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GIRIŞ
Mәlum olduğu kimi lizinq özündә bank krediti, icarә, investisiya elementlәrini
cәmlәşdirәn münasibәtlәr kompleksidir. Lizinq, lizinq verәnlә lizinq alan arasında
әksәr hallarda uzunmüddәtli xarakter daşıyan maliyyә sazişidir. Lizinq müqavilәsinә
görә lizinq verәn lizinq alana lazım olan әmlakı satıcıdan mülkiyyәt hüququ ilә әldә
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etmәli vә lizinq alanın müvәqqәti sahibliyinә vә istifadәsinә vermәlidir. Lizinq ‑
sәnaye avadanlıqlarının, maşınların, yeni texnologiyaların, istehsal tәyinatlı bina vә
tikililәrin istifadәsinin xüsusi sahibkarlıq fәaliyyәti formasıdır.
Başqa sözlә desәk lizinq – istehlakçının sifarişi әsasında әmlakı satın almaqla onu
istehlakçıya müәyyәn müddәtә icarәyә vermәk mәqsәdilә hәyata keçirilәn xidmәt
növüdür. Dünyanın әksәriyyәt ölkәlәrindә lizinq iqtisadiyyata investisiya qoyuluşu
üsullarından birinә çevrilib. Belә ki, inkişaf etmiş ölkәlәrdә iqtisadiyyata investisiya
qoyuluşunun 25‑30 faizi lizinq vasitәsilә hәyata keçirilir, yeni növ mәhsulların 80 faizә
qәdәri icarәyә götürülmüş avadanlıqlarda istehsal olunur. Özündә bank krediti, icarә,
investisiya elementlәrinin birlәşdiyi münasibәtlәr kompleksi olan lizinq, sahibkarlığın
inkişafına dәstәk verәn әsas maliyyә alәtlәrindәndir. İnkişaf etmiş ölkәlәrdә әsas
vәsaitlәr fondunun yenilәnmәsindә uzunmüddәtli maliyyәlәşmә olan lizinqdәn geniş
istifadә edilir.
Kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri tәrәﬁndәn qısa müddәt әrzindә daha çox
sәrmayә sәrf etmәdәn әsas vәsaitlәrin tәzәlәnmәsi imkanı lizinqin başlıca
üstünlüyüdür. Lizinq yolu ilә sәnaye inkişafının dәstәklәnmәsi, kiçik vә orta miqyaslı
sәnaye müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin sağlamlaşdırılması Rusiya, Türkiyәdә vә Avropa
İ ifaqına üzv dövlәtlәrdә geniş tәtbiq olunmaqdadır. Son illәrin tәcrübәsi onu demәyә
әsas verir ki, lizinq metodu Avropa İ ifaqında fәaliyyәt göstәrәn kiçik vә orta miqyaslı
müәssisәlәrin yarıya qәdәrinin әsas xarici maliyyәlәşmә mәnbәyi olmuşdur.
Lizinqin predmeti kimi kәnd tәsәrrüfatı avadanlıqları, tibbi avadanlıqlar, tikinti qurğu
vә avadanlıqları, sәnaye avadanlıqları, sәrnişin, yük vә sair nәqliyyat vasitәlәri, ticarәt
mәqsәdli avadanlıqlar vә digәr daşınar vә daşınmaz әmlak çıxış edә bilәr.
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1. AZӘRBAYCANDA LIZINQ
Ölkәmizdә lizinqin tarixini vә inkişafını iki mәrhәlәyә ayırmaq olar. Azәrbaycanda
lizinq haqqında ilk qanun 1994‑cü ildә qәbul edilmişdir (bu, MDB mәkanında lizinq
haqqında ilk qanun idi). Lakin Azәrbaycanda lizinqin inkişafı, әsasәn, 2003‑cü ildәn
başlayır. 2003‑ 2008‑ci illәrdә qәdәr lizinq şirkәtlәrinin portfelindә hәr il әn azı iki dәfә
artım müşahidә edilmişdir. 2008‑ci ildәn bir sıra imtiyazlar dayandırıldığına görә,
Azәrbaycanın lizinq bazarındakı artım nisbәtәn azaldı. 2008‑ci ildә lizinq bazarının
portfel hәcmi 200 milyon ABŞ dollarına çatmışdısa, 2010‑2011‑ci illәrdә bu rәqәm әn
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az 20% azalmışdır.
Hazırda Azәrbaycanda lizinq münasibәtlәri Azәrbaycanın Mülki Mәcәllәsi (fәsil 38,
3
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maddә 747‑751) vә Vergi Mәcәllәsi (maddә 123.1 vә maddә 140) ilә tәnzimlәnir.
Mülki Mәcәllәnin lizinq barәdә qeyd edilәn maddәsinin genişlәndirilmәsi nәticәsindә
bu sahәni tәnzimlәyәn 1994‑cü ildә qәbul edilәn Qanun lәğv edilmişdir. Mövcud
qanunvericilikdә lizinqin digәr növlәri ‑ operativ vә tәkrar lizinqlә bağlı müddәalar әks
olunmamışdır.
Vergi Mәcәllәsinin 123.1 bәndi, maliyyә lizinqi hәyata keçirәn hüquqi şәxslәrin ödәniş
mәnbәyindәn tutulan vergilәrә aiddir. Bu mәcәllәnin 140‑cı maddәsi isә birbaşa
maliyyә lizinqinә aiddir. Bu maddә әmlak icarәsinin hansı hallarda maliyyә lizinqi
hesab olunduğunu, әmlakı icarәyә verәn vә icarәyә götürәnin hüquqları, ödәnilmәli
olan faiz dәrәcәlәri vә s. mәsәlәlәri tәnzimlәyir. Bununla yanaşı mәcәllәdә daha bir
yerdә lizinq sözünә rast gәlinir ki, bu da 164.1.25. bәndindә lizinq müqavilәsinin
obyekti olan әsas vәsaitlәrin idxal vergisi ödәmәkdәn azad olması ilә әlaqәdardır.
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә lizinq müqavilәsi, onun subyektlәri
vә lizinqin obyekti kimi müddәalar öz әksini tapmışdır. Bu mәcәllәyә әsasәn lizinq
daxili vә beynәlxalq lizinq olmaqla iki formada tәzahür edә bilәr. Eyni zamanda
sublizinq dә bu mәcәllә ilә tәnzimlәnir vә bu zaman lizinq verәnin mütlәq yazılı
razılığı olmalıdır. MM‑yә әsasәn lizinq әmәliyyatlarının hüquqi forması ya lizinq
verәnlә lizinq alan arasında bağlanmış lizinq müqavilәsi vә lizinq verәnlә satıcı
arasında bağlanılmış alqı‑satqı müqavilәsidir, ya da hәmin şәxslәr arasında bu
Mәcәllәnin 747‑5.2‑ci maddәsinә vә lizinqlә bağlı digәr maddәlәrinә müvaﬁq surәtdә
bağlanılmış üçtәrәﬂi müqavilәdir. Bununla yanaşı lizinq müqavilәsi iştirakçılarının
hüquq vә vәzifәlәri, lizinq zamanı mülkiyyәt münasibәtlәri, lizinq ödәnişlәri, lizinqin
uçotu, lizinq ödәnişlәr kimi müddәalar da bu mәcәllәdә öz әksini tapmışdır.
Azәrbaycanın bank vә sığorta sektoru ilә müqayisәdә lizinq bazarı zәif inkişaf edib.
Lizinq bazarının tәhlili vә lizinq bazarının iştirakçıları ilә keçirilmiş görüşlәr onu
göstәrir ki, bu sahәdә әsas problemlәrdәn biri lizinq şirkәtlәrinin maliyyә vәsaitinin
çatışmamasıdır. Nisbәtәn maliyyә resursları daha geniş olan lizinq tәşkilatları әsasәn
bankların törәmә müәssisәlәridir. Lizinq şirkәtlәrinin fәaliyyәtinin әhatә dairәsi,
portfellәri vә kapitallaşma dәrәcәsinin kiçikliyi, xarici sәrmayәçilәr üçün cәlbedici
deyil. Hә a özünün tәsisçisi olduğu banklardan lazımı qәdәr maliyyә vәsaiti ala bilәn
lizinq şirkәtlәri dә çox azdır. Nәticәdә, lizinq şirkәtlәrinә pul vәsaitlәri çox baha başa
gәlir vә onlar müştәrilәri olan lizinq alanlara rәqabәtli şәrtlәr tәklif edә bilmirlәr. Belә
ki, hazırda lizinq bazarında orta faiz dәrәcәsi mәhsuldan asılı olaraq ildә 18%‑dәn
yuxarıdır. Bu göstәriciyә görә lizinqsektoru әsas rәqibi olan bank sektoruna uduzur.
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Lizinq şirkәti lizinqә götürülәn avadanlığı onun növündәn, dәyәrindәn, tәkrar satış
imkanlarının olub‑olmamasından, lizinq müddәtindәn asılı olaraq 3‑5% marja ilә lizinq
alana ötürür. Banklardan götürülәn kreditlәrin faiz dәrәcәlәrinin 13‑22% olması vә
digәr şәrtlәri dә nәzәrә alsaq, lizinq tәşkilatlarının banklarla rәqabәtdә uduzmasına
sәbәb olur.
Azәrbaycanın davamlı iqtisadi artımı vә sәnayenin inkişafı ölkәdә lizinq bazarının
genişlәndirilmәsi üçün böyük potensial yaradır. Hazırda Azәrbaycanda 20‑dәn çox
şirkәt lizinq üzrә ixtisaslaşır vә ya öz mәhsullarını lizinqә tәqdim edirlәr.
Lizinq biznesi sahibkarlıq fәaliyyәtinin xüsusi sferası kimi fәaliyyәt göstәrir. Әgәr
lizinqdәn geniş surәtdә istifadә olunarsa, o istehsalın texniki tәchizatının, Azәrbaycan
iqtisadiyyatının yenidәn tәşkilinin vә bazarın yüksәk keyﬁyyәtli mallarla
doldurulmasının güclü impulsu kimi çıxış edә bilәr. Lizinq sövdәlәşmәlәrinin
eﬀektivliyi özünü investisiya prosesinin aktivlәşdirilmәsindә lizinqalan müәssisәnin
maliyyә durumunun yaxşılaşmasında, kiçik vә orta biznesin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin
artırılmasında göstәrir.
Azәrbaycan Lizinq Şirkәtlәri Assosiasiyası Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası (IFS)
tәrәﬁndәn Azәrbaycanda Lizinqin İnkişafı Layihәsi çәrçivәsindә 2005‑ci ildә (ALŞA)
yaradılmışdır. ALŞA‑nın tәrkibinә 11 lizinq şirkәti daxildir. Assosiasiya 2008‑ci ilәdәk
aktiv surәtdә fәaliyyәt göstәrmişdir. 2008‑ci ildәn sonra Azәrbaycan lizinq sektorunda
olduğu kimi assosiasiyasının fәaliyyәtindә dә durğunluq hökm sürmüşdür.
Assosiasiyasının saytı demәk olar ki, yenilәnmir vә bәzi sәhifәlәr xidmәt olunmur..
Mәrkәzi Bankın 2013‑cü ildә qәbul etdiyi qәrara әsasәn ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn
kommersiya bankları tәrәﬁndәn bankın әrazisindәn kәnar yerlәrdә kredit verilmәsinә
qadağa qoyulmuşdur. Bu hal lizinq şirkәtlәrinin o dönәmdәki fәaliyyәtinә әlavә
imkanlar yaratdı. Hәmin dözrdә lizinq fәaliyyәtinә konkret nәzarәt edәn orqanının
olmaması, tәnzimlәyәn qanunun 2003‑cü ildә qüvvәdәn düşmәsi, yәni mövcud
qanunvericilikdә olan boşluqlar, lizinq şirkәti yaratmaq üçün әlavә heç bir lisenziyanın
tәlәb olunmaması vә prosesin sadәliyi bir çox sahibkarların lizinqә qarşı marağının
artmasına sәbәb oldu. Eyni zamanda ölkәdә tikinti, tibb vә digәr sektorların inkişafı,
lizinq mәhsullarının inkişafına sәbәb oldu.
2013‑cü ildәn etibarәn, bir çox mәişәt texnikası mağazaları vә avtosalonlar lizinq
şirkәtlәrinә üz tutdular, bәzilәri isә hә a özlәri lizinq şirkәtlәri yaratdılar. Hәmin
illәrdә bazarda yaranan lizinq şirkәtlәrinin sayı sürәtlә bәzi mәnbәlәr görә bir neçә
dәfә artdı. 2014‑cü ildә Vergilәr Nazirliyi tәrәﬁndәn istehlak lizinqi xidmәti göstәrәn
şirkәtlәrә yazılı mәktub formasında “Lizinq yolu ilә maşın almaq istәyәn şәxslәr öncә
VÖEN açdırmalı vә orada gәlirlәri barәdә bәyannamә tәqdim etmәlidirlәr”‑kimi
xәbәrdarlıq olundu. Bunun tövsiyә xarakterli olmasına vә heç bir qanuni әsası
olmamasına baxmayaraq, bu xәbәrdarlıq istehlak lizinqi sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn
şirkәtlәrin fәaliyyәtinә ciddi tәsir etdi vә nәticәdә avtosalonlarda lizinqin verilmәsi
prosesi dayandırıldı.
2015‑ci ilin fevral vә dekabr aylarında baş verәn manatın devalvasiyası isә bir çox lizinq
şirkәtlәrinin tamamilә fәaliyyәtini dayandırmasına gәtirib çıxardı. Hal‑hazırda
bazarda fәaliyyәt göstәrәn bir çox lizinq şirkәti yalnız lizinq ödәnişlәrinin toplanması
ilә mәşğul olur, aktiv lizinq fәaliyyәti göstәrmirlәr.
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2. AZӘRBAYCANDA FӘALIYYӘT GÖSTӘRӘN ӘSAS LIZINQ
ŞIRKӘTLӘRI HAQQINDA
Azәrbaycanın lizinq bazarında aparıcı yeri dövlәt tәrәﬁndәn maliyyәlәşdirilәn
“Aqrolizinq” ASC tutur. Әsasәn kәnd tәsәrrüfatı texnikasının lizinqi ilә mәşğul olan
“Aqrolizinq”ASC‑nin 2015‑ci ilin yekunlarına görә lizinq әmәliyyatlarının hәcmi – 57,6
mln. manat tәşkil edir. Digәr lizinq tәşkilatlarının әmәliyyatlarının hәcmi ilә bağlı
rәsmi statistika aparılmadığından bu barәdә dәqiq göstәrici yoxdur. Bu sahәdә
aparılan araşıdrmalara görә 2015‑ci il üzrә ölkәdә lizinq әmәliyyatlarının hәcmi
tәxminәn 200 mln. AZN әtrafında qiymәtlәndirilir. Qeyd olunan dövr üzrә ümumi
lizinq әmәliyyatlarının hәcminin ÜDM‑ә nisbәti isә 0,5%‑dәn azdır. Qeyd etmәk
lazımdır ki, inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә bu göstәrici 2‑6% arasında dәyişir. Dünya
ölkәlәrindә lizinq әmәliyyatlarının ÜDM‑ә nisbәti göstәricilәri Azәrbaycanda lizinq
bazarının әn aşağı sәviyyәdә 3‑4 dәfә böyümә imkanlarının olduğunu göstәrir.
Bu sәnәdin haızrlanması zamanı ölkәdә baş vermiş iqtisadi dәyişikliklәr, lizinq
şirkәtlәrinә dә öz tәsirini göstәrmiş, nәticәdә bir neçә lizinq şirkәti ya fәaliyyәtini
dayandırmış, ya da minimuma endirmişdir. 2016‑cı ilin sonu vә 2017‑ci ilin әvvәlinә
olan mәlumata әsasәn, müraciәt olunan lizinq şirkәtlәrinin demәk olar ki, heç biri 30
min manat dәyәrindә olan avadanlığın lizinq yolu ilә alınmasına tәklif verә
bilmәmişdir. Әsas sәbәb kimi lizinq şirkәtlәri maliyyә vәsaitlәrinin olmadığını
göstәrmişlәr.
“AQROLİZINQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ
“Aqrolizinq” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Әliyevin 2004‑cü il oktyabrın 23‑dә imzaladığı sәrәncamla yaradılıb. Sәhmlәrinin 100
faizi dövlәtә mәxsus olduğundan yarandığı vaxt Cәmiyyәtә İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
nәzarәt edib. 2009‑cu il iyulun 21‑dә isә Prezidentin sәrәncamına әsasәn “Aqrolizinq”
Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin tabeliyinә verilib.
22 noyabr 2005‑ci ildә “Aqrolizinq” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin regional bazalar
haqqında әsasnamәsinin 1.4‑cü bәndinә әsasәn hәmin 9 tәchizat bazasının tәrkibindә
“Aqroservis“ şәbәkәlәri yaradılıb.
8 iyul 2006‑cı ildә Azәrbaycan Respublikası Iqtisadı İnkişaf Nazirliyinin 331 N‑li әmri
ilә “Aqrolizinq” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin Azәrbaycan Respublikasının 61
rayonunda tәsәrrüfat hesablı Aqroservis ﬁlialları fәaliyyәtә başlayıb. Bundan әlavә,
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı ilә mәşğul olan ﬁziki vә hüquqi şәxslәrә
göstәrilәn aqroservis xidmәtlәrinin fәaliyyәt dairәsinin genişlәndirilmәsindә, Sәhmdar
Cәmiyyәtin Bakı Mәrkәzi Tәhcizat bazasının vә regionlarda fәaliyyәt göstәrәn Gәncә,
Şirvan, Ucar, Xaçmaz rayonlararası tәchizat bazalarının böyük rolu vardır.
Hal‑hazırda, hәmin bazalar “Aqrolizinq” ASC tәrәﬁndәn Respublikaya gәtirilәn
kombaynların, traktorların, ekskavatorların vә digәr kәnd tәsәrrüfatı texnikalarının
yerlәşdirilmәsini, komplektlәşdirilmәsini, satış qabağı hazırlığın aparılmasını vә satışını
hәyata keçirir. 2008‑ci ildәn Şәki vә Sabirabad logistik gübrә bazaları, 2009‑cu ildәn
Şәmkir vә Xaçmaz logistik gübrә bazaları, 2010‑cu ildә isә Cәlilabadda vә Bәrdәdә
logistik gübrә bazaları yaradılıb.
“Aqrolizinq” ASC‑in yaranması zamanı onun qarşısına qoyduğu әsas mәqsәd, ölkәdә
kәnd tәsәrrüfatı texnikası çatışmazlığının aradan qaldırılması, fermerlәrә güzәştli
şәrtlәrlә bu cür texnika vә avadanlıqların verilmәsi idi. Sonradan Prezident 2007, 2008,
2009‑cu illәrdә verdiyi sәrәncamlarla onun funksiyalarını daha da genişlәndirib.
8

Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә tәsdiq edilmiş qaydalara әsasәn, “Aqrolizinq” ASC
dövlәt büdcәsi hesabına alınmış texnika vә avadanlıqları ﬁziki vә hüquqi şәxslәrә
dәyәrinin 20 faizini qabaqcadan, qalan hissәsini isә 10 il müddәtinә qәdәr (dәyәrindәn
asılı olaraq) ödәmәk şәrti ilә lizinqә vermәlidir. Cәmiyyәt hәmçinin gübrәlәri,
damazlıq mal‑qaranı, mәhsuldar toxum sortlarını da alaraq fermerlәrә güzәştli
5
şәrtlәrlә satmalıdır.
ANSAR LEASİNG
ʺAzәrbaycan Lizinq Şirkәtiʺ MMC Özәl Sektorun İnkişafı üzrә İslam Korporasiyası
tәrәﬁndәn tәsis edilmiş vә 2008‑ci il dekabr ayının 12‑dә rәsmi dövlәt qeydiyyatından
keçmişdir. Ticarәt nişanı “ANSAR LEASİNG” olan şirkәtin nizamnamә kapitalının
hәcmi 5 000 000 manat tәşkil edir. Müәssisә әsasәn maliyyә lizinqi xidmәtlәrinin
göstәrilmәsilә mәşğuldur. Fәaliyyәtindә Şәriәt qaydalarını rәhbәr tutan müәssisә qısa
müddәt әrzindә Azәrbaycanın lizinq bazarında aparıcı mövqeyә sahib olmaq
niyyәtindәdir. Şәriәt qaydaları әsasında fәaliyyәt göstәrmәk müştәrilәrin maraqlarını
müdaﬁә etmәyә vә onların rәğbәtini qazanmağa xidmәt edir.
Şirkәtin mәqsәdi:
Müştәrilәrin lizinq xidmәtinә olan tәlәbatını dünya standartlarına uyğun, müasir
texnologiyaya әsaslanan maliyyә lizinqi әmәliyyatları vasitәsi ilә ödәmәk.
Şirkәtin mәramı:
Yeniliklәr gәtirmәklә, peşәkar kadrların iş fәaliyyәti vә yüksәk işgüzarlığı hesabına
Azәrbaycanda şәriәt qanunları әsasında fәaliyyәt göstәrәn aparıcı lizinq şirkәti olmaq.
6
Lizinq alanların rәğbәtini qazanmaq.
“MCB Lizinq” QSC
“MCB Lizinq” Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәti 2009‑cu ilin oktyabr ayında qapalı
sәhmdar cәmiyyәti kimi tәsis edilmişdir. Şirkәt güclü sәhm kapitalına malikdir vә
sәhmlәrin әsas hissәsi Pakistan İslam Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn “MCB Bank
Limited” Şirkәtinә vә bir qismi isә Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan ﬁziki
şәxsә mәxsusdur. “MCB Bank Limited” Pakistanın böyük “Nishat Group” şirkәtlәr
qrupuna daxildir. Bu şirkәtlәr qrupuna daxil olan şirkәtlәr toxuculuq, sement istehsalı,
sığorta, maliyyә xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, elektrik enerjisi istehsalı, kağız istehsalı vә
digәr sahәlәrdә fәaliyyәt göstәrirlәr.
Qısa vaxt әrzindә әldә edilәn uğurlar sәhmdarda böyük maraq yaratmış vә 2012‑ci ilin
oktyabr ayında sәhm kapitalı artırılaraq AZN 1.7 mln‑a çatdırılmışdır. Şirkәtin әsas
fәaliyyәti Azәrbaycan iqtisadiyyatının gәlirli, rәqabәtәdavamlı sektorlarında fәaliyyәt
göstәrәn Kiçik vә Orta Sahibkarlara (KOS) geniş hәcmli maliyyә lizinqi mәhsulları
tәqdim etmәkdir.
“MCB Lizinq” QSC әsasәn biznes mәqsәdilә lizinq mәhsulları tәklif edir. “MCB
Lizinq” QSC Azәrbaycan iqtisadiyyatının müxtәlif sektorlarında fәaliyyәt göstәrәn
kiçik vә orta sahibkarlara, elәcә dә iri hәcmli şirkәtlәrә öz biznes ehtiyaclarını
qarşılamaq üçün bütün növ nәqliyyat vasitәlәrinin, tikinti texnikasının, avadanlığın vә
7
daşınmaz әmlakın lizinq yolu ilә әdlә edilmәsini tәklif edir.
5

h줁p://agrolizing.gov.az/az/menu/199
h줁p://www.ansar.az/az/about‐us/
7
h줁p://www.mcbleasing.az/index.php/az/irk‐t‐haqq‐nda111
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“Qafqaz Lizinq” ASC
“Qafqaz Lizinq” ASC әsası 30 Oktyabr 2007‑ci ildә qoyulan bir lizinq şirkәtidir.
Şirkәt iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrinin inkişaf etdirilmәsi üçün Lizinq xidmәtlәri
tәqdim edir. Şirkәtin әsas müştәri hәdәﬁ kiçik vә orta sahibkarlar, o cümlәdәn az
tәminatlı insanlar qrupu olduğundan tәqdim etdiyi mәhsullar da bu tәbәqә üçün
8
uyğunlaşdırılmışdır.

8

“Qafqaz Lizinq” ASC. h줁p://www.qafqazleasing.com/
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3. BEYNӘLXALQ TӘCRÜBӘ
Lizinqin qısa tarixi
Lizinqin yaranma tarixi ilә bağlı tarixçilәr arasında yekdil rәy yoxdur. Bir versiyaya
görә, maliyyә mexanizmlәrindәn biri kimi icarә, ilk dәfә tәqribәn e.ә. 2000‑ci ildә
Vavilonda vә qәdim Misirdә tәtbiq edilmişdir. Bu haqda ilk yazılı sәnәd isә e.ә. 550‑ci
illәrә, yәni Roma imperiyasının zamanına tәsadüf edir.
Tarixçilәrә әsasәn, lizinq haqqında sonrakı mәlumatlar 1066‑cı ilә aiddir. Belә ki, bu
ildә kral Vilqelm Normandiyadan olan gәmi sahiblәrindәn Britaniya adalarına tәcavüz
etmәk üçün gәmilәr icarәyә götürmüşdü. Digәr mәlum olan rәsmi icarә hadisәsi isә
tәqribәn 1248‑ci ildәn baş vermişdir ki, bu zaman da xaç yürüşlәrindә istifadә etmәk
üçün müxtәlif silah vә lәvazimatlar icarәyә götürülmüşdür.
İcarәnin vә ya lizinqin rәsmi biznes praktikasında ilk tәtbiqini iki şirkәt öz adı ilә
bağlayır: İngiltәrәnin British Railway Wagons vә Amerikanın Bell adlı telefon şirkәti.
Müasir dövrdә istifadә olunan maliyyә lizinqi mә堀�umu ilk olaraq ABŞ‑da başlamışdır.
Amerika maliyyә lizinqinin banisi, 1952‑ci ildә dәmiryolu sahәsindә ilk lizinq şirkәti
yaradan Henri Şonfeld hesab olunur. Lizinq әmәliyyatlarının mәqsәdәuyğunluğunu
vә perspektivlәrini görәndәn sonra o, bu sahәdә fәaliyyәtlәrini davam etdirmiş vә
mәşhur ʺUnited States Leasing Corp.ʺ şirkәtini (hazırda bu şirkәtin adı ʺUnited States
Leasing International Inc.ʺ‑dir) tәsis etmişdir. Avropada isә lizinq 50‑ci illәrin sonu,
60‑cı illәrin әvvәllәrindәn inkişaf etmәyә başlamışdır.
Dünyada lizinq
Hazırda inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә ümumi investisiyalarda lizinqin payı 30%
әtrafında, lizinq әmәliyyatlarının ÜDM‑ә nisbәti isә 2‑6% arasında dәyişir. Hazırda
lizinq xidmәtlәri üzrә dünya bazarının әsas hissәsi “ABŞ – Qәrbi Avropa – Yaponiya”
üçbucağında cәmlәnib. Qәrbi Avropada lizinqverәn rolunda bank vә onun törәmә
9
cәmiyyәtlәri tәrәﬁndәn idarә olunan ixtisaslaşmış lizinq şirkәtlәri çıxış edirlәr.
Dünyada Lizinq bazarının hәcmi 2016‑cı ildә tәxminәn 1 trilyon ABŞ dolları tәşkil
etmişdir. Әvvәlki illә müqayisәdә lizinq bazarı 6.5% illik artım göstәrmişdir. Әgәr
dünya üzrә qlobal iqtisadiyyatın hәmin dövrdә 2.76% artığını nәzәrә alsaq, lizinqin
dinamik inkişafını daha yaxşı görә bilәrik. Lizinq bazarının hәcminә görә Şimali
Amerika digәr qitәlәrә nisbәtәn öndәdir. Son illәrdә olduğu kimi, lizinq bazarının
hәcminә görә dünyanın aparıcı ölkәsi Amerika Birlәşmiş Ştatlarıdır. Bu ölkәdә lizinq
10
bazarı 2016‑cı ildә 374.3 milyard ABŞ dolları hәcminә çatmışdır.
Amerika Birlәşmiş Ştatlarında lizinq fәaliyyәti biznes növlәri arasında xüsusi yer tutur.
Müxtәlif xidmәtlәr tәklif edәn lizinq şirkәtlәrinin sürәtli artımı vә lizinq
sövdәlәşmәlәrinin şәrtlәrinin modiﬁkasiyası, lizinqin fәrqli metodlarının yaranmasına
sәbәb olmuşdur. Sonradan bu lizinq şirkәtlәri maliyyә‑lizinq cәmiyyәti adını aldılar.
Onlar istehsalçıya onun malını icarәyә vermәk yolu ilә satışda kömәk edir,
sövdәlәşmәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi vә onlarla bağlı risklәrin bölünmәsini tәşkil
edirlәr.
9

. Azərbaycan Respublikası İq堆�sadiyyat və Sənaye nazirliyi. Sənaye müəssisələri tərəﬁndən avadanlıq və
texnikanın lizinq yolu ilə alınması şərtlərinin asanlaşdırılmasına dair arayış.
h줁p://senaye.gov.az/content/html/3580/a줁achments/D%C3%BCnyada%20avadanl%C4%B1q%20v%C9%99%
20texnikan%C4%B1n%20lizinq%20yolu%20il%C9%99%20al%C4%B1nmas%C4%B1%20haqq%C4%B1nda.pdf
10
h줁p://www.whiteclarkegroup.com/videos/global‐leasing‐report‐2017‐summary
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ABŞ‑ın lizinq xidmәtlәri bazarı, hәm qәrbi Avropanın, hәm dә şәrqi Avropanın vә
keçmiş sovet mәkanı ölkәlәrinin lizinq bazarını öz miqyasına vә inkişafına görә geridә
qoyur. Lizinqin inkişaf etmiş ölkәlәrdә geniş tәtbiq olunması, bu ölkәlәrdә әlverişli
iqtisadi şәraitin olması vә biznesin inkişafına olan әsaslı dәstәklә izah olunur. Bir çox
hallarda lizinq әmәliyyatlarına xüsusi vergi güzәştlәri tәtbiq edilmir, belә ki, lizinq
ödәnişlәrinin mәhsulun maya dәyәrinә aid edilmәsi, bu әmәliyyatların digәr istehsal
yatırımları qarşısında üstünlüyünü ortaya qoyur. Lizinqin ölkәdә inkişaf dәrinliyini
aşağıdakı meyarlar tәmin edir:
● normativ‑hüquqi baza;
● dövlәt tәnzimlәmәlәri
● makroiqtisadi şәrait, investisiya bazarının vәziyyәti (investisiya güzәştlәri);
● bank faiz dәrәcәlәrinin sәviyyәsi, vergi yükü, inﬂyasiya sәviyyәsi vә s.
● İstifadә olunan mühasibat uçot sistemi.
Bәzi Avropa ölkәlәrindә (mәsәlәn Böyük Britaniya, Almaniya, Danimarka) lizinqlә
bağlı xüsusi qanun qәbul edilmәmişdir. Bu ölkәlәr lizinqi adi kommersiya hüquqi
kimi tәtbiq edirlәr. Lakin Fransa, Portuqaliya vә İsveç kimi ölkәlәrdә xüsusi
qanunvericilik mövcuddur vә qanunda lizinq verәnin vә lizinq alanın hüquqları vә
onların lizinqә verilәn istehsalçılar ilә münasibәtlәri öz әksini tapmışdır.
Avropa ölkәlәrindә, xüsusilә dә Almaniyada әsas fondların yenilәnmәsindә lizinq
әmәliyyatları yüksәk paya malikdir. Hazırda Almaniyada tәxminәn 2000‑ә yaxın
lizinq şirkәti fәaliyyәt göstәrir. Bunların 150‑yә qәdәri әhәmiyyәtli dәrәcәdә bazarı
paylaşmaqdadır, bazarın qalan hissәsini isә orta vә kiçik ölçülü lizinq şirkәtlәri tәşkil
edir. Bu sahә Almaniyada iki ayrı lizinq birliyi tәrәﬁndәn tәmsil edilir. Böyük ölçülülәr
(nizamnamә kapitalı 1 mln. avrodan çox olan) Alman Lizinq Şirkәtlәri Federal
Birliyinә (Bundesverband Deutscher Leasing Gesellschaften) daxildir vә lizinq
әmәliyyatlarının hәcminin 86 %‑ni tәmsil edir.
Fransa, Belçika vә İtaliya iqtisadi sahibkarlıq konsepsiyasına, lakin Böyük Britaniya,
İrlandiya, Hollandiya vә ABŞ isә, hüquqi sahibkarlıq konsepsiyasına әsaslanırlar.
Qәrbi Avropanın bәzi ölkәlәrinin qanunvericiliyindә isә hәr iki hüquq sisteminin
nümunәlәrinә rast gәlinir.
Belçika, İtaliya vә Fransada icarә müqavilәsinin sonunda әmlakın әvvәlcәdәn
müәyyәn edilmiş qiymәt üzәrindәn (opsion) satılması vacib şәrtdir. Lakin Böyük
Britaniya vә ABŞ‑da icarә‑satış müqavilәlәrindә bu vacib şәrt kimi qoyulmur. Bununla
yanaşı ABŞ‑da lizinq kredit vә digәr bәnzәr borclar kimi maliyyә әmәliyyatı hesab
olunur.
Eyni zamanda Almaniya vә İsveçrәdә dә xüsusi tip opsion nәzәrdә tutulur ki, burada
әmlak lizinqә verildikdә әmlakın sahibi lizinqverәn qalır, lakin möhlәtli alqı‑satqı
olduqda isә, әmlaka sahiblik hüququ müqavilә imzalandığı anda lizinqә götürәnә
keçir.
Dünyanın bir çox ölkәlәrindә lizinq fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq üçün xüsusi lisenziya
alınması nәzәrdә tutulmur. Buna baxmayaraq inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә ümumi
investisiyalarda lizinqin payı tәqribәn 30%‑dir.
Lizinq – dünyanın bir çox ölkәlәrindә sәrmayә siyasәtinin әsas amillәrindәn biridir.
Bütövlükdә ölkә iqtisadiyyatının inkişaf göstәricilәrindәn biri dә lizinq şirkәtlәrindә
12

әmәliyyatların miqdarı, lizinq vәsaitlәrinin dövriyyәsidir.
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4. AZӘRBAYCANDA LIZINQ BAZARININ PROBLEMLӘRI
Hazırda Azәrbaycanda lizinqin normativhüquqi bazası bu fәaliyyәt sahәsinin
dinamik inkişafına imkan vermir. Mülki Mәcәllәnin lizinq fәaliyyәtini tәnzimlәyәn
müddәalarında bir sıra boşluqlar mövcuddur. Mәsәlәn, mövcud sәnәdlәrdә lizinqin
tәriﬁ, onun әsas növlәri ‑ әmәliyyat, maliyyә, geriyә lizinq kimi vә s., beynәlxalq lizinq
haqqında normalar, lizinq sazişlәrinin girov vә zaminlik tәminatı, sığorta edilmәsi vә s.
mәsәlәlәr әksini tapmayıb. Azәrbaycanda lizinqin inkişafı üçün, ilk növbәdә, vahid
qanunun qәbul edilmәsinә ehtiyac var.
Ölkәmizdә lizinq şirkәtlәri hәm yerli bankların, hәm dә xarici kapitalın iştirakı ilә
yaradılır. Son illәrdә, hәm xarici maliyyә kapitalının, hәm dә yerli kapitalın iştirakı ilә
lizinq şirkәtlәri yaradılıb. Әslindә iş adamları xarici kapitala üstünlük verir, belә ki
xarici kapital hәm ucuzdur, hәm dә uzunmüddәtlidir. Lakin hazırda lizinq şirkәtlәri
ciddi kapitallaşma problemlәri ilә üzlәşirlәr. Lizinq şirkәtlәrinin yerli mәnbәlәrdәn
maliyyә cәlb etmәk imkanlarının xeyli mәhdudlaşması ilә yanaşı, onların kapitallaşma
sәviyyәlәri xaricdәn maliyyә vәsaiti cәlb etmәyә dә әlverişli şәrait yaratmır.
Qeyd etmәk lazımdır ki, ölkәmiz Beynәlxalq Maliyyә Lizinqi haqqında O䯏�ava
Konvensiyasına qoşulmamışdır . Bu hal, Azәrbaycanda lizinq әmәliyyatları hәyata
keçirәrkәn xarici investorlara lazımi zәmanәt vermәk mәsәlәsindә ciddi problemlәr
yaradır vә xarici investorların bu bazara marağını azaldır. Belә ki, bu Konvensiyaya
daxil olan ölkәlәr, beynәlxalq maliyyә lizinqi zamanı müәyyәn hüquqi maneәlәrin
aradan qaldırılmasının vacibliyini qәbu edir vә beynәlxalq lizinq әmәliyyatlarını daha
әlçatan etmәk üçün iştirakçı tәrәﬂәrin maraqlarının bәrabәr şәkildә tәmin edilmәsini
dәstәklәyir.
Digәr bir problem mәsәlә, Azәrbaycanda banklardan vә bank olmayan kredit
tәşkilatlarından fәrqli olaraq, lizinq şirkәtlәrinin indiyәdәk Maliyyә Bazarlarına
Nәzarәt Palatası yanında fәaliyyәt göstәrәn Mәrkәzlәşdirilmiş Kredit Reyestrinә
(MKR) qoşulmaması mәsәlәsidir. Şübhәsiz ki, bu, lizinqalanların ödәnişlәri
etmәmәsi ilә bağlı risklәrin qarşısının alınması imkanlarını azaldır. Buna görә dә lizinq
şirkәtlәri üçün MKR‑ә daxil olma imkanını әldә etmәk zәruridir. Bank sektorunda
problemli kreditlәrin artdığı bir şәraitdә, Lizinq şirkәtlәri üçün belә mәlumatların әldә
edilmәsi mәqsәdi ilә MKR‑ә qoşulma olduqca vacibdir.
Azәrbaycanda lizinqin inkişafına mane olan әsas sәbәblәrdәn biri dә bu sahәdә
tәşviqedici mexanizmlәr vә güzәştlәrin olmamasıdır . Әsas etibarı ilә banklar
tәrәﬁndәn maliyyәlәşdirilәn lizinq şirkәtlәrinin, müştәrilәri üçün bank kreditindәn
daha әlverişli şәrtlәrlә maliyyәlәşmә tәklif edә bilmәmәyi, lizinq şirkәtlәrinin inkişafı
üçün әngәl yaradır vә onların müştәri cәlb etmәk imkanlarını mәhdudlaşdırır.
Digәr bir mәqam Lizinq әmlakının sürәtli amortizasiyası ilә bağlıdır. Әvvәllәr iki
әmsalla tәtbiq olunan sürәtli amortizasiyanın lәğv edilmәsi, bu sahәnin inkişafı üçün
ciddi maneәlәr yaradır. Halbuki sürәtli amortizasiya lizinq sektorunda әsas vәsaitlәrin
yenilәnmәsi üçün olduqca vacib amillәrdәndir. Buna görә lizinq haqqında vergi
qanunvericiliyinin tәkmillәşdirilmәsinә ehtiyac duyulur.
Lizinq sektorunun gәlәcәk inkişafı etibarlı statistik bazanın mövcudluğunu tәlәb edir.
Hazırda Azәrbaycanda lizinqlә bağlı dәqiq statistik mәlumatların olmaması bu sahәdә
baş verәn proseslәri hә a ümumi sәviyyәdә tәhlil etmәyә belә imkan vermir.
Digәr bir mәsәlә isә lizinq sahәsindә mütәxәssislәrin az olmasıdır ki, bunun üçün
uyğun ali mәktәblәrdә lizinq sahәsindә ixtisaslı mütәxәssislәrin hazırlanmasının
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güclәndirilmәsi vacibdir.
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5. LIZINQIN ÜSTÜNLÜKLӘRI VӘ ÇATIŞMAZLIQLARI
Qeyd olunduğu kimi lizinq daşınar vә daşınmaz әmlakın uzunmüddәtli icarәsidir.
Buna maşın, avadanlıq, binalar, nәqliyyat vasitәlәri vә s. aid etmәk olar. Lizinq icarә
predmetini sonradan qalıq dәyәri ilә әldә etmәk imkanı verir. Adәtәn, lizinq
müddәtinin sonunda lizinq predmetinin dәyәri sıfıra yaxın olur vә әmlak hüququnun
istifadәçiyә keçmәsi zamanı bәzәn heç bir әlavә ödәniş tәlәb edilmir. Lizinqin hәm
istifadәçi, hәm dә lizinq verәn üçün bir sıra üstünlüklәri vә çatışmazlıqları mövcuddur.
Belә ki, lizinq alan üçün üstünlük hesab olunun, lizinq verәn üçün çatışmazlıq ola bilәr.
Bu üstünlüklәri vә çatışmazlıqları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür:
Lizinqin üstünlüklәri:
● Әmәliyyatın sәnәdlәşdirilmәsinin nisbәtәn asan olması; adәtәn әmlakı lizinqә
götürmәk, onu kreditlә almaqdan daha asan vә tez olur. Belә ki, lizinq sazişi
bağlanarkәn lizinq şirkәtlәri müştәrinin ödәmә qabiliyyәtinә banklara nisbәtәn
daha az tәlәb irәli sürür.
● Nәqliyyat vasitәsi vә ya avadanlıq almaq istәyәn vә kifayәt qәdәr girov әmlakı
olmayan şirkәtlәr vә ﬁziki şәxslәr üçün Lizinq yeganә çıxış yolu ola bilәr. Eyni
zamanda әmlakı lizinqlә almaq daha sәrfәli ola bilәr, belә ki, sahibkar öz
vәsaitlәrini daha sәmәrәli şәkildә dәyәrlәndirә vә biznesinin inkişafına xәrclәyә
bilәr.
● Lizinq alanın biznesinin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq, lizinq ödәnişlәri tәrәﬂәrin
razılığı ilә müxtәlif qraﬁklәrlә ödәnilә bilәr, mәsәlәn kәnd tәsәrrüfatı ilә mәşğul
olan fermer ödәnişlәri mövsümә uyğun hәyata keçirә bilәr.
● Әmlakı lizinq yolu ilә әldә etmәklә sahibkar özünün vergi ödәnişlәrini
optimallaşdıra bilәr. Başqa sözlә, adәtәn lizinq ödәnişlәri mәhsulun maya dәyәrinә
daxil edilir ki, bu da şirkәtin mәnfәәtini vә müvaﬁq olaraq mәnfәәt vergisini
azaldır. Bank krediti halında isә mәhsulun maya dәyәrinә yalnız kredit faizlәri aid
edilir. Bununla yanaşı lizinq zamanı әmlakı lizinqә götürәn әmlak vergisi
ödәmәkdәn dә azad olur, belә ki, әmlakın sahiblik hüququ lizinq müddәtinin
sonuna qәdәr lizinqә verәndә qalır.
● Lizinq müqavilәsinә xitam verilmәsi, kredit müqavilәsinә olduğundan daha
asandır. Lizinq müqavilәsi icarә müqavilәsi kimi, istәnilәn zaman dayandırıla bilәr.
Lakin bank kreditini bağlamaq üçün girov әmlakının satılması tәlәb olunur vә bu
müddәtә qәdәr kredit faizlәri ödәnilmәlidir.
● Lizinq predmetinin dәyişdirilmәsi daha asan hәyata keçirilir. Mәsәlәn әgәr lizinq
yolu ilә icarәyә götürülәn әmlak hәr hansı sәbәbdәn sahibkarı qane etmәzsә,
sahibkar bu әmlakı yenisi ilә lizinq yolu ilә әvәz edә bilәr.

Lizinqin çatışmazlıqları:
● İlk növbәdә qeyd etmәk lazımdır ki, lizinq faizlәri adәtәn kredit faizlәrindәn daha
yüksәk olur. Demәk olar ki, bu lizinqin әsas çatışmazlıqlarından hesab edilir. Lakin,
lizinqin daha bahalı olmasına baxmayaraq, vergilәrin optimallaşdırılması halında
16

lizinq sahibkar üçün daha әlverişli ola bilәr.
● Lizinqin digәr çatışmayan cәhәti, әmlaka mülkiyyәt hüququnun olmamasıdır. Belә
ki, bәzәn әmlakın istifadәçisi sahiblik hüququnu tam hiss etmir vә әmlaka әlavә
investisiya qoymaqdan çәkinir.
● İlkin ödәnişin tәlәb edilmәsi, lizinqin çatışmazlıqlarından hesab edilir. Әmlakın
icarәyә götürülmәsinә baxmayaraq, lizinqdә adәtәn ilkin ödәniş tәlәb olunur.
● Digәr bir mәsәlә, lizinq zamanı әmlakın iki dәfә sәnәdlәşdirilmәsindәn ibarәtdir.
Adәtәn lizinqin predmeti olan әmlak ilk dәfә Lizinq verәnin adına qeydiyyat
olunur, lizinq müqavilәsinin sonunda isә әmlak lizinqә götürәnin adına keçir.
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6. AZӘRBAYCANDA LIZINQIN INKIŞAF ETDIRILMӘSI ÜÇÜN
TӘKLIFLӘR
Dünyada davam edәn texnoloji inkişafın artım tempi texnoloji parkın dәyişmә sürәtini
dә artırmışdır. Nәticәdә texnoloji parkın yenilәnmәsi üçün yeni imkanların yaradılması
zәrurәti ortaya çıxmışdır. Buna görә dә respublikada xarici ölkәlәrin inkişaf
tәcrübәsinә uyğun olaraq texnika‑avadanlıq parkının yeni vә müasir avadanlıqlarla
genişlәndirilmәsi sәnaye sahәsindә istehsalın hәcmini artırmağa, köhnәlmiş texnikaya
xidmәt xәrclәrini azaltmağa, fәaliyyәtin maliyyә nәticәlәrini yaxşılaşdırmağa vә son
nәticәdә ümumi mәhsul buraxılışını artırmağa imkan verә bilәr.
Yeni texnika vә avadanlıqların alınmasında vә elәcә dә, köhnәlmiş texnika vә
avadanlıqların yenilәnmәsindә müasir investisiya alәtlәrindәn olan lizinqdәn sәmәrәli
vasitә kimi istifadә edilә bilәr. Milli iqtisadiyyatın müasir inkişaf mәrhәlәsindә
texnikanın lizinqә verilmәsi şәrtlәriin asanlaşdırılması Azәrbaycan Respublikasında
sәnaye sahәsinin dövlәt tәrәﬁndәn dәstәklәnmәsinin әsas formalarından biri kimi çıxış
edә bilәr.
Azәrbaycanda lizinq şirkәtlәrinin sayının artması ilә onların ixtisaslaşması mәsәlәsi
aktuallıq kәsb edir. Ölkә iqtisadiyyatının qeyri‑neft sektorunun inkişaf etdiyi indiki
dövrdә buna daha böyük ehtiyac duyulur. Belә ki, yerli lizinq şirkәtlәrindәn bu
sektorun müxtәlif sahәlәrindә hәyata keçirilәcәk ayrı‑ayrı dövlәt layihәlәrinә
xidmәtdә istifadә oluna bilәr.
Bununla әlaqәdar lizinq qarşısında böyük perspektivlәr açılır. Çünki bu parkların
rezidentlәrinin yüksәk texnoloji avadanlıqları lizinq vasitәsi ilә formalaşdırıla vә
sonradan modernlәşdirilә bilәr. Bundan başqa, orada istehsal edilәcәk mәhsulların
daxili vә xarici bazarlarda satılması da lizinqin kömәyi ilә hәyata keçirilә bilәr. Ona
görә dә hazırlanan texno vә aqroparkların inkişafı proqramlarında, onların tәşkil
olunmasında vә fәaliyyәtindә lizinq biznesinin potensialını nәzәrә almaq faydalı olar.
Azәrbaycanda lizinqin inkişaf etdirilmәsi ilә bağlı әsas tövsiyәlәr aşağıdakılardan
ibarәtdir:
● Lizinq haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun qәbul edilmәsi. Hazırda
vahid qanunun olmaması, ölkәmizdә lizinqin inkişafı üçün әlverişli şәraitin
yaradılmasına mane olur.
● Lizinqlә bağlı normativ‑hüquqi bazanın yeni qanunun tәlәblәrinә
uyğunlaşdırılması, lizinqin müxtәlif formalarının tәtbiq edilmәsi üçün
imkanların yaradılması.
● Lizinq ödәnişlәrinә ӘDV‑nin tәtbiq edilmәsinin mәqsәdәuyğunluğunun
öyrәnilmәsi, bu mәsәlәdә lizinqin bank kreditlәri ilә müqayisәdә daha az
cәlbedici olduğunu nәzәrә alaraq müvaﬁq qәrarın qәbul edilmәsi.
● Lizinq әmәliyyatlarına tәşviqedici mexanizmlәr vә güzәştlәrin tәtbiq olunması
● Azәrbaycanın Beynәlxalq Maliyyә Lizinqi haqqında O ava Konvensiyasına
qoşulması istiqamәtindә addımların atılması.
● Lizinq şirkәtlәrinin kapitallaşmasına dәstәk olmaq mәqsәdi ilә müvaﬁq
addımalrın atılması
● Lizinq әmәliyyatlarına sürәtli amortizasiya üsullarının tәtbiq edilmәsi
● Lizinq әmәliyyatlarının statistik uçot sisteminin yaradılması vә inkişaf
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etdirilmәsi.
● Lizinq şirkәtlәrinin Mәrkәzlәşdirilmiş Kredit Reyestrinә (MKR) qoşulması üçün
müvaﬁq qәrarların verilmәsi.
● Lizinq fәaliyyәti üzrә ixtisaslı kadrların yetişdirilmәsi mәqsәdi ilә ali tәhsil
müәssisәlәrindә müvaﬁq tәdbirlәrin görülmәsi.
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