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Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye, Vergilər nazirlikləri, 

Mərkəzi Bank və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının  

İqtisadiyyat İnstitutu ilə  

 
razılaşdırılmışdır.      
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Təsnifat H.F.Bağırovun rəhbərliyi ilə  

R.A.Səlimov, A.H.Mansurov, T.R.Əcəlov, N.C.Süleymanov, L.H.Salam-zadə və       

F.E.Qocayev tərəfindən işlənib hazırlanmışdır.  
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Müqəddimə 

 

İqtisadiyyatın institusional sektorları təsnifatının (İST) 2-ci variantı onun 

birinci variantının yenilənmiş redaksiyası hesab edilir və 2008-ci il milli hesablar 

sistemində (MHS-2008) iqtisadiyyatın sektorlarının təsnifləşdirilməsinə dair 

verilmiş tövsiyələr əsasında işlənib hazırlanmışdır. 

Bu təsnifat milli hesablar sisteminin hesablarında gəlir və xərc axınlarının, 

aktiv və passivlərin dəyişməsi, öyrənilməsi və təhlili, həmçinin ölkə 

iqtisadiyyatının institusional vahidlərinin təsnifləşdirilməsi və kodlaşdırılmasında 

istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təsnifatın kodları bölgüsündə hazırlanmış 

məlumatlar makroiqtisadi məsələlərin işlənilməsində, vergi və kredit siyasətinin 

formalaşdırılmasında böyük rol oynayır. 

Təsnifatın strukturu 2 seksiya, 5 bölmə, 21 altbölmə, 42 qrup və 48 

altqrupdan ibarətdir. 

Əsasən statistik məqsədlər üçün hazırlanmış bu təsnifat bütün aidiyyəti 

təşkilatlar tərəfindən istifadə edilə bilər. 
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İSTİFADƏ OLUNAN ANLAYIŞLAR  

 

          Bu təsnifatda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur:  

1. Azərbaycan Respublikasının rezidenti - Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində və xarici ölkədə (hər hansı birində) fiziki şəxsin olma müddəti 182 

gündən artıq olmadıqda, həmin fiziki şəxs aşağıdakı ardıcıllıqla göstərilən 

meyarlarla Azərbaycan Respublikasının rezidenti sayılır: daimi yaşayış yeri; 

həyati mənafelərinin mərkəzi; adətən yaşadığı yer; Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşlığı;

2. depozit qəbul edən korporasiyalar (mərkəzi bank istisna olmaqla) - əsas 

fəaliyyəti maliyyə vasitəçiliyinin həyata keçirilməsi olan korporasiyalardır.  

Bu məqsədlə onlar depozit və ya depozitlərə oxşar maliyyə alətləri 

(qısamüddətli depozit sertifikatları kimi) şəklində öhdəliklər qəbul edirlər; 

3. digər maliyyə vasitəçiləri (sığorta korporasiyaları və pensiya fondları istisna 

olmaqla) - bazarda maliyyə əməliyyatlarında iştirak edərək maliyyə 

aktivlərinin əldə edilməsi məqsədi ilə pul, depozit və ya oxşar depozitlərdən 

fərqli formada öhdəliklərin qəbulu yolu ilə öz adından maliyyə xidmətləri 

göstərməklə məşğul olan maliyyə korporasiyalarıdır; 

4. dövlət qeyri-maliyyə korporasiyaları - dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən 

nəzarət edilən və rezident olan bütün qeyri-maliyyə korporasiyalarıdır. 

Korporasiyalara nəzarət direktorların təyin edilməsi yolu ilə korporasiyanın 

əsas siyasətini qurmaq imkanı kimi müəyyən edilir və “seçici” səhmlərinin 

nəzarət paketinin əldə edilməsi və ya səhmdarların səslərinin yarısından 

çoxuna nəzarət edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Təcrübədə nəzarətin başqa 

sübutları olmadıqda tövsiyə edilir ki, şərti olaraq hesab edilsin ki, institusional 

vahid bu və ya digər korporasiyaya, bu korporasiyanın səs hüququna malik 

olan səhmlərinin 50 faizindən çoxu onun sərəncamında və yaxud nəzarəti 

altında olduqda (məsələn, törəmə müəssisə vasitəsilə), idarəetmə hüququna 

malik olur; 

5. dövlət idarəetmə orqanları - aşağıdakı institusional rezident vahidlər 

qruplarından ibarətdir: mərkəzi, regional və yerli səviyyədə idarəetmə 

orqanlarının bütün vahidlərindən; hər bir idarəetmə səviyyəsində bütün dövlət 

sosial təminat fondlarından; dövlət vahidləri tərəfindən nəzarət edilən və 

əsasən maliyyələşdirilən bütün qeyri-kommersiya təşkilatlarından; 

6. ev təsərrüfatları - bir və ya daha çox fiziki şəxsdən ibarət olan, birgə yaşayan, 

öz gəlir və əmlakını tamamilə və ya qismən birləşdirən, əmtəə və xidmətləri 

birgə istehlak edən iqtisadi subyektdir; 

7. ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatları  - dövlət 

idarəetmə orqanları tərəfindən nəzarət edilməyən qeyri-bazar qeyri-
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kommersiya təşkilatlarıdır. Onlar pulsuz və ya iqtisadi cəhətdən əhəmiyyət 

kəsb etməyən qiymətlərlə ev təsərrüfatlarını mal və xidmətlərlə təmin edirlər; 

8. xarici qeyri-maliyyə korporasiyaları - qeyri-rezident institusional vahidlər 

tərəfindən nəzarət edilən bütün rezident qeyri-maliyyə korporasiyalarıdır. Bu 

altsektora xarici dövlətlərin nəzarəti altında olan bütün korporasiyalar 

daxildir; 

9. institusional vahid - öz adından aktiv və gəlirlərə sahib olan və ona sərəncam 

verən, digər təsərrüfat vahidləri ilə iqtisadi münasibətlərə girən, mövcud 

qanunvericiliyə görə öz üzərinə maliyyə öhdəlikləri götürən və iqtisadi 

qərarlar verən və bunlara görə məsuliyyət daşıyan iqtisadi vahiddir; 

10. iqtisadiyyatın institusional sektoru – iqtisadiyyatda funksiyalarına və 

maliyyələşmə mənbələrinə görə oxşarlığını şərtləndirən institusional 

vahidlərin məcmusudur. Milli Hesablar Sistemində verilən tərifə görə rezident 

institusional vahidlər aşağıdakılardır: 

- korporasiyalar (maliyyə və qeyri-maliyyə); 

- qeyri-kommersiya təşkilatları (bazar və qeyri-bazar); 

- dövlət idarəetmə orqanları; 

- ev təsərrüfatları; 

11. işə götürən - tam fəaliyyət qabiliyyətli olub işçilərlə əmək müqaviləsi 

(kontraktı) bağlamaq, ona xitam vermək, yaxud onun şərtlərini dəyişdirmək 

hüququna malik mülkiyyətçi və ya onun təyin (müvəkkil) etdiyi müəssisənin 

rəhbəri, səlahiyyətli orqanı, habelə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs; 

12. keptiv maliyyə müəssisələri və sələmçilər - aktivlərinin və ya öhdəliklərinin 

böyük hissəsi açıq maliyyə bazarları əməliyyatlarında iştirak etməyən, 

maliyyə xidmətləri göstərən institusional vahidlərdir. Onlar yalnız məhdud 

vahidlər qrupu çərçivəsində əməliyyatları həyata keçirən vahidləri və ya eyni 

holdinq korporasiyasına aid olan törəmə korporasiyaları və ya yalnız bir 

sponsor tərəfindən təmin edilmiş şəxsi vasitələr hesabına borc verən vahidləri 

özündə birləşdirir; 

13. korporasiyalar - bazarda satılmaq üçün mal və xidmətlərin istehsalı ilə məşğul 

olan və öz sahibi üçün gəlir əldə etmək məqsədilə yaradılan institusional 

vahidlərdir; 

14. kvazikorporasiyalar - rezident institusional vahidə mənsub olan, sərbəst 

korporasiya kimi fəaliyyət göstərən, öz sahibinə faktiki münasibəti 

korporasiyanın öz səhmdarlarına olan münasibəti kimi olan qeyri-korporativ 

müəssisədir (belə müəssisə hesabların tam dəstinə malik olmalıdır), və yaxud 

qeyri-rezident institusional vahidə mənsub olan, uzun müddət və ya qeyri- 

müəyyən dövr ərzində iqtisadi ərazidə əhəmiyyətli həcmdə istehsalla məşğul 
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olduğu üçün rezident institusional vahid kimi qəbul edilən qeyri-korporativ 

müəssisədir; 

15. köməkçi maliyyə korporasiyaları - maliyyə aktivlərinə və öhdəliklərinə sahib 

olmaq imkanına malik olmayan, lakin maliyyə aktivləri və öhdəlikləri ilə 

əməliyyatlarla məşğul olan və ya bu əməliyyatların idarə edilməsi ilə bağlı 

qaydaları müəyyən edən maliyyə korporasiyalarıdır; 

16. qalan dünya - rezident vahidlərlə hər hansı iş birliyində olan və ya onlarla 

qarşılıqlı iqtisadi və maliyyə münasibətləri olan qeyri-rezident institusional 

vahidlərinin məcmusudur. Qalan dünyaya fiziki olaraq müəyyən ölkənin 

coğrafi ərazisində yerləşən institusional vahidlər, məsələn, səfirliklər, 

konsulluqlar və ya hərbi bazalar kimi xarici anklavlar, habelə beynəlxalq 

təşkilatlar daxildir;  

17. qeyri-kommersiya təşkilatları (bundan sonra–QKT) – Azərbaycan 

Respublikasının mülki qanunvericiliyinə görə əsas məqsədi mənfəət 

götürməklə və əldə edilmiş mənfəəti iştirakçılar arasında bölüşdürməklə 

əlaqədar olmayan hüquqi şəxsdir. Hüquqi şəxs olan QKT istehlak 

kooperativləri, ictimai birliklər və dini təşkilatlar formasında yaradıla bilər. 

Belə birliklər müəssisələrin mülkiyyətçiləri, xeyriyyə fondları və digər 

fondlar, assosiasiyalar və ittifaqlar tərəfindən maliyyələşdirilir.   

18. qeyri-maliyyə korporasiyaları - əsas fəaliyyət növü bazar əmtəələrinin 

istehsalı və ya qeyri-maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi olan 

korporasiyalardır; 

19. qeyri-maliyyə bazarının investisiya fondları - səhm və ya payların buraxılması 

yolu ilə əhalinin vəsaitlərini cəlb edən kollektiv investisiya proqramlarıdır. 

Əldə edilən vəsaitlər əsasən, qısamüddətli aktivlər istisna olunmaqla, maliyyə 

və qeyri-maliyyə aktivlərinə qoyulur; 

20. maliyyə korporasiyaları - digər institusional vahidlərə maliyyə xidmətləri, o 

cümlədən pensiya fondları və sığorta xidmətlərinin göstərilməsi ilə məşğul 

olan bütün rezident korporasiyalardır; 

21. maliyyə bazarı fondları (bundan sonra–MBF) - pay və ya səhmlərin əhaliyə 

satışı yolu ilə vəsait toplayan kollektiv investisiya proqramlarıdır. Əldə edilən 

vəsaitlər əsasən maliyyə bazarı alətlərinə, maliyyə bazarı fondlarının pay və 

ya səhmlərinə, ödəmə müddətinin bitməsi bir ildən çox olmayan köçürülən 

borc alətlərinə, məqsədi maliyyə bazarı alətlərinin faiz dərəcəsinə yaxın gəlir 

normasını əldə etmək olan bank depozit və alətlərinə investisiya qoyuluşudur. 

MBF-ın səhmləri qəbz və ya birbaşa ödənişlərin digər növləri vasitəsilə 

üçüncü şəxs tərəfindən verilə bilər;   

22. mənfəət əldə edilməyə yönəldilmiş təşkilatlar (bundan sonra–MƏYT);  
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23. mərkəzi idarəetmə orqanları - bura mərkəzi hökumət və onun nəzarəti altında 

olan QKT-lər daxildir. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının səlahiyyətləri ölkənin 

bütün ərazisini əhatə edir. Onlar ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən bütün 

rezident və qeyri-rezident vahidlərə vergilər tətbiq etmək hüququna malikdir. 

Onların siyasi funksiyalarına ölkənin müdafiə qabiliyyətinin, ictimai asayişin 

və qanunlara riayət edilməsinin təmin edilməsi, xarici siyasətin müəyyən 

edilməsi və aparılması daxildir. Onlar həmçinin müvafiq qanunvericilik və 

iqtisadiyyatın idarə edilməsinin müxtəlif metodları vasitəsilə səmərəli 

fəaliyyət göstərən sosial-iqtisadi sistemi təmin etməlidirlər; 

24. Mərkəzi bank  -  ölkədə iqtisadiyyatın pul - kredit tənzimləməsi ilə məşğul 

olan dövlət orqanıdır.  Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin əsas məqsədi öz 

səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyininin təmin edilməsidir. Öz 

məqsədlərinə nail olmaq üçün Mərkəzi Bank: dövlətin pul və valyuta 

siyasətini müəyyən edir və həyata keçirir; nağd pul dövriyyəsini təşkil edir, 

pul nişanlarının tədavülə buraxılmasını və tədavüldən çıxarılmasını həyata 

keçirir; manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi 

müəyyən edir və elan edir; qanunvericiliyə uyğun olaraq valyuta tənzimini və 

nəzarətini həyata keçirir; sərəncamında olan beynəlxalq qızıl-valyuta 

ehtiyatlarını saxlayır və idarə edir; qanunvericiliyə uyğun olaraq hesabat 

tədiyə balansını tərtib edir və ölkənin proqnoz tədiyə balansının 

hazırlanmasında iştirak edir; 

25. mülkiyyətdən və transferlərdən gəlir götürənlər - mülkiyyətdən və 

transferlərdən (qocalığa görə təqaüd və ya təqaüd və müavinətlərin digər 

növləri) gəlir mənbəyi kimi istifadə edən şəxslərdir; 

26. milli özəl qeyri-maliyyə korporasiyaları - səciyyəvi xüsusiyyəti dövlət 

idarəetmə orqanları və ya qeyri-rezident institusional vahidlər tərəfindən 

nəzarət olunmayan bütün qeyri-maliyyə korporasiyaları-rezidentlərdir. Bu 

altsektora həmçinin mal və xidmətlərin istehsalı ilə məşğul olan bazar QKT-

ləri məsələn, təhsil və ya səhiyyə sahəsində ödəniş əsasında xidmət göstərən 

bazar QKT-ləri və ya müəssisələrə xidmət göstərən ticarət birlikləri daxildir; 

27. milli iqtisadiyyat - Azərbaycan iqtisadiyyatını təşkil edən institusional 

vahidlərin məcmusudur; 

28. muzdla işləyən şəxslər - qeyri-maliyyə və maliyyə idarələrində, ümumdövlət 

idarəetmə müəssisələrində, qeyri-kommersiya təşkilatlarında və ev 

təsərrüfatlarında muzdla işləyən şəxslərdir. Bu istənilən mülkiyyət formasında 

müəssisənin rəhbəri və ya ayrıca şəxslə əmək şəraiti və onun ödənilməsi 

haqqında yazılı və ya şifahi formada əmək müqaviləsi (saziş) bağlayan işçilər 

qrupudur; 

29. ölkənin iqtisadi ərazisi - hökumətin idarəçiliyində olan və hüdudları daxilində 

insanların, malların və kapitalın maneəsiz yerdəyişməsinin baş verdiyi coğrafi 
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ərazidir. Ölkənin iqtisadi ərazisinə hava məkanı, ərazi suları və beynəlxalq 

sulardakı müstəsna istifadə hüququna malik olduğu kontinental şelf daxildir. 

30. özüməşğul şəxslər - müstəqil və ya ortaqla işləyən və daimi əsasda heç bir 

muzdlu işçi tutmayan şəxslərdir; 

31. pensiya fondları - pensiya hüquqlarının və təqaüdlərin ödənilməsinin təmin 

edilməsinə yönəldilmiş sosial sığorta proqramlarının həyata keçirilməsi üçün 

yaradılan və təsisçilərindən ayrı olan təşkilati vahid qismində fəaliyyət 

göstərən qurumlardır; 

32. regional idarəetmə orqanları - hökumətin bəzi funksiyalarını mərkəzi 

idarəetmə orqanlarının səviyyəsindən aşağı, lakin yerli idarəetmə orqanlarının 

səviyyəsindən yuxarı səviyyədə həyata keçirən institusional vahidlərdir. Onlar 

- fiskal, qanunverici və icra səlahiyyətləri ölkənin ayrı-ayrı regionlarına şamil 

edilən institusional vahidləri özündə birləşdirir;  

33. sektorlar - institusional vahidlər qrupudur və hər bir institusional vahid 

bütövlükdə bir və ya digər sektora aid olmalıdır. Milli hesablar sistemi-2008 

hesablarının tam ardıcıllığı bir institusional vahid və ya vahidlər qrupu üçün 

tərtib edilə bilər; 

34. sığorta korporasiyaları - sığortalının və ya sığorta olunanın əmlakı, həyatı, 

sağlamlığı, mülki məsuliyyəti, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar 

olan əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində riskin, o cümlədən 

təkrarsığortaya münasibətdə sığortaçının sığorta müqaviləsi üzrə sığortaladığı 

risklərin bütövlükdə, yaxud bir hissəsinin təkrarsığortaçı ilə bağlanmış 

müqaviləyə müvafiq olaraq ötürülməsi və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan 

münasibətlər sistemində müqavilənin tərəfi olaraq sığorta müqaviləsində 

nəzərdə tutulan sığorta hadisəsi baş verdiyi halda icbari sığorta qanunlarında 

və ya müqavilə ilə müəyyən olunmuş qaydada sığorta ödənişini vermək 

öhdəliyi daşıyan, həmçinin təkrarsığortaçıya münasibətdə ilkin sığortaçı və ya 

ilkin təkrarsığortaçı tərəfindən bağlanmış sığorta və ya təkrarsığorta 

müqavilələri əsasında sığortalanmış riskləri sığortalayan (təkrarsığortalayan) 

tərəfdir;  

35. sosial təminat fondları - dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən nəzarət edilən 

sosial sığorta proqramlarının həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılan və dövlət 

idarəetməsinin hər səviyyəsində fəaliyyət göstərən müstəqil institusional 

vahidlərdir. Onlara dövlət tərəfindən nəzarət edilir, lakin maliyyə 

əməliyyatlarının həyata keçirilməsində müstəqildirlər. Fondların gəlirləri 

digər sektorların vahidlərinin vergiləri və ayırmaları hesabına, həmçinin 

mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlər hesabına yaranır; 
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36. ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatı - rezident institusional vahidlərin məcmusudur. 

Ölkə iqtisadiyyatını təşkil edən rezident institusional vahidlərin məcmusu bir-

birini inkar edən beş institusional sektorda qruplaşdırılır; 

37. yerli idarəetmə orqanları - ayrıca institusional vahidlərdir və əsasən yerli 

idarəetmə orqanı tərəfindən nəzarət olunan qeyri-kommersiya təşkilatlarıdır. 

Yerli idarəetmə orqanları fiskal, qanunverici və icra səlahiyyətləri inzibati və 

siyasi məqsədlərlə bölünmüş iqtisadi ərazinin yalnız ən kiçik hissəsinə aid 

edilən institusional vahidləri özündə birləşdirir. 

 

 

TƏSNİFATIN QURULUŞU 

 

İqtisadiyyat sektorları təsnifatının quruluşu iki blokdan - eyniləşdirmə və ad 

blokundan ibarətdir. 

Eyniləşdirmə bloku rəqəm kodundan istifadə etməklə kodlaşdırmanın ardıcıl 

sisteminə və təsnifləşdirmənin iyerarxiya sisteminə malikdir (I sütun). 

Ad bloku iqtisadiyyat sektorlarının adlarını əks etdirir (IIsütun). 

Kodlaşdırma üçün birinci və ikinci, ikinci və üçüncü, üçüncü və dördüncü, 

dördüncü və beşinci işarələr arasında nöqtə qoymaqla beş işarəli onluq rəqəm 

kodundan istifadə olunur. 

Təsnifat aşağıdakı işarələrlə verilmiş beş səviyyədən ibarətdir: 

X                    Seksiya (və ya birrəqəmli kodun səviyyəsi)   

X.X              Bölmə (və ya ikirəqəmli kodun səviyyəsi)  

X.X.X    Altbölmə (və ya üçrəqəmli kodun səviyyəsi)         

X.X.X.X    Qrup (və ya dördrəqəmli kodun səviyyəsi) 

X.X.X.X.X    Altqrup (və ya beşrəqəmli kodun səviyyəsi)  

 

 

Təsnifatın quruluşunun nümunəsi: 

 

Seksiya 1                               - Ümumilikdə iqtisadiyyat; 

Bölmə1.2                        - Maliyyə korporasiyaları; 

Altbölmə  1.2.2                            - Depozit qəbul edən korporasiyalar, mərkəzi 

bank istisna olmaqla; 

Qrup  1.2.2.1                     - Depozit qəbul edən dövlət korporasiyaları; 

Altqrup  1.2.2.1.1    - Depozit qəbul edən dövlət korporasiyaları – 

QKT. 
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İQTİSADİYYATIN İNSTİTUSİONAL SEKTORLARININ  

TƏSNİFATI 

 

kod ad 

1 Ümumilikdə iqtisadiyyat  

1.1 Qeyri-maliyyə korporasiyaları 

1.1.1 Dövlət qeyri-maliyyə korporasiyaları 

1.1.1.1 Dövlət qeyri-maliyyə korporasiyaları – QKT 

1.1.1.2 Dövlət qeyri-maliyyə korporasiyaları – MƏYT 

1.1.2 Milli özəl qeyri-maliyyə korporasiyaları  

1.1.2.1 Milli özəl qeyri-maliyyə korporasiyaları – QKT 

1.1.2.2 Milli özəl qeyri-maliyyə korporasiyaları – MƏYT 

1.1.3 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən qeyri-maliyyə 

korporasiyaları 

1.1.3.1 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən qeyri-maliyyə 

korporasiyaları – QKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.1.3.2 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən qeyri-maliyyə 

korporasiyaları – MƏYT 

1.2 Maliyyə korporasiyaları 

1.2.1 Mərkəzi bank 

1.2.2 Depozit qəbul edən korporasiyalar, mərkəzi bank istisna olmaqla 

1.2.2.1 Depozit qəbul edən dövlət korporasiyaları 

1.2.2.1.1 Depozit qəbul edən dövlət korporasiyaları – QKT 

1.2.2.1.2 Depozit qəbul edən dövlət korporasiyaları – MƏYT 

1.2.2.2 Depozit qəbul edən milli özəl korporasiyalar 

1.2.2.2.1 Depozit qəbul edən milli özəl korporasiyalar – QKT 

1.2.2.2.2 Depozit qəbul edən milli özəl korporasiyalar – MƏYT 
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kod ad 

1.2.2.3 Depozit qəbul edən qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən 

korporasiyalar 

1.2.2.3.1 Depozit qəbul edən qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən 

korporasiyalar – QKT 

1.2.2.3.2 Depozit qəbul edən qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən 

korporasiyalar – MƏYT 

1.2.3 Maliyyə bazarının fondları 

1.2.3.1 Maliyyə bazarının dövlət fondları 

1.2.3.1.1 Maliyyə bazarının dövlət fondları – QKT 

1.2.3.1.2 Maliyyə bazarının dövlət fondları – MƏYT 

1.2.3.2 Maliyyə bazarının milli özəl fondları 

1.2.3.2.1 Maliyyə bazarının milli özəl fondları – QKT 

1.2.3.2.2 Maliyyə bazarının milli özəl fondları – MƏYT 

1.2.3.3 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən maliyyə bazarı fondları 

1.2.3.3.1 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən maliyyə bazarı fondları – 

QKT 

1.2.3.3.2 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən maliyyə bazarı fondları – 

MƏYT 

1.2.4 Qeyri-maliyyə bazarının investisiya fondları 

1.2.4.1 Qeyri-maliyyə bazarının dövlət investisiya fondları 

1.2.4.1.1 Qeyri-maliyyə bazarının dövlət investisiya fondları – QKT 

1.2.4.1.2 Qeyri-maliyyə bazarının dövlət investisiya fondları – MƏYT 

1.2.4.2 Qeyri-maliyyə bazarının milli özəl investisiya fondları 

1.2.4.2.1 Qeyri-maliyyə bazarının milli özəl investisiya fondları – QKT 

1.2.4.2.2 Qeyri-maliyyə bazarının milli özəl investisiya fondları – MƏYT 

1.2.4.3 Qeyri-maliyyə bazarının qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən 
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kod ad 

investisiya fondları 

1.2.4.3.1 Qeyri-maliyyə bazarının qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən 

investisiya fondları – QKT 

1.2.4.3.2 Qeyri-maliyyə bazarının qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən 

investisiya fondları – MƏYT 

1.2.5 Digər maliyyə vasitəçiləri, sığorta korporasiyaları və pensiya fondları 

istisna olmaqla 

1.2.5.1 Digər dövlət maliyyə korporasiyaları 

1.2.5.1.1 Digər dövlət maliyyə korporasiyaları – QKT 

1.2.5.1.2 Digər dövlət maliyyə korporasiyaları – MƏYT 

1.2.5.2 Digər milli özəl maliyyə korporasiyaları 

1.2.5.2.1 Digər milli özəl maliyyə korporasiyaları – QKT 

1.2.5.2.2 Digər milli özəl maliyyə korporasiyaları – MƏYT 

1.2.5.3 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən digər maliyyə 

korporasiyaları 

1.2.5.3.1 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən digər maliyyə 

korporasiyaları – QKT 

1.2.5.3.2 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən digər maliyyə 

korporasiyaları – MƏYT 

1.2.6 Yardımçı maliyyə korporasiyaları 

1.2.6.1 Dövlət yardımçı maliyyə korporasiyaları 

1.2.6.1.1 Dövlət yardımçı maliyyə korporasiyaları – QKT 

1.2.6.1.2 Dövlət yardımçı maliyyə korporasiyaları – MƏYT 

1.2.6.2 Milli özəl yardımçı maliyyə korporasiyaları 

1.2.6.2.1 Milli özəl yardımçı maliyyə korporasiyaları – QKT 

1.2.6.2.2 Milli özəl yardımçı maliyyə korporasiyaları – MƏYT 

1.2.6.3 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən yardımçı maliyyə 
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kod ad 

korporasiyaları 

1.2.6.3.1 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən yardımçı maliyyə 

korporasiyaları – QKT 

1.2.6.3.2 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən yardımçı maliyyə 

korporasiyaları – MƏYT 

1.2.7 Keptiv maliyyə təşkilatları və sələmçilər 

1.2.7.1 Dövlət keptiv maliyyə təşkilatları 

1.2.7.1.1 Dövlət keptiv maliyyə təşkilatları – QKT 

1.2.7.1.2 Dövlət keptiv maliyyə təşkilatları – MƏYT 

1.2.7.2 Milli özəl keptiv maliyyə təşkilatları 

1.2.7.2.1 Milli özəl keptiv maliyyə təşkilatları – QKT 

1.2.7.2.2 Milli özəl keptiv maliyyə təşkilatları – MƏYT 

1.2.7.3 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən keptiv maliyyə təşkilatları 

1.2.7.3.1 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən keptiv maliyyə təşkilatları – 

QKT 

1.2.7.3.2 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən keptiv maliyyə təşkilatları – 

MƏYT 

1.2.8 Sığorta korporasiyaları 

1.2.8.1 Dövlət sığorta korporasiyaları 

1.2.8.1.1 Dövlət sığorta korporasiyaları – QKT 

1.2.8.1.2 Dövlət sığorta korporasiyaları – MƏYT 

1.2.8.2 Milli özəl sığorta korporasiyaları  

1.2.8.2.1 Milli özəl sığorta korporasiyaları – QKT 

1.2.8.2.2 Milli özəl sığorta korporasiyaları – MƏYT 

1.2.8.3 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən sığorta korporasiyaları 

1.2.8.3.1 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən sığorta korporasiyaları – 
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kod ad 

QKT 

1.2.8.3.2 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən sığorta korporasiyaları – 

MƏYT 

1.2.9 Pensiya fondları 

1.2.9.1 Dövlət pensiya fondları 

1.2.9.1.1 Dövlət pensiya fondları – QKT 

1.2.9.1.2 Dövlət pensiya fondları – MƏYT 

1.2.9.2 Milli özəl pensiya fondları 

1.2.9.2.1 Milli özəl pensiya fondları – QKT 

1.2.9.2.2 Milli özəl pensiya fondları – MƏYT 

1.2.9.3 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən pensiya fondları 

1.2.9.3.1 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən pensiya fondları – QKT 

1.2.9.3.2 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən pensiya fondları – MƏYT 

1.3 Dövlət idarəetmə orqanları 

1.3.1 Mərkəzi dövlət idarəetmə orqanları (mərkəzi hökumət) 

1.3.1.1 Mərkəzi dövlət idarəetmə orqanlarının sosial təminat fondları  

1.3.1.2 Mərkəzi dövlət idarəetmə orqanları, sosial təminat fondları istisna 

olmaqla 

1.3.1.3 Mərkəzi dövlət idarəetmə orqanlarının qeyri-kommersiya təşkilatları 

1.3.2 Regional dövlət idarəetmə orqanları 

1.3.2.1 Regional dövlət idarəetmə orqanlarının sosial təminat fondları 

1.3.2.2 Regional dövlət idarəetmə orqanları, sosial təminat fondları istisna 

olmaqla 

1.3.2.3 Regional dövlət idarəetmə orqanlarının qeyri-kommersiya təşkilatları 

1.3.3 Yerli idarəetmə orqanları 
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kod ad 

1.3.3.1 Yerli idarəetmə orqanlarının sosial təminat fondları 

1.3.3.2 Yerli idarəetmə orqanları, sosial təminat fondları istisna olmaqla 

1.3.3.3 Yerli idarəetmə orqanlarının qeyri-kommersiya təşkilatları 

1.4 Ev təsərrüfatları 

1.4.1 İşə götürənlər 

1.4.2 Özüməşğul şəxslər 

1.4.3 Muzdlu işçilər 

1.4.4 Mülkiyyətdən və transferlərdən gəlir götürənlər 

1.4.4.1 Mülkiyyətdən gəlir götürənlər 

1.4.4.2 Təqaüd alanlar 

1.4.4.3 Digər transferlərdən gəlir götürənlər 

1.5 Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatları 

1.5.1 Milli özəl 

1.5.2 Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən 

2 Qalan dünya 
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