtisadiyyatının üzləşdiyi böhranlı 

vəziyyətin yaranmasının bankların ödəmə qabiliyyətində ciddi problemlərlə əlaqəli olmasına 

dair əsaslandırdığı müddəa öz məzmununa görə Y. Şumpeterin vaxtilə özünün “Kapitalizm, 

Sosializm və Demokratiya” adlı əsərində bank sisteminin iqtisadi tənzimləmədə yerinə 

yetirdiyi rolu haqqında irəli sürdüyü tezislə oxşardır. T. Əliyev Azərbaycan sənayesində 

müəssisələrin maliyyə dayanıqlığının formalaşması vəziyyətinin qiymətləndirərkən son illər 

sənayenin ayrı-ayrı sahələrində zərərlə işləyən müəssisələrin sayının, xüsusi çəkisinin və 

zərərin məbləğinin yüksələn xətlə artmasını qeyd edir [2, səh.194]. Tədqiqatçı dövlət 

mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin II Dövlət proqramı çərçivəsində səhmdar cəmiyyətinə 

çevrilən kimya, neft-kimya, neft maşınqayırma, elektrotexnika, yüngül sənaye müəssislərində 

əsas istehsal fondlarının yüksək dərəcədə aşınmasını və bunun nəticəsində yüksək keyfiyyətli 

məhsul istehsal etmək imkanının olmamasını, əmək məhsuldarlığının artım tempi ilə əmək 

haqqının artım tempi arasındakı kəskin uyğunsuzluğun mövcudluğunu, qeyri-istehsal və 

ümumzavod xərclərinin əsassız şəkildə ildən-ilə artırılmasını müəssisələrin zərərlə işləməsini 

şərtləşdirən amillərin sırasına daxil edir [2, səh.195]. Şübhəsiz ki, yuxarıda qeyd edilən 

nöqsanların müəssisələrdə maliyyə sağlamlaşdırılması proqramı çərçivəsində aradan 

qaldırılması mümkündür ki, bu da müəssislərin rentabelli işləməsi üçün mühüm şərtdir. 

Müəssisələrin maliyyə durumunda pul vəsaitlərinin həcmi həqiqi sərmayə qoyuluşu tələb 

edən proqramların yerinə yetirilməsi üçün yetərli deyil. Hazırda bir çox müəssisə və 
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təşkilatlar maliyyə çatışmazlığı üzündən iqtisadi cəhətdən daha səmərəli olan bu prinsipi 

realizə edə bilmirlər. N.Y. Kruqlova maliyyə sağlamlaşdırlmasının borclunun ödəmə 

qabiliyyətinin bərpa edilməsi və qrafikə uyğun olaraq borcun ödənilməsi məqsədilə iki ilədək 

müddətə arbitraj məhkəməsinin qətnaməsi əsasında tətbiq edildiyini təsdiq edir. Müəllif 

maliyyə sağlamlaşdırılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirərək 

qeyd edir ki, bu tədbirlər borclunun təsisçiləri (iştirakçıları), borclunun əmlakının sahibi 

tərəfindən hazırlanan və kreditorların yığıncağı tərəfindən təsdiq edilən plana uyğun olaraq 

həyata keçirilir. 

İqtisadçıların tədqiqatın mövzusu ilə bağlı fikirlərini ümumiləşdirərək iqtisadi 

ədəbiyyatda müəssisələrin maliyyə sağlamlaşdırılması ilə bağlı problemin öyrənilməsinə 

hüquqi yanaşmanın üstünlük təşkil etdiyini aşkara çıxarmaq mümkündür. Lakin Z. 

Məmmədov və T. Əliyevin iqtisadi subyektlərin ödəmə qabiliyyətində ciddi problemlərin 

yaranması, sənayedə ayrı-ayrı sahələrində çoxlu sayda müəssisələrin zərərlə işləməsi 

haqqında əsaslandırdıqları müddəalara nəzər salaraq maliyyə sağlamlaşdırılması 

kateqoriyasının elmi-nəzəri tədqiqinə iqtisadi yanaşması mövcudluğunu etiraf etmək 

mümkündür.  

 

3. Zərərlə işləyən müəssisələrin saglamlaşdırılması məsələləri 

Qeyd edək ki, daxili və xarici amillərin təsiri altında sənayesinin ayrı-ayrı sahələrində 

zərərlə işləyən müəssisələrin sayının artması bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün 

ciddi maneələr yaradır. Tədqiqat bu problemlərin müəssisələrin işinin dərindən və faktlara 

əsaslanan diaqnostikası və təhlili əsasında öyrənilməsi, onların iqtisadiyyatın əsas sektorları 

üzrə strateji yol xəritəsinin istiqamətlərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının müasir 

inkişaf strategiyası çərçivəsində aradan qaldırılmasının mümkünlüyünü təsdiq edir. 

Müəssisənin maliyyə sağlamlaşdırılması probleminin öyrənilməsinə iqtisadi yanaşma 

prinsipini rəhbər tutaraq, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində bir çox müəssisələrin zərərlə 

işləməsini bu problemin əmələ gəlməsinin ilkin səbəbi kimi qiymətləndirmək mümkündür. 

Yuxarıda istinad edilmiş tədqiqat işləri arasında müəssisələrin zərərlə işləməsi və zərərin 

məbləğinin son illər ərzində artması haqqında statistik məlumatların təhlilinə yalnız T. 

Əliyevin Azərbaycan sənayesində müəssisələrin maliyyə dayanıqlığının V. Ataşov, 

N.Novruzov, E.İbrahimov tərəfindən hazırlanmış “Müəssisələrin maliyyəsi” adlı kitabda [1, 

səh.231-232] diqqət yetirilmişdir. Qeyd edək ki, 2009-cu ildə çap olunmuş kitabda və 

məqalədə zərərin dinamikasının təhlili 2007-ci və 2008-ci illərin statistik göstəriciləri 
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əsasında aparılmışdır. Təhlil üçün Statistika Komitəsi tərəfindən nəşr edilən Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri məcmuəsinin “Maliyyə, kredit və sığo” adlanan 15-ci bölməsindən 

götürülmüşdür. 2006-2017-ci illərdə tərəfimizdən aparılan bu tədqiqatın məqsədlərinə uyğun 

olaraq iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə müəssisələrin zərərlə işləməsi və zərərin 

məbləğinin dinamikasının təhlili üçün zəruri məlumatların statistik mənbələrdən əldə edilməsi 

mümkün deyil. Belə ki, 2010-cu ilədək nəşr olunmuş Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

kitablarında yer alan zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatlar haqqında məlumatlar 2010-2016-

cı illərdə nəşr olunmuş Azərbaycanın statistik göstəriciləri məcmuələrinin 15-ci Maliyyə, 

kredit və sığorta bölməsinin tərkibindən ixtisar olunmuşdur. Müəssisələrin zərərlə işləməsi 

haqqında məlumatların statistik məcmuədən silinməsini iki səbəbdən izah etmək mümkündür. 

Birinci səbəb 2009-cu ilədək zərərlə işlənmiş müəssisələrdə maliyyə sağlamlaşdırılması 

istiqamətində əsaslı tədbirlər həyata keçirilmiş və bunun nəticəsində onların maliyyə durumu 

yaxşılaşdırılmış və fəaliyyəti zərərlə deyil, mənfəət götürülməsi ilə nəticələnmişdir. Lakin bu 

səbəbin həqiqətə uyğun olmadığını təsdiq etmək heç də çətin deyildir. Belə ki, hər hesabat 

ilinin sonunda Nazirlər Kabinetinin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran 

vəzifələrə həsr olunan iclaslarında zərərlə işləyən minlərlə müəssisələrin fəaliyyətinin bərpa 

olunaraq rentabelli işləyən müəssisələrə çevrilməsi haqqında hər hansı bəyanat səsləndirilmiş 

və əksinə, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində on minlərlə iş yerlərinin bağlanmasına dair 

məlumatlar müzakirə predmeti olmuşdur. İkinci səbəb-zərərlə işləyən müəssisələrin sayının 

və zərərin məbləğinin ilbəil artması əhalinin iqtisadi islahatların səmərəliliyinə inamının 

itirilməsi ilə nəticələnir ki, bu da ictimai-siyasi vəziyyətin gərginləşməsinə zəmin yaradır. 

İqtisadi yanaşma prinsipini əsas götürərək sənaye sahələrində müəssislərin zərərlə işləməsinin 

səbəblərini aşağıdakı müddəalarla ifadə etmək məqsədəuyğundur:  

- inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınmasının məhdudlaşdırılmasının və aradan 

qaldırılmasının təşkilati və hüquqi əsaslarını müəyyən edən “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun (4.03.1993-cü il) normalarının öz təyinatı üzrə tətbiq 

olunmaması; 

- dövlətin maliyyə ehtiyatlarının subsidiya və büdcə ssudaları şəklində mövcud istehsal 

müəssisələrinin modernizasiyasına istifadə olunması əvəzinə xarici banklarda saxlanması; 

- sənaye məhsulunun maya dəyərinin tərkibində bank, rabitə (faksimil və peyk rabitəsi, 

elektron poçt, informasiya sistemləri) xidmətləri və icarə ödənişlərinin böyük xüsusi çəkiyə 

malik olması; 

- mövcud sosial potensialdan tam istifadə olunması; 

- mövcud müəssisələrdə inzibati idarəetmə mexanizminin tətbiq edilməsi; 
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- müəssisələrdə təşkilati strukturların və idarəetmə sistemlərinin səmərələşdirici 

motivlərinin olmaması; 

- istehsal olunan məhsullara tələbin zəifləməsi. 

Fikrimizcə, müəssislərin zərərlə işləməsinin yuxarıda göstərilən səbəblərinin aradan 

qaldırılması onların maliyyə sağlamlaşdırılması probleminin həllinə kömək edəcək.  

Nəticə. Beləliklə, belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, maliyyə sağlamlaşdırılması 

probleminin müəssisələrin zərərlə işləməsinin nəticəsində yaranmasına dair müddəa bu 

problemin öyrənilməsinə və həllinə iqtisadi yanaşmanın əsasını təşkil edir. Bu müddəaya 

əsaslanaraq maliyyə sağlamlaşdırılması kateqoriyasının məzmununu müəssisələrin zərərlə 

işləməsini şərtləşdirən amillərin aradan qaldırılmasına yönəldilən hüquqi, iqtisadi və təşkilati 

xarakterli tədbirlərin sistemi kimi ifadə etmək mümkündür. 
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