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CİRİŞ 

Mövzunun  aktuallığı. Мялум олдуьу кими базар игтисадиййаты дюврцндя 

малиййя вя кредит системиндян дцзэцн вя сямяряли истифадя етмяк эцнцн ян важиб 

мясяляляриндян биридир. Игтисадиййатын, сосиал сащялярин инкишаф етдирилмясиндя 

дювлятин мцдафия гцдрятинин артырылмасымында малиййя вя малиййя 

механизминдян сямяряли истифадя едилмяси эцнцн ян актуал мясялясидир. Щансы 

дювлят ки малиййя механизмини дцзэцн вя сямяряли гурмушдурса щямин дювлят 

юзцнцн малиййя сийасятиндя сямяряли щяйата кечирир. 

Сон иллярдя республикамызда малиййя механизминин təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində xeyli ишляр эюрцлмцшдцр ки, бу да юз сямярялийини тядрижян 

эюстярмяйя башлайыр. Малиййя механизмини даща да йахшылашдырмаг цчцн бир 

сыра малиййя ещтийатларынын дювлят бцджясиня сяфярбяр едилмяси гайдалары бир нечя 

дяфя дяйишдириляряк даща да тякмилляшдирилмишдир. Беля ки, мянфяятдян дювлят 

бцджясиня алынан верэинин алынмасы ставкасы бир нечя дяфя дяйишдириляряк даща да 

тякмилляшдирилмишдир.  

Малиййя сийасяти апарыларкян щям дювлятин вя щям дя физики шяхслярин 

мянафейи дцзэцн нязяря алынмалыдыр. Малиййя сийасятиндяки щяр шансы бир хырда 

сящв бюйцк иткиляря сябяб ола биляр. Йяни малиййя сийасятиндя дювлятин мянафейи 

иля щцгуги-физики шяхслярин мянафейинин дцзэцн гурулмамасы щяр щансы бир хоша 

эялмяз мясяляйя эятириб чыхара биляр.  

Беляки, хцсуси мцяссисялярдя онларын эялирлярдян чох verэи тутуларса онда 

мцяссисяляр ляьв едиля биляр вя йа яксиня хцсуси мцяссисялярдян аз верэи алынарса 

онда дювлят бцджясинин эялирляри йериня йетирилмяйяжяк, нятижядя дювлят 

бцджясинин кясри артажагдыр. Бцджянин кясрли олмасы щечдя йахшы щал дейилдир. 

Беляки, ящалинин сосиал вязиййяти писляшир, дювлятин мцдафия гцдрятини артырмаьа, 

тябии фялакятлярин гаршысыны алмаьа, тябии щадисялярин вурдуьу зийанлары юдямяйя 

вя с. мясяляляря дювлятин малиййя вясаити чатышмыр. Дювлятин малиййя жящятдян зяиф 

вя мющкям олмасы чох шей демякдир. Малиййя жящятдян гцдрятли олан дювлят, 

щяр шейя гадирдир. Игтисади жящятдян гцввятли олан дювлят юзцнцн игтисадиййатыны, 

щярбисини эцжляндиря билир. Ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашдыра билир вя с.  
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Йухарыда эюрцндцйц кими малиййя механизми базар игтисадиййатынын 

инкишаф етмясиндя онун щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Малиййя 

механизминя малиййя сийасяти, малиййя гунунверижилийи, мцяссисялярин малиййя 

механизми, малиййянин идаря едилмяси мащиййятинин планлашдырылмасы дахилдир ки, 

бунларын юйрянилмяси важиб бир мясялядир. Йухарыдан эюрцндцйц кими базар 

игтисадиййаты дюврцндя малиййя механизми вя онун айры-айры сащяляри 

игтисадиййатын, сосиал сащялярин инкишаф етдирилмясиндя мцщцм ящямиййятя 

маликдир. Беляки, малиййянин дцзэцн вя  сямяряли планлашдырылмасы вя йа идаря 

едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Tədqiqatın öyrənilmə səviyyəsi. İstər keçmiş, sərt, direktiv planlaşdırma siste- 

mində, istərsə də, müasir şəraitdə, maliyyə siyasəti, maliyyə mexanizmi iqtisadçı 

alimlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. İqtisadçı alimlərdən Ə.C. Muradov, 

D.A.Bağırov, M.X.Həsənli, A.Ş.Şəkərəliyev, M.M.Sadıqov, H.B.Allahverdiyev, 

T.Ə.Quliyev, S.M.Məınınədov və başqaları problemin ayrı-ayrı tərəflərini öz 

tədqiqatlarında və nəşr olunmuş əsərlərində araşdırmışlar. Xarici ölkə 

iqtisadçılarmdan A.M.Babiç, L.N.Pavlova, A.M.Babaşkina, İ.N.Qerçikova, 

A.L.Zloçevskiy, V.İ.Nazarenko, A.Q.Popov, C.M.Keyns, P.Samuelson, 

E.Atkonson, C.Stiqlits problemlə bağlı daha geniş tədqiqatlar aparmışlar. Bütün 

bunlarla belə, müasir şəraitdə, iqtisadiyyatın tənzimlənmə mexanizmində 

maliyyənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədqiqat işi az aparılmamışdır.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın məqsədi müasir şəraitdə iqtisadiy- 

yatın tənzimlənməsnin və onun maliyyə mexanizminin elmi-nəzəri məsələlərini 

araşdırmaqdan, makroiqtisadiyyatın tənzimlənməsi sistemində, maliyyə mexa- 

nizminin müasir vəziyyətini təhlil etməkdən və mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı elmi cəhətdən əsaslandırılmış 

təkliflər hazırlamaqdan ibarətdir. Odur ki, tədqiqat işində aşağıdakı məsələlərin 

araşdırılması qarşıya qoyulmuş vəzifələrdəndir. 

- iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi və onun elmi, nəzəri 

konsepsiyasımn qiymətləndirilməsi; 

- müasir şəraitdə iqtisadiyyatın tənzimlənməsinə xas olan forma və metod- 
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ların müəyyənləşdirilməsi; 

- müasir şəraitdə iqtisadiyyatın formalaşmasmda dövlətin rolu və funksi- 

yasının qiymətləndirilməsi; 

- müasir şəraitdə dövlətin maliyyə siyasəti və bu siyasətin həyata 

keçirilməsində dövlətin hazırladığı maliyyə mexanizmimim təkmilləşdirilməsi. 

Tədqiqatın obyekti. Tədqiqat obyekti olaraq Azərbaycan Respublikasımn milli 

iqtisadiyyatı və maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsində maliyyə mexanizmi 

götürülmüşdür. 

Tədqiqatın predmeti. Tədqiqatm predmetini milli iqtisadiyyatm tsiklik inkişafında  

maliyyə  mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi məsələləri təşkil edir. 

Tədqiqatın metodu. Tədqiqatın nəzəri-metodoloji bazasım dünya klassik və 

neoklassik məktəblərin elmi-nəzəri konsepsiyaları, Azərbaycan Respublikası Pre- 

zidentinin milli iqtisadiyyatm inkişafı və tənzimlənməsi ilə bağlı fərman və 

sərəncamları, bu sahədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qəbul etdiyi 

qanunvericilik aktları, xarici və respublika iqtisadçı alimlərinin dərc edilmiş əsərləri 

təşkil edir. 

Tədqiqat prosesində müşahidə, iqtisadi statistik, analitik təhlil, sintez, mü- qayisə 

və dinamik inkişaf metodlarmdan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın məlumat mənbələri. Tədqiqatm informasiya bazasım Azərbaycan Res-

publikası Dövlət Statistika Komitəsinin, İqtisadi İnkişaf, Maliyyə və Vergi Nazir-

liklərinin, komitələrinin, Beynəlxalq Maliyyə İnstitutlarının məlumatları təşkil edir. 
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ФЯСИЛ Ы. Maliyyə mexanizmi maliyyə siyasətinin tərkib elementi  kimi. 

1.1 . Mалййя механизминин мащиййяти, ящямиййяти, тяркиби вя гурулушу 

 

Базар игтисадиййаты малиййя вя кредит системиня ясасланан бир игтисадиййаты 

олуб, малиййя механизминя сюйкянян игтисадиййатдыр. Щяр бир дювлят юзцнцн 

игтисади вя сосиал вязиййятини йахшылашдырмаг цчцн биринжи нювбядя малиййя 

механизминдя вя онун щяр бир щялгясиндян сямяряли истифадя едир вя етмялидир.  

Малиййя механизми халг тясяррцфатынын айры-айры сащяляриндя тятбиг едилян 

малиййя ялагяляринин нювц, методу, форма вя цсулларыны мцяййян едир.  

Малиййя механиминин гурулушу мцряккяб олуб, мцхтялиф малиййя 

ялагялярини юзцндя бирляшдирир. Дювлят игтисади ганунларын тялябини нязяря алмагла 

мящсулу, милли эялири, пул эялирляри вя фондларын бюлцшдцряркян малиййя 

механизминдян истифадя етмякля юзцнцн малийя ещтийатларыны йарадыр.  

Малиййя механизми мцяссися вя тясяррцфат тяшкилатларынын, сыьортанын, дювлят 

малиййясинин малиййя механизминя вя с. бюлцнцр. Бу механизмлярин щяр бириня 

айрыжа структур механизмлярин щяр бириня айрыжа структур щялгяляри дахилдир. 

Мясялян дювлят малиййя механизми бцджя вя бцджядянкянар фондалр дювлят 

механизминя бюлцнцр. Малиййя механизми ейни заманда ярази цзря дя бюлцнцр. 

Щар бир малиййя механизминин фяалиййяти малиййя ещтийатларынын йарадылмасына, 

йарадылмыш малиййя ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмясиня хидмят едир.  

Бцтцн малиййя механизми сярбястдир, щяр бири мцяйян вязифя вя функсийаны 

йериня йетирир вя бир-бириля сых гаршылаглы ялагядядир. Малиййя механизмляри щям 

охшар вя щям дя фярглидирляр. Малиййя механизмляринин ясас охшарлыьы малиййя 

ещтийатларынын дювлятин вя айр-айры мцяссися вя тяшкилатларын сярянжамына 

топламагдан вя с. ибарятдир.  

Малиййя механисзмляринин фяргли жящятляри даща чохдур. Беляки, 

мцяссисялярдя ялдя едилян мянфяят бюлцшдцрцляркян фондлар йарадылыр вя истифадя 

едилир. Сыьорта ширкятляриндя ися ещтийат фондлары йарадылмасына даща чох фикир 

верилир. Дювлят малиййя механизминдян истифадя етмякля юзцнцн малиййя 

сийасятини щяйата кечирир.  
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Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя малиййя механизминин юйрянилмяси вя 

онун щялли тпроблеми ясас мясялядир. Тясяррцфатын игтисади механизминин тяркиб 

щиссяси олан малиййя механизминин юйрянилмяси игтисади елмлярин башлыжа 

вязифясидир.  

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя малиййя механизминин мювжудлуьу 

мящсулдар гцввялярин вя она уйьун олан истещсал мцнасибятляринин инкишаф 

сявиййяси иля баьлыдыр. Ейни заманда дяйяр ганунун вя диэяр игтисади 

ганунларынын фяалиййятиндян, еляжя дя цмуми мящсулун вя онун тяркиб щиссяси – 

милли эялирин истещсалы, мцбадиляси вябюлцшдцрцлмясинин ямтяя-пул 

мцнасибятляринин олмасы шяраитиндя щяйата кечирилмясиндян иряли эялир. Малиййя 

механизми дедикдя цмуми мящсул вя онун ясас щиссяси – милли эялирлярин 

бюлцшдцрцлмасы, тякрар истещсалын тямин едилмяси, халгын сосиал игтисади 

вязиййятинин йцксялдилмяси вя мцлкиййятдян олан мцяссисялярин, тяшкилатлырын 

фирмаларын вя онларын йухары органларынын пул вясаити фондларынын тяшкили вя 

истифадяси цзря дцшцнцлмцш пул мцнасибятляри системи баша дцшцлцр.  

Истещсалын сямярялилийинин, мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиндя малиййя 

механизминин ролунун эцжляндирилмяси юзцнцн щям жари, щям дя узун мцддятли 

планларда эюстярир. Бу юзцнц ики аспектдя: нязяриййя вя тяжрцбядя дя эюстярир.  

Нязяри тящлил малиййя механизминин истифадясиндя базар игтисадиййатынын 

фяалиййятиня ясасланмаьа имкан верир.  

Тяжрцбя ися малиййя системи васитяляри планыны мцзарикя етмяйи, игтисади 

стимулларын вя планлашдырылманын йени шяраити иля фяалиййят эюстярмяйи, малиййя 

ишиндяки тяжрцбяляря йийялянмяйи вя эяляжякдя малиййя мцнасибятляринин 

тякмилляшдирилмяси йолларыны щазырламаг тяляб едир.  

Бу проблемин тядгигаты мцряккяб тякрар истещсал просесинин вя малиййя 

мцнсибятляринин тящлили иля гырыламз сурятдя ялагядардыр. Щям дя бу, тясяррцфатын 

бцтцн сявиййясиндя малиййя васитялярини, малиййя мцнасибятлярини вя бцтцнлцкдя 

малиййянин ролуну айдынлашдырыр.  
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Малиййя механизми – базар игтисадиййатынын тялябляриня вя тясяррцфатын елми 

ясасларына ясасланараг вясаитдян дцзэцн, планауйьун вя сямяряли истифадя 

олунмасыны дяриндян юйрянир.  

Демяли, малиййя механизми, малиййянин планмашдырылмасы методларыны, 

мцхтялиф малиййя ялагяляринин малиййя вясаитинин вя малиййя идаряляринин дцзэцн 

тяшкили формалары системини гарышлыглы ялагядя юзцндя якс етдирир. Малиййя 

механизминин ясас мязмуну халг тясяррцфатында малиййя ресурсларынын 

йарадылмасы, онун бюлцшдцрцлмяси вя истифадясиндян ибарятдир.  

Игтисади механизмдя малиййя ялагяляндирижи рол ойнайыр вя башга игтисдаи 

категорийалар малиййя механизми олмадан халг тясяррцфатында эениш тякрар 

истещсалын гурулушуну вя пропорсийаларыны мцяййян едя билмязляр. Халг 

тясяррцфатынын оптимал планлашдырылмасына вя формалашдырылмасына, истещсалын 

сямярялилийинин йцксялдилмясиня вя цмумиййятля, игтисади мцнасибятлярин 

инкишафына малиййя механизминин йяал тясири щаггында да данышмаг олар. Базар 

игтисадиййатына кечид дюврцндя малиййя механизминин ролу щаггында 

дянишаркян гейд етмяк лазымдыр ки, малиййя механизми мцхтялиф мцлкиййятдян 

олан мцяссися, тяшкилат бирлик вя бцтцнлцкдя халг тясяррцфаты щяжминдя малиййя 

мцнасибятляринин вя малиййя планлашдырылмасынын тякмилляшдирилмясини, еляжя дя 

милли эялирин вя цмуми мящсулун малиййя иля гаршылыглы ялагясини дя мцяййян едир.  

Малиййя механизми игтисади вясаитляри комплекс бирляшдирир. Онун кюмяйи 

иля малиййя ресурсларындан мксимум вя мягсядяуйьун истифадя олунмасынын 

кямиййят вя кейфиййят  эюстярижиляриня тясирини мцяййян едир. Ейни заманда 

цмуми тякрар истещсал просесиндя игтисадиййатын мющкямлянмясиня имкан 

йарайдыр.  

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя малиййя механизми башга игтисади 

категорийаларла мцгайисядя бюйцк нязяри ишляр вя дярин тящлил тяляб едир.  

Малиййя механизми щяр бир игтисади категорийа кими тякжя игтисади 

мцнасибятляри характеризя етмир, щямчинин пул фондлары формасында мадди 

мязмуна да маликдир. Малиййя механизминин кюмяйи иля малиййя ресурсларынын 

щярякяти, онларын сяфярбярлийя алынмасы вя истифадяси щяйата кечирилир.  
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Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя малиййя механизми игтисади вя сосиал 

сащяляри вя с. сащялярин пул вясаити иля тямин едилмясиня вя ящалинин щяйат 

сявиййясинин йахшылашдырылмасына хидмят едир. Истещсалын артмасынын игтисади 

щявясляндирилмясинин эцжляндирилмясиндя, майа дяйяринин ашаьы салынмасында, 

йыьымын артмасында, мадди ямяк вя пул ресурсларына гянаят едилмясиндя вя 

вясаитдян сямяряли истифадя олунмасында малиййя механизми мцщцм рола 

маликдир.  

Малиййя механизми чох бюйцк малиййя ресурсларынын сяфярбярлийя алнмасыны 

тямин едир. Онлары халг тясяррцфатынын инкишафына, юлкянин мцдафиясинин 

мющкямляндирилмясиня вя ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасына 

йюнялдир.  

Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя малиййя механизми ашаьыдакы 

вязийяляри йериня йетирир: 

1. Дювлят мцяссися вя тяшкилатларынын нормал фяалиййяти цчцн онлары пул 

вясаити иля тямин едир. 

2. Мцяссися вя тяшкилатларын фяалиййятиня даим  нязарят едир.  

3. Эялирин, йыьымын вя малиййя ресурсларынын бюлцшдцрцлмяси вя йенидян 

бюлцшдцрцлмясини вя сю щяйата кечирир.  

Биринжи вязифя истещсал просесинин арасы кясилмядян давам етмясиня шяраит 

йарадыр. Щяр бир мцяссися вя бирлик мящсул истещсалы вя сатышы цчцн, ясас вя 

дювриййя вясаитинин (ясас вя дювриййя капиталынын) артырылмасы вя игтисади 

щявясляндирмя фондларынын тяшкили цчцн малиййя ресурсуна малик олмалыдыо. 

Щямин  ресурсс олан ещтийаж малиййя планы васитяси иля мцяййян едилир. Эялир вя 

хяржлярин щяжминин планлашдырылмасы ися онларын мцгайися едилмясиня вя беляликля 

дя чатышмайан мябляьин юяднилмяс мянбяляринин (хцсуси вясаит, вя йахуд банк 

кредити) мцяййян едилмясиня имкан верир.  

Базар игтисадиййаты иля ялагядар олараг биринжи вязифянин ящямиййяти хейли 

артмышдыр. Чцнки щямин вязифянин йериня йетирилмясиндя истифадя олунан дяйяр 

эюстярижилярнин – рентабеллик, мянфяят, гиймят, майа дяйяри вя саирянин ролу 

ящямиййятли дяряжядя артыр.  
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Малиййянин нязарят вязифяси пул вясаити фондларынын вахтында да дцзэцн 

тяшкили, онларын мягсядяуйьун, щям дя сямяряли истифадясини йохламаг йолу иля 

щяйата кечирилир. Малиййя нязаряти истещсалы, бюлэцнц вя тядавцлц ящатя едир. 

Мцяссисяляр дахилиндя мцнтязям олараг мящсул истещсалы, сатышы вя мянфяяти 

планларынын йериня йетирилмяси, материал вя малиййя ресурсларынын истифадя едилмяси, 

щям дя гянаят режиминя ямял олунмасына манатла нязарят едир.  

Малиййянин нязарят вязифяси бир тяряфдян мцяссисялярин вя сащялярин дахилил 

игтисдаи щяйатыны, диэяр тяряфдян ися онларын башга мцяссися вя тяшкилатларла, щям 

дя малиййя-кредит системи иля олан гаршылыглы ялагяни ящатя едир. Малиййя нязарят 

васитясиля мцяссися вя тяшкилатларын малиййя, кредит вя щесаблашма интизамына 

риайят етмяляри тямин олунур. Дювлят малиййянин нязарят функсийасындан дювлят 

бцджясинин, мцяссисялярин вя тяшкилатларын истещсал-малиййя планларынын тяртиби вя 

ижра едилмясиндя, мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы тапшырыьынын мцяй-

йян едилмясиндя, сатыш вя йыьым цзря эюстярижилярин тяртибиндя эениш истифадя едилир.  

Малиййянин цчцнжц вязифяси, йяни бюлцшдцрцжц вязифяси цмуми мящсулун вя 

милли эялирин бюлцшдцрцлмяси просесиндя мейдана чыхыр. Бу бюлцшдцрмя истещсал 

иля истещлак арасында ялагяляндирижи щялгя кими чыхыш едир.  

Малиййя васитяси иля бцтцн цмуми мящсул дейил, анжаг онун ясас щиссясинин 

– юлкянин милли эялиринин бюлцшдцрцлмяси щяйата кечирилир.  

Беляликля, цмумдювлят малиййясинин бюлцшдцрцжц вязифяси васитясиля милли 

эялирин илк бюлэцсц вя йенидян бюлэцсц просеси щяйата кечирилир. Лакин бир щалда 

ки, йенидян бюлцшдцрмя юлкянин милли эялиринин планлы бюлцшдцрцлмяси просесинин 

давамыдыр, онда бир гайда олараг цмумдювлят малиййясинин бу ясас вязифясини 

бюлцшдцрцжц адландырырлар. Конкрет олараг о, цмумдювлят пул вясаити фондунун 

йарадылмасы вя истифадясиндя тязащцр едир. Цмумиййятля бюлэц истещсалы артырмаг 

цчцн бир метод, алят вя васитядир.  

Гейд олунмалыдыр ки, малиййя механизминин эюстярилян цч вязифяси айры-

айрылыгда изащ едился дя, онлар бир-бириля даима гаршылыглы ялагядядирляр. Беля ки, 

мцяссися вя тяшкилатларын пул вясаити иля тямин едилмяси онларын нормал фяалиййят 

эюстярмясиня, бу ися пул йыьымынын тяшкили вя манатла нязарят цчцн шяраит йарадыр. 
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Пис щалда мцяссисяляр фяалиййят эюстяря билмирляр. Беля олдугда ися ня пул йыьымы, 

ня дя манатла нязарятдян сющбят эедя билмяз, демяли, бу цч вязифя айрылмаздыр 

вя онлар бир-бирини тамамлайыр, истещсал просесинин тяшкили вя сямярялилийинин 

йцксялдилмясиндя малиййянин ролуну якс етдирир.  

Йухарыдан эюрцндцйц кими малиййя механизми игтисадиййатын инкишаф 

етдирилмясиндя ясас рол ойнайыр. Малиййя механизми дедикдя бура малиййянин 

планлашдырылмасы, малиййя ганунверижилийи, малиййянин идаря едилмяси мцхтялиф 

малиййя ялагяляри, малиййя механизминин тяркиби вя гурулушу мцхтялиф олмагла 

онларын щяр бир мцяййян вязифя вя функсийалары йериня йетирир. Ейни заманда 

айры-айры малиййя ялагяляри дювлятин малиййя ещтийатларынын йарадылмасында 

йахындан иштирак едир. Дювлятин малиййя ещтийатларынын йарадылмасында бцтцн 

мцлкиййятдян олан мадди истещсал сащяляри даща йахындан иштирак едир. Дювлятин 

малиййя ещтийатларынын йарадылмасында малиййя системиндя мцщцм йер тутан 

дювлят малиййясиндя хцсуси ящямиййят кясб едир.  

Йухарыда дейилдийи кими малиййя механизминин тяркиби вя гурулушу мцхтялиф 

олмагла щяр бири ящалинин сосаил игтисади вязиййятинин; йахшылашдырылмасында хцсуси 

рол ойнайыр.  

 

1.2 Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə mexanizminin dövlətin maliyyə 

siyasətinin həyata keçirilməsində rolu  

Щяр дювлятдя малиййя сийасяти щямин дювлятин игтисади сийасятинин ясасыдыр. 

Малиййя сийасяти биринжи нювбядя игтисади сийасятин, сосиал сийасятин вя с. щяйата 

кечирилмясиня хидмят едир вя игтисади сосиал вя с. сийасятляри щяйата кечирилмясиндя 

башлыжа рол ойнайыр. Базар игтисадиййаты дюврцндя игтисади ядябиййатларда 

игтисади сийасят, игтисади тактика, игтисади стратеэийа кими анлайышлара тез-тез раст 

эялмяк олур. Игтисади сийасят игтисади сащядя елми идейаларын, мягсяд вя вязифяля-

рин, сийаси васитя вя практик тяжрцбялярин мяжмусуна дейилир. Игтисади стратеэийа 

узун мцддят цчцн мягсяд вя вязифялярин фундаментал ясасларындан ибарятдир. 



14 
 

Тактика ися даща йахын дювр цчцн мягсяд вя вязифялярдян, онларын щяйата 

кечирилмяси механизминдян ибарятдир.  

Мялумдур ки, щяр бир дювлят чохсайлы диэяр функсийаларла йанашы, игтисади 

функсийа ла йериня йетирир. Бу функсийаларын сямяряли щяйата кечирилмяси цчцн 

дягиг, елми жящятдян ясасландырылмыш игтисади сийасят, стратеэийа вя тактика 

щазырланмалыдыр. Бу вахт щяр шейдян яввял, мцяййян заман вя мякан дахилиндя 

спесуфик хцсусиййятляр нязяря алынмалы, игтисадиййатла сийасятин гаршылыглы ялагяси 

тямин олунмалы, атылан щяр бир аддамын дахили хцсусиййятлярля ялагяляндирилмяси 

елми жящятдян ясасландырылмалыдыр.  

Ямтяя-пул мцнасибятляринин фяалиййят эюстярдийи щяр бир юлкянин игтиса-

диййаты малиййя механизми олмадан кечиня билмяз. Демяли, игтисади сийасятин 

малиййя тяряфи дя олмалыдыр. Малиййя сийасяти игтисади сийасятин тяркиб щиссясидир.  

Малиййя сийасяти малиййя мцнасибятляриндян фяргли олараг игтисади 

цстгурумун тяркибиня дахилдир. Игтисади сийасятин щяйата кечирилмяси, жямиййятин 

цмуми инкишаф истигамятляри малиййя сийасятинин йормалашмасы вя тяшкилиндян чох 

асылыдыр. Бу амил базар игтисадиййаты шяраитиндя хцсусиля бюйцк ящямиййят кясб 

едир. Чцнки базар игтисадиййаты, щяр шейдян яввял, малиййя кредит механизми 

ясасында гурулур. Дювлят тяряфиндян игтисадиййатын тянзимлянмяси ясас етибариля 

малиййя тянзимляйижиляри васитясиля щяйата кечирилир.  

Игтисади ядябиййатларда малиййя сийасятинин мащиййяти мцхтялиф нюгтейи 

нязярлярдян тящлил олунур. Адятян малиййя сийасяти малиййя системи васитяси иля 

щяйата кечирилян тядбирлярин мяжмусу кими гиймятляндирилир. Лакин эюстярмяк 

лазымдыр ки, бу тядбирляр малиййя сийасяти ола билмяз, онлар йалныз малиййя 

сийасятинин щяйата кечирилмяси актлары кими чыхыш едир. Малиййя сийасяти бу 

тядбирлярин щяйата кечирилмясиндян габаг формалашыр вя эюстярилян малиййя 

тядбирляри васитясиля щяйата кечирилир. Буна эюря дя малиййя сийасятини  игтисади 

стратеэийанын щяйата кечирилмясиня йюнялдилян малиййя системи васитясиля щяйата 

кечирилян тядбирлярин елми ясасларынын мяжмусу кими гиймятляндирмяк олар.  

Малиййя сийасяти, малиййя стратеэийасы вя малиййя тактикасы ясасында мцяй-

йян олунур. Малиййя стратеэийасы малиййядян истифадянин ясас истигамятлярини, 
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малиййя мцнасибятляринин тяшкилинин форма вя методларынын дяйишдирилмясини яща-

тя едир. Малиййя тактикасы ися малиййя мцнасибятляринин вя яоагяляринин форма вя 

методларынын дяйишдирилмяси йолу иля жари вязифялярин йериня йетирилмясиня 

йюнялдилир.  

Малиййя сийасяти, щяр шейдян яввял мцяййян бир игтисади мягсядляря чатмаг 

цчцн малиййядян истифадя олунмасыдыр. Дювлят, хцсусиля макроигтисади 

мягсядляриня чатмаг цчцн малиййя васитяляриндян истифадя едир. Дювлят 

эялирляринин артырылмасы, бцджя таразлыьы игтисади артыма апаран ясас васитялярдир, 

бу васитялярин тямин олунмасы ися малиййя сийасятинин ясас вязифяляриндяндир.  

Малиййя сийасяти инсан фяалиййятинин юзцнямяхсус бир сащяси кими цстгурум 

категорийасына дахилдир. Бу сийасятля жямиййятин игтисади базиси арасында чох сых 

ялагяляр мювжуддур. Бир тяряфдян малиййя сийасяти игтисади мцнасибятлярдян 

ямяля эялир вя формалашыр. Лакин жямиййят бу сийасятин сечилмясиндя вя щяйата 

кечирилмясиндя сярбяст дейилдир, йяни бу сон нятижядя игтисади вязиййятдян асылыдыр. 

Диэяр тяряфдян ися малиййя сийасятинин игтисади базися уйьун олараг мейдана 

эялян вя инкишаф едян мцяййян юзцнямяхсус хцсусиййятляри – сяжиййяви 

ганунауйьунлуглары вя инкишаф мянтиги вардыр. Буна эюря дя малиййя сийасяти 

юлкянин малиййя вязиййятиня вя игтисадиййата якс тясир эюстяря билир. Бу тясирляр 

мцхтялиф ола биляр. Йяни бязи щалларда малиййя сийасятинин апарырылмасы 

игтисадиййатын инкишафыны дайандыра биляр.  

Дювлятин эцжцнцн артмасы вя инкишафы чох бюйцк мигдарда малиййя ещтийат-

ларынын бир ялдя мяркязляшдирилмясиня имкан верир ки, бу да игтисади вязиййятя 

лазыми тясир эюстярмяйя шяраит йарадыр.  

Малиййя сийасятинин игтисади инкишафа фяал тясир етмяк имканы елми жящятдян 

ясасландырылмалыдыр. Анжаг елми йахынлашма, йяни билик вя бцтцн амиллярин 

юйрянилмяси игтисади мцнасибятлярин характериндян асылы олмайараг малиййя 

сийасятинин уьурлу олмасына тяминат веря биляр.  

Дювлятин эцжцнун артмасы вя инкишафы чох бюйцк мигдарда малиййя ещти-

йатларынын бир ялдя мяркязляшдирилмясиня имкан верир ки, бу да игтисади вязиййятя 

лазыми тясир эюстярмяйя шяраит йарыдыр.  
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Малиййя сийасятинин игтисади инкишафы фяал тясир етмяк имканы елми жящятдян 

ясасландырылмышдыр. Анжаг елми йахынлашма, йяни билик вя бцтцн амиллярин юйрянил-

мяси игтисади мцнасибятлярин характериндян асылы олмайараг малиййя сийасятинин 

уьурлу олмасына тяминат веря биляр. Она эюря дя малиййя сийасяти гярарлары 

игтисади мянтиг ганунлары ясасында гябул едилмялидир. Бунларла ялагядар олараг 

хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади вя сосиал просеслярдя щюкм сцрян вязий-

йят щаггында инанылмыш вя щягиги информасийанын олмасы, бу вя йа диэяр малиййя 

сийасяти тядбирляринин апарылмасына чох бюйцк тясир едир. Информасийа ящямиййятли 

вя мцкяммял малиййя сийасятинин щазырланмасы цчцн база ролу ойнамалыдыр. 

Малиййя сийасятинин мягсяди малиййя ещтийатларынын щяжмини вя истифадясинин 

сямярялилийини артырмаг олмалыдыр. Малиййя сийасятинин щазырланмасы заманы 

щямчинин конкрет тарихи шяраитдян чыхыш етмяк лазым эялир. Конкрет тарихи шяраит 

дедикдя жямиййятин инкишаф мярщялясинин юцнямяхсус хцсусиййятляри, дахили вя 

бейнялхалг вязиййятин хцсусиййятляри вя дювлятин реал игтисади вя малиййя 

имканлары нязярдя тутулир.  

Малиййя сийасятинин ишлянилмяси Малиййя Назирлйиня щяваля олунмушдур. 

Малиййя Назирлийи малиййя сийасятинин бир нечя варианты щазырлайыр. Бу вариантлар 

експертляр тяряфиндян гиймятляндирилир вя ян оптимал вариант бахылмаг вя 

бяйянилмяк цчцн щюкумятя тягдим едилир. Йалныз щюкумятин разылыьы вя мцвафиг 

гярары иля малиййя сийасятинин ян оптимал варианты ижра едилмяк цчцн эюндярилир. 

Онун бязи мцддяалары Парламент тяряфиндян тясдиг олунур. Ижра функсийасыны 

Малиййя Назирлийи йериня йетирир.  

Малиййя системинин щяйата кечирилмясиндя дювлятин мягсяди, жямиййятин 

инкишафынын ян важиб тялябатыны тямин елмяк цчцн зярури олан малиййя 

ещтийатларынын там сяфярбярлийя алынмасыдыр. Буна уйьун олараг, малиййя 

сийасятинин щяйат кечирилмяси сащибкарлыг фяалиййятинин фяаллашдырылмасы цчцн 

лазыми шяраитин тяшкил едилмясинин тямин етмялидир. Бундан башга дювлятин 

эялирлярини артырмаьа вя щямчинин малиййя ещтийатларынын формалашдырылмасында 

ящалинин интиракынын эенишляндирилмясиня бюйцк диггят йетирилир.  



17 
 

Малиййя сийасятинин ян важиб фяалиййят истигамятляриндян бир дя малиййя 

ещтийатларынын истещсалын сащяляри арасында бюлцшдцрцлмяси йолу иля сямяряли 

истифадя олунмасыдыр. Бу бюлцшдцрмя ися игтисади вя сосиал инкишафын ясас 

истигамятляриня мцсбят тясир эюстярмялидир.  

Цмумиййятля, малиййя сийасятинин щазырланмасы просеси гаршыйа гойулмуш 

мягсядляри уйьурлу йериня йетиря биляжяк малиййя механизминин тяшкили 

принсиплярини нязяря алыр вя мцяййян едир. Малиййя сийасятинин елми жящятдян 

ясасландырылмасы вя дцзэцн, уьурла реаллашдырылмасы чох бюйцк мцсбят нятижяляря 

эятирир. Бу ися о демякдир ки, малиййя сийасяти халгын эцзяранынын йахшылаш-

дырылмасыны тямин едир. Халгын щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы, дювлятин 

эцжлянмяси вя игтисади артым макроигтисади сийасятин ясас мягсядидир. Истяр 

кющня игтисади системдя, истярся дя индики базар игтисадиййаты системиндя малиййя 

сийасятинин башлыжа мягсядляри бунлар олмуш вя олмагдадыр.  

Малиййя сийасяти-дювлятин малиййя ресурсларынын топланмасы, йенидян бюлцш-

дцрцлмяси вя истифадяси иля ялагядар щяйата кечирдийи тядбирлярин мяжмусудур. 

Малиййя сийасяти ижтимаи фяалиййятин бцтцн тяряфлярини ящатя едир. Йяни, о, щям 

игтисади, щям дя бейнялхалг мцнасибятляри ящатя едир.  

Малиййя сийасяти щям дя кетегорийа адландырыла биляр. Бу термин адятян 

малиййя менежменти иля мяшьул олан игтисадчылар тяряфиндян тятбиг едилир. Йяни, 

ону малиййя менежмент методу аляти вя мягсяди кими эютцрцлян малиййя 

мцнасибятляринин сосиал-игтисади мащиййяти кими эютцрсяк категорийа кими гябул 

етмялийик.  

Малиййя мягсяди-эяляжякдя малиййя фяалиййятинин ян идеал нятижяляридир.  

Малиййя сийасятинин мягсяди ися-дювлятин мювжуд сосиал мцнасибятляр 

системинин мющкямляндирилмяси вя малиййя вясаити иля тямин едилмясидир.  

Яэяр малиййя мцнасибятляри базися аид едилярся малиййя сийасяти цстгурум 

щесаб олунур. Лакин бир цстгурум цнсцрц олмагла о базися тясир етмяк 

габилиййятиня маликдир. Яэяр малиййя мцнасибятляри обйектив олараг мювжуд-

дурса вя шцурдан асылы дейился, малиййя сийасяти ону мцяййян едян инсанларын 

шцурлу фяалиййятидир.  
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Малиййя мцнасибятляри малиййя сийасятинин ясасыдыр. Онун мащиййятини вя 

истигамятлярини мцяййян едир.  

Малиййя сийасятини щяйата кечиряркян диэяр игтисади тясир васитяляринин 

комплексшякилдя юйнянилмяси мягсядяуйьун щесаб едилир. Гиймят, кредит, ямяк 

щаггы сийасяти ян мцщцм вя важиб нязяря алынмалы проблемлярдир. Бу проблемляр 

ичярисиндя ямяк щаггы проблеми юзцнямяхсус йер тутур. Республиканын ямяк 

габилиййятли ящалисинин жями 19%-нин ишлядийи нязяря алынса, ямяк щаггы 

сийасятиндяки эярэинлик айдын тясявцр олунур. Иш йерляринин 62%-нин харижи 

фирмалар вя мцштяряк мцяссисяляр тяряфиндян тямин едилдийиндян ямяк щаггы 

сийасяти бейнялхалг малиййя сийасятинин цнсцрцня чеврилир. Гиймят проблеми дя 

малиййя сийасятини мцяййянляшдиряркян ясас эютцрцлян амиллярдян биридир. Гиймят 

сийасяти ямяк щаггы сийасяти иля гаршылыглы ялагядя юйрянилмялидир. Чцнки, ямяк 

щаггынын сявиййяси гиймятлярин сявиййясини индики дюврдя мцяййян едян ян 

башлыжа амилдир. Гиймятлярин сявиййяси иля ямяк щаггы арасында щюкмян гаршылыглы 

ялагя баьлылыг мювжуддур. Бу ики эюстярижи арасында мцяййян нисбят олмалыдыр. 

Ямяк щаггы иля ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси арасындакы ганунауйьунлуг 

гядяр бу нисбят дягиг вя гаршылыглы асылылыг шяклиндя дя мцяййян едилмялидир.  

Ямяк щаггы, малиййя, кредит, гиймят вя сыьорта бюлэц категорийалары 

олмагла гаршылыглы ялагядя вя асылылыгда олса да, щяр бири нисби мцстягиллийя малик-

дирляр. Мясялян, кредит ресурсларынын мянбяйи ссуда фондудур. Ссуда фондунун 

тяшкили ися малиййя мцнасибятляри иля апарылан бюлэц мцнасибятляри васитясиля 

щяйата  кечирилир.  

Щяр бир жямиййятдя дювлят юз вязифя вя мягсядлярини йериня йетирмяк, 

мцяййян наилиййятляр газанмаг цчцн малиййядян истифадя едир. Бу мягсядляря 

наил олунмасында малиййя сийасяти мцщцм рол ойнайыр. Малиййя сийасяти игтисади 

мянафеляря актив тясир васитясидир.  

Малиййя сийасяти чохтяряфлидир вя ясасян ашаьыдакы щялгялярдян ибарятдир: 

1. Малиййянин елми жящятдян ясасландырылмыш инкишаф консепсийасынын 

щазырланмасы; 
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Бу консепсийа игтисади ганунларын тялябляринин юйрянилмяси, тясяррцфатларын 

инкишафынын щяртяряфли тящлили, ящалинин тялябатынын, истещсал мцнасибятляринин вя 

мящсулдар гцввялярин инкишафынын перспективляринин мцяййян едилмяси ясасында 

формалашыр.  

2. Малиййядян жари дюврдя вя перспективдя истифадя олунмасынын ясас 

истигамятляринин мцяййян едилмяси.  

Бу заман малиййя сийасятиндян иряли эялян мягсядя чатмаг йоллары ясас 

эютцрцлцр, бейнялхалг амилляр вя малиййя ресурсларынын мцмкцн олажаг артымы 

нязяря алыныр.  

3. Гаршыйа гойулан мягсядя наил олмаг цчцн практики фяалиййятин щяйата 

кечирилмяси.  

Бу цч щялгянин бирликдя истифадяси малиййя сийасятинин мащиййятини тяшкил 

едир.  

Йалныз жари тялябатларын юдянилмясиня йюнялдилян вя малиййя мцнасибят-

ляринин инкишаф консепсийасына ясасланмайан малиййя сийасяти перспективсиздир. 

Ейни  заманда практики фяалиййятдя тямин олунмайан, йалныз ясас консепсийалар 

щазырланмасы вя малиййядян истифадя истигамятляринин эюстярилмясиня йюнялдилян 

малиййя сийасяти дя реал олмайан сийасятдир.  

Йухарыда дейилдийи кими гаршыйа гойулан мягсядлярин характериндян вя щялл 

олунмасы методларындан асылы олараг м алиййя сийасяти ики йеря бюлцнцр: 

1. Малиййя стратеэийасы. 

2. Малиййя тактикасы.  

Малиййя стратеэийасы игтисади, сийаси вя сосиал стратеэийа иля мцяййян олунан, 

ири мигйаслы вязифялярин щяллини нязярдя тутан, эяляжяк цчцн нязярдя тутан, эяляжяк 

цчцн нязярдя тутулмуш узун мцддятли малиййя сийасяти курсудур. Малиййя 

стратеэийасынын щазырланмасы эедишиндя малиййятинин инкишафынын ясас мейлляри 

прогнозлашдырылыр, онлардан истифадя консепсийалары йарадылыр, малиййя 

мцнасибятляринин тяшкили принсипляри мцяййян едилир. Малиййя сийасятинин формалаш-

масы заманы узун мцддятли мягсядлярин сечилмяси вя мягсядлил програмларын 
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тяртиби сосиал игтисади инкишафын ясас истигамятляриндя малиййя ресурсларынын 

тямяркцзляшмяси цчцн зяруридир.  

Малиййя тактикасы жямиййятин инкишафынын конкрет мярщялясиндя гаршыйа 

чыхан мясялялярин малиййя ялагяляринин тяшкили гайдаларынын дяйишдирилмяси, малиййя 

ресурсларынын йенидян груплашдырылмасы йолу иля щялл едилмяси мягсядини дашыйыр. 

Малиййя стратеэийасынын нисби сабитлийи шяраитиндя малиййя тактикасы чевик олмалыдыр. 

Чцнки сосиал амилляр вя игтисади шяраит щямишя дяйишкяндир.  

Малиййя сийасятинин стратеэийасы вя тактикасы гаршылыглы ялагядядир. Статеэийа 

тактики вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Дцзэцн малиййя 

тактикасы малиййя ялагяляринин тяшкили формаларыны вахтында вя гыса мцддятдя 

дяйишмякля ян аз мясряфля малиййя стратеэийасынын гаршыйа гойдуьу мягсядляря 

наил олунмасына имкан йарадыр.  

Малиййя сийасяти инсан фяалиййятинин спесефик сащяси кими цстгурума аид 

едилир. Онунла жямиййятин игтисади базиси арасында сых гаршылыглы ялагя мювжуддур.  

Бир тяряфдян малиййя сийасяти игтисади мцнасибятлярдян доьур.  

Жямиййят сийасятин щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиндя мцстягил дейил вя 

нящайет малиййя сийасяти игтисадиййатла шяртлянир. 

Диэяр тяряфдян игтисади базис ясасында йаранан вя инкишаф едян малиййя 

сийасяти мцяййян мцстягиллийя маликдир. Онун юзцня мяхсус ганунлары вя инкишаф 

мянтиги вар. Еля буна эюря дя о малиййя вязиййятиня вя игтисадиййата якс тясир 

эюстярмя габилиййятиня маликдир. Бу тясир мцхтялиф ола биляр; бязи щалларда сийаси 

тядбирляр щяйата кечирмякля игтисадиййатын инкишафы цчцн шяраит йарадылыр, бязян ися 

ону лянэидирляр.  

Дцнйа тясяррцфатчылыг тяжрцбяси эюстярир ки, ижтимаи тярягги, сийасятин-

жямиййятин игтисади вя мяняви щяйатына тясир дяряжясинин артмасына эятириб чыхарыр.  

Тясяррцфат ялагяляринин вя реэионал ялагялярин мцряккябляшмяси бцтцн 

тясяррцфат сащяляринин вя реэионларын вя разылашдырылмыш инкишафынын тямин олунмa-

сыны зярури едир. Бунунла ялагядар олараг дювлят малиййя низамлашдырымасы 

эетдикжя даща бюйцк ящямиййят кясб едир.  
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Малиййя сийасятиндя елми-техники тяряггини, елми-тядгигаты тямин едян 

сащяляря цстцнлцк вермяк ещтийажы йараныр. Дювлятин гцдрятли олмасы малиййя 

ресурсларынын чох бюйцк кцтлясини юз ялиндя топламаьа вя игтисади конйцктурайа 

актив тясир етмяк имканы верир.  

Дювлят щяр бир тясяррцфат субйектинин юз ролуну ойнадыьы чох бюйцк бир 

оркестрин дириъоруна чеврилир.  

Мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясинин йцксялян хятт цзря эетдийи шяраит-

дя малиййя тядбирляри даща чох сосиал тялябатлара йюнялдиляжяк жямиййят цзвляринин 

мадди-рифащ щалынын там тямин олунмасына наил олмаг мягсядини эцдцр.  

Малиййя сийасятинин игтисади инкишафа, сосиал тяряггийя актив тясир имканына 

малик олмасы цчцн дярин елми ясасландырмалар тяляб олунур. Анжаг сийасяти мцяй-

йян едян бцтцн амиллярин елми жящятдян юйрянилмяси щямин сийасятин нисби 

мцстягилликдян обйектив игтисади ганунлара табе олмайан сийасятя чаврилмяйяжяйи-

ня тяминат веря биляр. Тясяррцфатчылыг тяжрцбяси эюстярир ки, малиййя сийасятинин 

игтисадиййатдан айрылмасы чох бюйцк игтисади иткиляря сябяб олур, истещсалыда оалн 

имканларын реаллашмасына мане олур. Бундан ютрц малиййя нязяриййяляринин 

нятижяляри даим диггят мяркязиндя олмалы, жямиййятин инкишафы ганунауйьун-

лугларыны мцвафиг шякилдя тятбиг олунмалыдыр.  

Мясялян, кянд тясяррцфатында дяйяр ганунундан сярф нязяр едилмяси узун 

мцддят юлкямиздя бу сащянин бющранына, диэяр сащялярдян эери галмасына эятириб 

чыхармыш, кяндлидя сащибкарлыг рущуну юлдцрмцшдц.  

Малиййя сийасяти малиййя ресурсларындан сямяряли истифадяйя вя онун щяж-

минин артырылмасына йюнялдилмялидир. Малиййя вясаитинин сярфиндян ялдя едилян 

артым малиййя сийасятинин тясирини якс етдирян ян дцзэцн эюстярижидир. Малиййя 

сийасятинин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси просесиндя малиййя ресурсларындан 

истифадянин сямярялилийинин артырылмасынын нязяря алынмасы вясаитлярин сяпялянмяси-

ня, жямиййятин сосиал тялябатынын юдянилмяси цчцн истифадя олунан вясаит мянбя-

ляринин азалдылмасына эятириб чыхарыр.  

Малиййя сийасятини щазырлайаркян конкрет тарихи шяраит нязяря алынмалыдыр. 

Бу сийасят жямиййят инкишафынын щяр бир мярщялясинин спесефикасыны, щям 
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бейнялхалг, щям дя дахили шяраити, дювлятин реал игтисади вя малиййя имканларынын 

нязяря алмалыдыр. Нязярдя тутулмуш вя щяйата кечирилмиш хяржлярин малиййя 

ресурсларынын зяжминдян асылылыьы аксиом кими бцтцн сявиййялярдян олан тясяррцфат 

субйектляри тяряфиндян гябул едилмялидир. Бу гайданын нязяря алынмамасы бцджя 

кясиринин, дювлят боржунун вя инфлйасийа просесинин йаранмасына эятириб чыхарыр.  

Тарихи анын нязяря алынмасы цчцн щям дя кечимиш тясяррцфатчылыг вя малиййя 

гуружулуьу диггятля юйрянилмяли, йени вя мцтярягги мейлляр, дцнйа тяжрцбяи 

арашдырылмалыдыр. Жари дюврцн хцсусиййятлярини нязяря алмагла малиййя сийасятинин 

вахтында дяйишдирилмяси юлкя гаршысында дуран вязифяляри гыса мцддятдя вя аз 

хяржля щяйата кечирмяйя имкан верир.  

Малиййя сийасяти гарышысында гойулан тяляблярдян бири дя онун щазырланмасы 

вя щяйата кечирилмяси просесиня компелекс йанашылмасына риайят едилмясидир. Йяни, 

малиййя системинин бцтцн щялгяляри васитясиля щяйата кечирилян тядбирлярин 

разылашдырылмасы, бир-бириня уйьунлашдырылмасы, онларын инкишафын мцяййян мярщя-

ləсинин мцщцм апарыжы вязифяляринин щяллиня йюнялдилмяси, игтисади сийасятин ясас 

тяркиб щиссяляри-малиййя, кредит, ямяк щаггы, гиймятгойма сийасятляринин сых 

гаршылыглы ялагясини тямин етмяк истигамятиня йюнялдилмяси.  

Малиййя сийасяти мящсулдар гцввялярин инкишафы вя юлкя яразиси цзря сямяряли 

йерляшдирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. О мягсядли програмларын малиййя ресурс-

лары иля тямин олунмасына, вясаитлярин игтисадиййатын апарыжы сащяляриня жямляш-

мясиня, истещсалын сямярялилийинин артмасына стимул йаранмасына, бцтцн ре-

эионларын мцтянасиб инкишаф етмясиня вя йерли хаммалдан истифадяйя сябяб олур.  

Малиййя сийасяти дцнйа юлкяляри иля игтисали ялагялярин мющкямлянмясиня вя 

инкишафына сябяб олур, мцштяряк мцяссисялярин йаранмасыны тямин едир. Мящсулдар 

гцввялярин вя елми-техники тяряггинин инкишафы щал-щазырда еля сявиййяйя чатмышдыр 

ки, айры-айры игтисади програмлары щяйата кечирмяйя бир дювлятин эцжц чатмыр. 

Буна эюря дя юлкяляр игтисади интеграсийайа эедир, вясаитляря гянаят етмяк 

мягсядиля щямин програмларын йалныз бязи тяряфлярини йериня йетирирляр. Малиййя 

сийасяти щям дя инкишаф етмякдя олан юлкяляря бюйцк дювлятлярин кюмяклик 

эюстярмяси просесиндя дя истифадя едилир.  
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Щал щазырда малиййя сийасятинин чатышмазлыглары даща кяскин нязяря чарпыр 

вя бу республикамызын сосиал-игтисади инкишафыны лянэидян амиля чевирилир. Бу 

чатышмазлыглар ашаьыдакылардыр: 

1. Малиййя сийасятинин догматик характер дашымасы (тяшяббцскарлыьын 

олмамасы) вя юлкянин инкишаф шяраитинин дяйшмясиня дярщал реаксийа вермяк 

габилиййятинин олмасы.  

2. Стратеъи характер дашыйан консепсийаларын ишляниб щазырланмамасы.  

3. Гыса мцддятдя хейир эютцрмяк хятриня аз ясасландырылмыш тактики тядбирлярин 

щяйата кечирилмяси.  

4. Малиййя сийасятинин халг тясярруфатынын фактики вязиййятиндян айырмасы.  

5. Малиййя фяалиййятинин ясас тялябатындан-вясаитя эюря йашайыб-фяалиййят 

эюстярмяк гайдасындан-сярф нязяр едилмяси.  

6. Вятяндашларын сосиал тялябатларынын юяднилмяси цчцн малиййя баазсы мцяййян 

едиляркян галыг методундан истифадя едилмяси.  

Мцасир дюврдя щазырланмыш малиййя сийасяти консепсийасынын мягсяди 

истещсалын ясасында ящалинин щяйат сявиййясинин даща да йцксялдилмяси, ижтимаи-

истещсалын сямярялилилйинин сцрятли артымыны тямин етмяк олмалыдыр. Малиййя 

сийасятиин сосиал истигамятли олмасы тякжя ящалинин мадди-рифащ щалынын йцксялмяси 

цчцн малиййя ресурсларынын сяфярбярлийя алынмасында дейил, щям дя игтисади 

сийасятин ясас мягсядиня йени принсипиал йанашмада ифадя олунур. Щяйат 

сявиййяси инди истещсалын инкишафыны, малиййя ресурсларындан истифадянин 

гурулушуну вя истигамятини мцяййян едян эюстярижийя чеврилмишдир.  

Сосиал програмын мяркязи нювтяси йарадыжы вя йцксяк мящсулдарлы ямяк 

цчцн шяраит йарадылмасы, мцстягиллик, тяшяббцскарлыг вя ясл зиряклилик эюстярилмяси-

дир. Ейни заманда аз тяминаты вятяндашларын сосиал мцдафияси системи дя нязярдя 

тутулур. Сосиал мцдафия ян яввявл эялирлярин индексляшдирилмяси, йяни бцджя 

тяшкиатлары щесабына вя йа компенисасийа йолу иля онларын истещлак гиймятляринин 

артмасы индекси щяжминдя артырылмасы йолу иля щяйата кечирилир. 
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Йени малиййя стратеэийасы мцхтялиф мцлкиййят формаларынын, базар 

мцнасибятляринин инкишафы, ямтяя, иш гцввяси вя капитал базарынын бярабяр 

щцгуглу фяалиййяти нязяря алынмагла ишляниб щазырланыр.  

Игтисади вя сосиал сферайа малиййя тясиринин ясас методлары ашаьыдакылардыр: 

верэигойма, малиййя ресурслары иля маневр етмя, малиййяляшдирмя, малиййя 

базары вя с. Дцнйа тяжрцбяси бу методларын чевик вя сямяряли олдуьуну сцбут 

едир.  

Мцасир дюврцн малиййя сийасяти малиййя сийасяти малиййя стратеэийасынын вя 

мювжуд игтисади шяраитин тялябляриня уйьун сурятдя ишляниб щазырланыр. О бу эцн 

малиййя системини бющранлы вязиййятдян чыхармаг ишиня хидмят едир.  

Малиййя сащясиндя бющран олмасыны ашаьыдакылар сцбут едир.  

1. Чох бюйцк мигдарда бцджя кясиринин олмасы. 

2. Пулун емиссийасынын артымы вя буна уйьун олараг инфлйасийанын эцжлянмяси. 

Азярбайжан Республикасы пулун емиссийасыны харижи юлкяйя щяваля ется вя 

инфлйасийаны сцни сурятдя сахламаьа жящд эюстярся дя щал щазырда пул 

тядавцлцндя нюгсанлар эизли инфлйасийайа эятириб чыхарыр вя ящалинин онсуз да 

жцзи сявиййядя олан реал пул эялирлярини бир аз да ашаьы салыр.  

3. Дювлятин дахили вя харижи боржунун артымы. 

4. Чохлу сайда зярярля ишляйян вя йа аз рентабелли мцяссисялярин мювжудлуьу. 

Азярбайжан Республикасында сянайе мцяссисялярнин 70-80%-и артыг 

мцфлисляшмя щяддиня чатмыш вя йашама имканыны йалныз юзялляшдирмядя 

эюрцрляр.  

5. Тясяррцфатларда гейри-истещсал хяржляринин вя иткилярин чохалмасы.  

6. Йарымчыг тикилян обйектлярин чохлуьу вя с.  

Бющран  щям дювлят малиййяси сферасында щям дя мцяссися вя тяшкилатларын 

малиййясиндя юзцнц тязащцр етдирир.  

Азярбайжан Республикасында мцряккяб игтисади вя малиййя шяраитиндя, 

истещсалын сямярялилийинин ашаьы дцшдцйц бир дюврдя тявяррцфатларын малиййя 

саьламлашдырылмасы цчцн комплекс тядбирляр системи ишляниб щазырланмышдыр. Биз 

щямин тядбирлярин кифайят гядяр ясасландырылмыш вя йа тясирли олмасындан 
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сярфнязяр едяряк садяжя бу тядбирлярин кифайят гядяр ясасландырылмыш вя йа тясирли 

олмасындан сярфнязяр едяряк садяжя бу тядбирляри садаламагла кифайятлянирик.  

Биринэи вя ян ясас сайылан тядбир азад сащибкарлыг фяалиййятинин танынмaсыдыр. 

Мцхтялиф тясяррцфатчылыг формаларынын тятбиги рягабятин инкишафына шяраит йарадыр, 

тяшяббцскарлыьа, ижтимаи тялябатын даща дольун юдянилмясиня, ресурсларын 

горунуб сахланмасына, техники базанын вя мящсул чешидинин тязялянмясиня, ишчи 

коллективинин сосиал проблемляринин щяллиня кюмяк едир.  

Игтисадиййатын цзвц гурулушунун йенидян гурулмасы да мцщцм ящямиййятя 

маликдир. Йяни силащ истещсалынын ихтисар едилмяси вя аьыр сянайе сащяляринин 

хцсуси чякисинин цмуми истещсалдан артымы тямин едилмялидир.  

Дцздцр, Азярбайжан Республикасы мяжбуриййят гаршысынла (мцщарибя тящлц-

кяси даим мювжуд олдуьундан) силащ ялдя едилмясиня вясаити мцяййян щяддя 

сахламалыдыр. Лакин юлкя силащланмайа чоъх бюйцк щяжмдя вясаит сярф едя 

билмяз. Бу, диэяр мцлки истещсал сащяляриндян бюйцк сайда ясас вясаитлярин, 

хаммал, материал вя енеръинин йайындырылмасына сябяб олур.  

Азярбайжанда истещсал щяжминин кцтляви сурятдя азалдыьы вя ири мцяссисялярин 

даьыларан явязиндя хырда сехлярин ямяля эялдийи индики шяраитдя гурулуша йенидян 

бахылмасы вя мцасир дюврцн тялябатына уйьун сурятдя йенидян гурулмасы чох 

важиб дювлят проблемидир.  

Игтисадиййатын вя малиййянин сыьорталашдырылмасы вязифяляриндян бири дя пул 

тядавцлцнцн гайдайа салынмасы вя манатын алыжылыг габилиййятинин йцксялдилмяси-

дир. Бунун цчцн ящали мящсул истещсалынын вя хидмят эюстярмянин артымы иля 

йанашы мцяссисялярин вя ящалинин сярбяст пул вясаитляринн-материал ещтийатларынын, 

евлярин, торпаг сащяляринин сатылмасы, истиграз, сящм вя диэяр гиймятли каьызларын 

бурахылмасы йолу иля жялб едилмяси мягсядяуйьун щесаб едилир.  

Адятян, сосиал в диэяр тялябатларын юдянилмяси цчцн йюнялдилян малиййя 

ресурсларынын артымы юлкянин мцдафиясиня, идарячилик апаратына, зярярля ишляйян 

мцяссисялярин сахланылмасына, капитал гойулушуна чякилян хяржлярин кяскин 

сурятдя азалмасы щесабына ялдя едилир. Анжаг дювлят хяржляринин ихтисары гыса 

мцддятли сямяря верир.  
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Чохсайлы сийаси, игтисади вя сосиал характерли сябябляр цзцндян дювлят хяржляри 

даим артыма мейиллидир. Еля буна эюря  дя мцасир малиййя сийасяти дювлятин 

малиййя ресурсларынын даими артымыны тямин едян тядбирляр ишляниб щазырланмaсыны 

нязяндя тутур.  

Мцяссися вя тяшкилатларын ишин сон нятижяляриня мараьынын вя мясулиййятинин 

артмасы мянфяятдян верэи тутулмасынын тятбигиня эятириб чыхармышдыр. Сямярясиз 

тясяррцфатлара манея йарадылмасы методу кими дювлят бцтцн мцяссисяляря 

малиййя ресурсларынын йенидян бюлцшдцрцлмясиндя, тядиййялярин щяддинин мцяй-

йян едилмясиндя, субйективизмин арадан галдырылмасында бярабяр тялябляр 

гойулмасыны мягсядяуйьун щесаб едир. Верэи тядиййяляри системинин тятбиги щям 

дя дювлят малиййясинин вязиййятини (дювлят бцджясинин вязиййятини) мцяссисялярин 

фяалиййятинин сямярялилийндян асылы етмяк нюгтейи нязяриндян принсипиал 

ящямиййят кясб едир. Бцджяйя дахил олан вясиатлярин щяжми игтисадиййатда эедян 

просесляри якс етдирдийиндян онун тящлили малиййя сийасяти сащясиндя вахтында бу 

вя йа диэяр гярарларын гябул едилмясиня вя онларын тясяррцфат щялгяляринин ишинин 

жанландырылмасына йюнялдилмясиня имкан верир.  

Малиййя сийасятинин жанландырылмасы нювгтейи нязяриндян малиййя 

ресурсларынын йенидян бюлцшдцрцлмяси тяжрцбясиндя ясаслы дяйишикликляр едилмяси 

мцщцм ящямиййят кясб едир. Бцджя васитясиля вясаитлярин «цфиги» сурятдя йенидян 

бюлцшдцрцлмяси методунун явязиня, эетдикжя, вясаитлярин малиййя базары 

васитясиля «шагули» сурятдя йенидян бюлцшдцрцлмяси методундан истифадя едилир.  

Беляликля, вясаитлярин ахымы инзибати амирлик методу иля дейил, тяляб вя 

тяклифдян асылы олараг малиййя ресурсларына тясяррцфат субйектляринин ещтийажы 

нязяря алынмага баш верир. Бу ися йенидян бюлцшдцрцлян малиййя ресурсларындан 

сямяряли истифадя етмяк имканы верир.  

Малиййя базарынын инкишафы иля ялагядар олараг ящалинин, мцяссися вя 

тяшкилатларын сярбяст пул вясаити даща чох жялб едилир вя халг тясяррцфатынын, о 

жцмлядян диэяр цмумдювлят ещтийажларынын юяднилмяси цчцн истифадя едилир. 

Дцздцр республикада щялялик банк системиндяки нюгсанлар цзцндян ящалинин 

яманятляринин жялб едилмяси хейли чятинлик тюрядир, чцнки онларын кредит 
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тяшкилатларына инамы азалмышдыр. Лакин дювлят истигразларынын вя хязиня 

билетляринин бурахылмасы тяжрцбяси эетдикжя эенишлянир.  

Игтисадиййатын дирчялмяси вя бунун ясасында юлкянин малиййя имканларынын 

эенишляндирилмясиндя харижи инвестисийаларын да ролу бюйцкдцр. Дцнйа тяжрцбяси 

харижи инвестисийаларын тясиринин даща эцжлц олдуьуну вя бу вясаитдян даща 

сямяряли истифадя олдуьуну эюстярир.  

Бу вя йа диэяр тялябатын юдянилмяси анжаг малиййя ресурсларынын варлыьы иля 

тямин олуна биляр. Бу о демякдир ки, малиййя сийасяти реал малиййя имканлары 

нязяря алынмагла ишляниб щазырланмалыдыр. Хяржляр йалныз малиййя ресурслары 

чохалдыгжа артырылмалыдыр. Щям дя истещлакы малиййяляшдирмядян истещсалын 

малиййяляшдирилмясиня кечилмялидир.  

Беляликля, игтисади вя малиййя сийасяти ящалийя юз эялирлярини артырмаг имканы 

вермякля йанашы сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына ялверишли шяраит йаратмаг 

истигамятиндя олмалыдыр.  

Малиййя сийасятинин ясаслы дюнцшц малиййя механизмини дя йенидян гурмa-

ьа тяляб едир. Малиййя механизминин йенидян гурулмасынын мягсяди базар 

мцнасибятляринин инкишафы ясасында ижтимаи истещсалын сямярялилийинин артырылмА-

сына тясир эюстярилмяси, малиййя ресурсларындан сямярялилийинин тямин едилмясидир. 

Малиййя механизминин йенидян гурулмасы халг тясяррцфатында гаршылыглы малиййя 

ялагяляринин тяшкилиня принсипжя йени йанашма тяляб едир. О, мцяссисялярин 

мясулиййятини, тяшяббцскарлыьыны щяртяряфли инкишаф етдирмяли, щяр бир тяшкилатын вя 

бцтювлцкдя реэионун ишин сон нятижяляриня мараьыны тямин етмялидир.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисялярин истещсал амилляриндян дцзэцн вя 

сямяряли истифадя етмяляри цчцн мцхтялиф малиййя методларындан истифадя 

олунмасы лазым эялир. Щямчинин онларын малиййя фяалиййятини мящдудлашдырмаг 

да тяляб олунмур. Базардакы рягабят мцяссисяниистещсалын сямярялилийи гайьысына 

галмаьа мяжбур едир. Бундан ютрц о малиййя планлашдырмасынын кейфиййятини 

йцксялтмяли, малиййя ресурсларындан сямяряли истифадя цзря идаря дахили малиййя 

нязарятини эцжляндирмялидир. 
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Бунунла бирликдя дювлят тяряфиндян базар мцнасибятляринин малиййя 

низамлашдырылмасынын ящямиййяти дя артыр.  

Бу иш мцяссисялярин мянфяятиндян верэи тутулмасы (тарифлярин дяйишдирилмяси, 

верэи эцзяштляри верилмяси, верэийя жялб олунан обйектлярин диференсиаллашдырыл-

масы), йени верэи нювляринин тятбиги (идхал вя ихраж верэиси, ЯДВ), ящалинин 

эялирляринин верэийя жялб олунмасы, мягмядли програмларын малиййяляшдирилмяси 

йолу иля щяйата кечирилир.  

Тясяррцфат мцгавиляляринин йериня йетириляси, бурахылан мящсулун кейфиййят 

параметрляриня вя яртаф мцщитин мцщафизяси цзря тялябяляря риайят едилмяси, 

санитарийа норма вя гайдаларынын позулмасы цзря малиййя санксийалары 

эцжляндирилир. Дювлят бцджя вя бцджядянкянар фондлар гаршысында малиййя 

ющядилкляринин вахтында вя там шякилдя йериня йетирилмяси цзря жяримяляри артырыр. 

Верэинин обйектлярини вя мянфяяти эизлятмяк цзря жидди жяза верилир. Аудитор 

малиййя нязаряти эениш вцсят алыр.  

Ящалийя сосиал хидмятин йахшылащдырылмасы мягсяди иля сосиал сферанын 

мцяссися вя тяшкилатларында йени тявяррцфатчылыг механизми тятбиг едилмишдир.  

Бцджядян онларын тялябатынны малиййяляшдирирмяси щяр вятяндаша сосиал 

хяржлярин мябляьиня вя диэяр эюстярижиляря эюря мцяййян едилян узун мцддятли 

сабит нормативляр ясасында щяйата кечирилир. Сосиал сферанын мцяссися вя 

тяшкилатларына пуллу хидмят эюстярмяйя, тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олмаьа, 

юз эялирляриня сярбяст сурятдя сярянжам вермяйя ижазя верилир.  

Дювлятин малиййяси механизминдя кюклц дяйишикликляр едилмишдир: дювлят 

бцджясинин эялирляринин тяшкили верэиляря ясасланыр. Бцджя хяржляринин гурулушу вя 

бцджядян малиййяляшдирмя системи принсипиал шякилдя дяйишдирилмишдир. 

Бцджядянкянар фондлар системи эениш инкишаф тапмышдыр.  

Базар мцнасибятляринин инкишафы, идарячилик методларынын тякмилляшдирилмяси 

шяхси вя ямлак сыьортасынын тяшкили вя идаря олунмасында мцсбят нятижяляря эятириб 

чыхармышдыр: кооператив сыьорта тяшкилатлары инкишаф едир; сящмдар сыьортажямий-

йятляри, йени сыьорта нювляри йараныр, мяжбури вя кюнцллц сыьорта формалары 

арасындакы нисбят дяйишилир. Сыьорта механизинин йахшылашдырылмасы сыьорта ишинин 
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сямярялилийинин йцксялдилмясиня, сыьорталананлара хидмят кейфиййятинин йахшылаш-

дырылмасына йюнялдилир.  

Малиййя механизминин йенидян гурулмасы щцгуги вя мадди базарынын 

йарадылмасы иля мцшаийят олунур.  

Малиййя maliyyə mexanizmi тяшкил олунаркян юлкядя идаряетмянин хцсусий-

йятляри, жямиййятин инкишаф сявиййяси вя диэяр мясяляляр, даща доьрусу бир сыра 

принсипляр нязяря алынмалыдыр. Бу принсипляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. Сярбястлик принсипи. Бу принсипин ясас мащиййяти ондан ибарятдир ки, 

Азярбайжан дювляти мцстягил олараг, щеч бир кянар тясирляр олмадан юз дахили 

игтисади хцсусиййятляринин нязяря алараг малиййя сийасятини тяшкил едир.  

2. Дювлятин игтисадиййата мцдахиляси. Бу принсипя эюря щеч дя дювлят бцтцн 

игтисади фяалиййяти юз ялиндя жямляшдирмир. Бу заман базар игтисадиййатынын 

тялябляри нязяря алынажаг юлкяжя ясас малиййя мясяляляри бир мяркяздян идаря 

олунур вя юзял бюлмянин фяалиййят мцстягиллийи тохунулмаз галыр.  

3. Дювлятин эялир вя хяржляринин баланслашдырылмасы вя малиййя ещтийатларынын 

йарадылмасы принсипи. Цмумиййятля, дювлятин малиййя сийасятинин ясас 

истигамятляриндян бири кими бцтцн малиййя планларынын эялир вя хярж щиссяляри 

баланслашдырылмалыдыр. Бу ися дювлятин реал имканлары нязяря алынмагла мялум 

васитялярля щяйата кечирилир. Бунлардан башга дювлят эяляжякдя яввялжядян 

нязярдя тутулмайан хяржлярин малиййяляшдирилмяси цчцн ещтийатлар йарадылмa-

сы сащясиндя бцтцн имканларындан истифадя етмялидир. Дювлятин малиййя 

ещтийатларынын кифайят гядяр олмасы бир сыра малиййя мясяляялринин мцсбят 

щяллини тямин едян ясас шяртлярдяндир. Малиййя ещтийатларынын щяжмжя 

бюйцклцйц дювлятин инкишафыны эюстярян ясас амиллярдяндир вя дювлятин варлы 

олмасыны якс етдирир.  
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FƏSİL II İqtisadi proseslərin tənzimlənınəsində maliyyə    
mexanizminin müasir vəziyyətinin təhlili 

2.1 Azərbaycanda makroiqtisadi sabitləşdirilmənin təmin olunmasında büdcə-
vergi mexanizminin rolu (retrospektiv baxış) 

Son illərdə dünya iqtisadiyyatında müşahidə olunan tənəzzül 2013-cü ilin 

ikinci yarısında səngimiş, iqtisadi artım meyilləri güclənmişdir. 2013-cü ildə 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına əsasən dünya iqtisadiyyatı 3,0 faiz 

artmışdır, eyni zamanda inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə inkişafda olan ölkələrdə 

artım sürəti daha yüksək olmuşdur. Belə ki, ötən ildə inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi 

artım sürəti 1,3 faiz olduğu halda, inkişafda olan ölkələrdə bu göstərici 4,7 faiz, 

Asiya regionunda isə daha sürətli olaraq 6,1 faiz təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında da aparılan iqtisadi islahatlar ölkənin sosial-

iqtisadi inkişafının sürətlənməsinin əsas təkanverici qüvvəsinə çevrilməklə, fiskal 

siyasətin müsbət inkişaf tendensiyasının təmin olunmasına da öz töhfəsini vermiş-

dir. Məhz bu mühüm amilin nəticəsində dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri 

yüksəlməklə, Azərbaycan Respublikasında qəbul edilən Dövlət proqramlarının 

uğurlu icrasına, əhalinin sosial problemlərinin həllinə dair tədbirlərin ardıcıl şəkildə 

həyata keçirilməsinə təsir göstərmişdir.  

Həmçinin son illər Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması, sosial-iqtisadi 

rifahın yüksəldilməsi, regional və sahəvi inkişafın təmin edilməsi istiqamətində 

həyata keçirilmiş və keçirilən iqtisadi islahatların, tədbirlərin (bu islahat və tədbir-

lərin hansı siyasi sənədlərlə həyata keçirilməsi yuxarıda qeyd edilmişdir) davamlı 

nəticəsi olaraq ölkədə əhalinin həyat səviyyəsi ilbə-il yüksəlir, iqtisadiyyatın 

regional və sahəvi kəsimdə inkişafı reallaşır.  

Bütün bunlar göstərir ki, artıq ölkəmizin iqtisadi inkişafı yeni keyfiyyət 

mərhələsinə daxil olmuşdur.Yeni mərhələnin əsas hədəfi, milli iqtisadiyyatın rəqa-

bət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə və dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inte-

qrasiyasına nail olmaqla, uzunmüddətli perspektivə ölkədə dinamik sosial-iqtisadi 

inkişafın davamhlığını təmin etməkdən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasında 

təsdiq edilmiş, iqtisadi siyasət sənədlərində bu hədəfin reallaşması üçün yerinə 
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yetirilməsi zəruri olan vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir. Bunlara ölkənin malik 

olduğu iqtisadi potensialın gücləndirilməsi və bu potensialın kompleks şəkildə 

səmərəli reallaşdırılması, o cümlədən qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi (neft-

dən asılı olmayan güclü Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşdırılması), hər bir 

regionun (iqtisadi zonanın) malik olduğu potensialdan tam və səmərəli istifadə 

olunması və onların inkişafının tarazlaşdırılması, çoxlu sayda yeni iş yerlərinin 

açılmasına şərait yaradılması, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sosial xidmətlərin 

həcminin, keyfiyyətinin və ünvanlılığının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, yoxsul-

luğun azaldılması kimi vəzifələri aid etmək olar.  

Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi hesabat və proqnoz  göstəriciləri 
2011-2017 

Cədvəl 1 
Göstəricilər Ölçü 

vahidi 
Hesabat 

 
Proqnoz 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. UDM bazar 
qiymətləri ilə 

mln.  m 52082,0 53995,0 54740,8 58568,9 59380,4 63057,6 67317,2 

real artım tempi % 0,1 2,2 4,5 5,2 5,8 4,8 6,0 

deflyator % 22,5 1,5 -3,0 1,7 -4,2 1,3 0,8 
2. Özəl sektorun 

ÜDM-də payı 
ÜDM-də 
payı, % 

82,5 81,5 82,3 83,2 82,1 81,8 81,8 

3. Neft sektoru, 
ÜDM, bazar 
qiymətləri ilə 

  mln m 26650,5 25520,1 22798,3 22541,1 19024,5 18305,2 18606,9 

real artım tempi 
 

% -9,3 -5,0 -1,2 -1,5 2,1 -3,2 1,5 

deflyator  
% 

40,6 0,8 -9,6 0,4 -17,4 -0,6 0,2 
ÜDM-də payı % 51,2 47,3 41,6 38,5 32,0 29,0 27,6 

4.Qeyri-neft sekto-
ru, ÜDM, bazar 
qiymətləri ilə 

  mln m 25431,5 28474,9 31942,6 36027,8 40355,9 44752,4 48710,3 

real artım tempi % 9,4 9,7 9,7 10,0 8,1 8,6 7,8 

deflyator % 8,0 2,1 2,3 2,6 3,7 2,1 1,0 
ÜDM-də payı % 48,8 52,7 58,4 61,5 68,0 71,0 72,4 

5.Əhalinin gəlirləri    min. m 30524,6 34723,9 38388,9 42276,8 47165,1 51576,6 55943,6 

real artım tempi illik, 10,5 12,5 7,0 6,4 7,5 5,2 4,2 
8. Inflyasiya % 7,9 1,1 3,3 3,5 3,8 3,9 4,1 
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət  Statistika Komitəsinin məlumatları “Azərbaycan 
Rəqəmlərdə”  səh-62 
 

        “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və 
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   2001      2002    2003    2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012    2013    2014 
 

      Neft ÜDM             Qeyri-neft ÜDM 
 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan 

Respublikasının 2014-2017-ci illərdə iqtisadi və sosial inkişafının əsas 

istiqamətlərini müəyyən etməklə hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasının 2014-

cü il və gələn üç il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstərici-

ləri”nin əsas məqsədi iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin müasir 

forma və metodlarını tətbiq etməklə qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafına, 

makroiqtisadi sabitliyin saxlanılmasına, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsinə və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının sürətləndirilməsinə, 

ölkənin ixrac qabiliyyətinin artırılmasına, iqtisadi zonaların davamlı və tarazlı 

inkişafının təmin edilməsinə, sosial yönümlü siyasətin prioritetliyinin qorunub 

saxlanılmasına nail olmaqdan ibarətdir.1  

Diaqraınına 1 

ÜDM-in tərkibində neft və qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi (%-lə)    

                                   

                    

                     

                   

                    

                    

                  

                   

                 

                                                     

  
 Mənbə: Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi,  Hesabat ,“Azərbaycan Respublikasının 
2014-cü il və  gələn üç il  üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri”    

 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyasına və əsas 

makroiqtisadi proqnoz göstəricilərinə əsasən 2014-cü ildə ölkə üzrə real iqtisadi 

                                                           
1
 Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Hesabat,  “Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il və  gələn 

üç il  üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri”   s.61 
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artım 5,2 faiz olmaqla ümumi daxili məhsul istehsalı bazar qiymətləri ilə 58,6 mlrd. 

manat təşkil ediləcəyi proqnozlaşdırılmışdır. 

    Neft sektoru üzrə ümumi daxili məhsulun 1,5 faiz azalacağı nəzərdə tutulduğu 

halda, qeyri- neft sektorunda əlavə dəyərin 36,0 mlrd. manat və ya cari ilə nisbətən 

10,0 faiz real artımı proqnozlaşdırılır ki, bu da növbəti ildə də qeyri neft sektorunun 

inkişafının yüksələn xətlə davam edəcəyi deməkdir. 

    Ümumi daxili məhsulda qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi 61,5 faiz həddində 

proqnozlaşdırılır ki, bu da 2012-ci ilin yekununa nisbətən 8,8 faiz, 2013-cü ilin 

icrasına nisbətən 3,1 faiz çoxdur. Özəl sektorun ümumi daxili məhsulda payı 83,2 

faiz həddində proqnozlaşdırılmışdır. 

Dünya iqtisadiyyatında müşahidə olunan və getdikcə güclənən iqtisadi artım 

meylləri beynəlxalq neft bazarlarındakı qiymətlərin sabit saxlanılmasına müsbət 

təsir göstərmiş, neftin 1 barelinin 2013-cü il üzrə orta illik satış qiymətinin 107,9 

ABŞ dolları səviyyəsində qalmasını şərtləndirmişdir. Dünya bazarlarında xam neftin 

(Brent növü) orta illik satış qiyməti 2013-cü il dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi 

üçün qəbul edilmiş göstəricidən 7,9 ABŞ dolları və yaxud 7,9 faiz çox olmuş, 

Azərbaycan Respublikasının ixrac etdiyi “Azəri Layt” xam neftinin 1 barelinin orta 

satış qiyməti isə 111,2 ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2013-cü ildə dünyanın ticarət 

dövriyyəsinin artım sürəti 2012-ci ilin göstəricisi ilə eyni səviyyədə, yəni 2,7 faiz 

olmuşdur ki, bu da böhrandan sonra ticarət münasibətlərinin sabitləşməsini özündə 

əks etdirir. İnkişaf etmiş ölkələrdə idxalın artımı 1,4 faiz olduğu halda, inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə bu göstərici 5,4 faiz təşkil etmişdir.  

2013-cü il ərzində sənaye sahəsində 26,7 mlrd. manat, yaxud ÜDM-in 46,3 

faizi həcmində, 2014-cü il üzrə ümumi daxili məhsulun sahə strukturunda sənayenin 

payı (ümumi daxili məhsulun 41,8 faizi) daha yüksək qiymətləndirilir ki, bunun da 

əsasını neft və qaz sənayesi (ümumi daxili məhsulun 36,4 faizi) təşkil edəcəkdir. 

Tikinti sahəsində 6,8 mlrd. manat (müvafiq olaraq 11,8 faiz), kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində 3,1 mlrd. manat (müvafiq olaraq 5,3 faiz), 

nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 2,8 mlrd. manat (müvafiq olaraq 4,8 faiz), 

informasiya və rabitə xidmətləri sahəsində 1,0 mlrd. manat (müvafiq olaraq 1,8 
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faiz), ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri üzrə xidmətlər sahəsində 4,1 mlrd. 

manat (müvafiq olaraq 7,1 faiz), turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə xidmətləri 

sahəsində 1,1 mlrd. manat (müvafiq olaraq 1,8 faiz), sosial və digər xidmətlər 

sahəsində isə 8,5 mlrd. manat (müvafiq olaraq 14,7 faiz) həcmində əlavə dəyər 

yaranmışdır. Məhsula və idxala görə xalis vergilər ÜDM-in 6,4 faizinə bərabər 

olmuşdur. ÜDM-in əhalinin hər nəfərinə düşən həcmi 2012-ci illə müqayisədə 4,4 

faiz artaraq 6207,3 manat və yaxud 7912,5 ABŞ dolları təşkil etmişdir. İl ərzində 

ölkənin valyuta ehtiyatları 9,0 faiz artaraq 50,0 mlrd. ABŞ dollarını ötmüşdür ki, bu 

da dövlətin xarici borcundan təqribən 9 dəfə çoxdur.2 

2013-cü ilin yekunlarına görə ölkə əhalisinin gəlirləri əvvəlki illə müqayisədə 

8,0 faiz  artaraq 37,6 mlrd. manata çatmış, əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlərin 

həcmi isə orta hesabla 4039,6 manat olmuşdur. Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər 

əvvəlki illə müqayisədə 6,6 faiz artaraq istehlak qiymətləri indeksini (inflyasiyanı) 

4,2 faiz üstələmişdir. Gəlirlərin 64,3 faizi son istehlaka, 8,3 faizi vergilər, sosial 

sığorta və üzvlük haqlarının, 25,6 faizi isə əmanətlərin və kapitalın artırılmasına, 1,8 

faizi kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsinə yönəldilmişdir. Əhalinin sərəncamında 

qalan gəlir 34,5 mlrd. manat təşkil edərək əvvəlki ilə nisbətən 8,0 faiz artmışdır.3 

2013-cü ildə əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 15,1 faiz artaraq 17,9 mlrd. 

manat olmuş, onun 66,3 faizi və yaxud 11,9 mlrd. manatı tikinti-quraşdırma işlərinin 

yerinə yetirilməsinə sərf edilmişdir. Maliyyə mənbələri üzrə əsas kapitala 

yönəldilmiş vəsaitin 44,8 faizini müəssisə və təşkilatların vəsaitləri, 43,8 faizini 

dövlət büdcəsinin vəsaitləri, 4,8 faizini bank kreditləri, 3,2 faizini büdcədənkənar 

dövlət fondlarının vəsaitləri, 2,6 faizini əhalinin şəxsi vəsaiti, 0,8 faizini isə sair 

vəsaitlər təşkil etmişdir. 

Cari ilin yanvar-sentuabr aylarında inflyasiya ötən ilin müvafiq dövrünə 

nisbətən 2,3 faiz təşkil etmişdir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məlumatlarına  əsasən 

2013-cü ilin sonuna inflyasiya 3,3 faiz olmuş, 2014-cü ildə isə 3,5 faiz həcmində 

                                                           
2
 Azərbaycan Respublikası Dövlət  Statistika Komitəsinin məlumatları, məcmuə “Azərbaycan Rəqəmlərdə” s.-44 

3
 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının statistik göstəriciləri, Bakı, 2013,  s.62 
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olacağı gözlənilir. (Diaqram 2)4  

Diaqram 2 

Azərbaycan Respublikasında 2001-2014-cü illərdə inflyasiya göstəriciləri 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının statistik göstəriciləri, Bakı, 2013 

2014-cü ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri ümumi daxili məhsulun 31,4 faizi 

həcmində olmaqla, nominal ifadədə 18 384,0 mln. manat, dövlət büdcəsinin 

xərcləri isə ümumi daxili məhsulun 34,3 faizini təşkil etməklə 20 063,0 mln. 

manat həcmində proqnozlaşdırılır. 

2014-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri ümumi daxili məhsulun 31,4 faizi 

həcmində olmaqla, nominal ifadədə 18 384,0 mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bu 

da, 2012-ci ilin faktiki icra göstəricisi ilə müqayisədə 1 102,5 mln. manat və ya 

6,4 faiz çoxdur. (Cədvəl 5) 

 Cədvəl 2 

2012-2014-cü illər üzrə dövlət büdcəsinin göstəriciləri (mln. manat) 
       

 2012 2013 2014 2014-cü ilin müqayisəsi 

 fakt fakt proqnoz   2012-ci illin faktı 
ilə 

2013-cü illin proqnozu 
ilə 

    fərq (+;-) faiz fərq 
(+;-) 

faiz 
Gəlirlər 
 
 

 
17281,5 

 
19159,0 

 
18384,0 

 
1102,5 

 
6,4 

 
-775,0 

 
-4,0 

Xərclər  
17416,5 

 
19850,0 

 
20063,0 

 
2646,5 

 
15,2 

 
213,0 

 
1,1 

Büdcə kəsiri -135,0 -691,0 -1679,0 -1544,0  -988,0  

Mənbə: Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi  “Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il və  gələn üç il  
üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri”    

                                                           
4
 Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi  “Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il və  gələn üç il  üzrə 

iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri”   s65 
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  2014-cü il dövlət büdcəsi gəlirlərinin 9,3 milyard manatını və ya ümumi 

büdcə daxilolmalarının 50,8%-ni Dövlət Neft Fondundan transfertlər, 7,1 milyard 

manatını və ya 38,6%-ni Vergilər Nazirliyi, 1,5 milyard manatını və ya 8,2%-ni 

Gömrük Komitəsinin xətti ilə, 0,4 milyard manatını və ya 2,2%-ni büdcə 

təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, 0,2%-ni isə digər 

daxilolmalar təşkil edir. 

2014-cü il ərzində Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 9337,0 mln. 

manat transfert nəzərdə tutulur ki, bu da cari illə müqayisədə 2013,0 mln. 

manat və ya 17,7 faiz azdır. 

Dövlət büdcəsinə Dövlət Neft Fondundan edilən transfert nəzərə alınma-

dan digər mənbələr üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri 2013-cü ilə nisbətən 15,9 

faiz və yaxud 1238,0 mln. manat artımla proqnozlaşdırılmışdır. 

Növbəti il üçün dövlət büdcəsi gəlirlərinin 6245,0 mln. manatı qeyri-neft 

sektoru üzrə daxilolmaların payına düşəcəkdir ki, bu da 2013-cü ilin proqnozu 

ilə müqayisədə 1076,0 mln. manat və ya 20,8 faiz, 2012-ci ilin faktiki icra 

göstəricisinə nisbətən 1600,0 mln. manat və yaxud 34,5 faiz çoxdur.5 

2014-cü il və sonrakı üç il üçün dövlət büdcəsi xərclərinin layihəsinin tərtibinə 

dünyada hələ də səngiməyən maliyyə-iqtisadi böhranın ehtimal olunan təsirləri, 

ölkənin əsas makroiqtisadi proqnoz göstəriciləri və gözlənilən büdcə gəlirləri nəzərə 

alınmaqla ehtiyatla yanaşılmışdır. 2014-cü il üçün dövlət büdcəsi xərclərinin 

strukturuna uyğun olaraq cari, əsaslı və dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin 

optimal hədlərinə nail olmaq qarşıda duran vəzifələrə aid edilmişdir. 

 2014-cü il dövlət büdcəsinin xərcləri ümumi daxili məhsulun 34,3 faizini 

təşkil etməklə 20,1 milyard manat proqnozlaşdırılmışdır (2012-ci ilin faktiki icra-

sına nisbətən 15,2 faiz, 2013-cü ilik proqramına nisbətən 1,1 faiz çox olmuşdur). 

Azərbaycan iqtisadi islahatlar və inkişaf modelinin həyat qabiliyyətli və 

səmərəli olmasının ən yaxşı sübutu son illərdə ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişaf 

sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlərdir. Belə ki, bu model üzrə həyata keçirilən 

siyasət çox tez bir zamanda ölkə iqtisadiyyatında əsaslı keyfıyyət dəyişiklikləri baş 
                                                           
5
 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2013-cu ildə fəaliyyəti haqqında hesabat s. 45 
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verməsinə səbəb olmuşdur: inilyasiya cilovlanmış (1996-cı ildən başlayaraq 2004-

cü ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 2-3%-dən yuxarı qalxmamış), 

büdcə kəsirinin Mərkəzi Bank tərəfındən maliyyələşdirilməsi praktikasına son 

qoyulmuş, büdcə kəsiri ÜDM-in 1-2%-i səviyyəsinə endirilmişdir. Bu dəyişikliklər 

nəticəsində artıq 1996-cı ildə dərin iqtisadi böhran keçirən ölkədə makroiqtisadi 

sabitliyə nail olunmuş, növbəti - 1997-ci ildən başlayaraq isə dinamik iqtisadi 

inkişafı təmin etmək mümkün olmuşdur. Belə ki, 1996-cı ildə ÜDM-in artım sürəti 

1,3%, 1997-ci ildə 5,8%, 1998-2004-cü illərdə isə orta hesabla 10%, 2005-ci ildə 

26,4%, 2006-cı ildə isə dünyada ən yüksək göstərici kimi 34,5% təşkil etmişdir.6 

1994-cü ildən etibarən ölkədə aparılan ardıcıl və sistemli iqtisadi islahatların ən 

mühüm istiqamətlərindən birini də dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və azad 

sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılması təşkil etmişdir. Artıq torpaq 

və aqrar islahatları institusional baxımdan faktiki olaraq başa çatdırılmışdır. 1350 

min hektardan çox torpaq sahəsi əvəzsiz olaraq kəndlilərə paylanmış, kolxoz və 

sovxozların yerində fermer təsərrüfatları yaradılmışdır. Onlara uzun müddətli vergi 

güzəştləri, vergidən azadolmalar, büdcədən güzəştli kreditlərin, subsidiyaların 

verilməsi, ümumiyyətlə bu sahəyə dövlət dəstəyinin artırılması  kimi tədbirlər tətbiq 

olunmuşdur. Hal hazırda kənd təsərrülatı məhsulunun 99,0%-i özəl bölmədə istehsal 

olunur. Bu proses ölkədə mühüm sosial-siyasi dəyişikliklərlə yanaşı, kənd təsər-

rüfatı sahələrinin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəlməsinə də təkan vermişdir. Son 

illərdə bir sıra ərzaq məhsulları (məsələn ət və süd məhsulları, kartof-soğan və s.) 

idxalının xeyli dərəcədə azalması buna bariz sübutdur.7 

Sahibkarlığm inkişafı və özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 

görülən işlər nəticəsində ÜDM-də qeyri-dövlət sektərunun xüsusi çəkisi artaraq 

2006-cı ildə 81% təşkil etmişdir. Bu sahədən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 

əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. 

                                                           
6
 A. Şəkərəliyev, Dövlətin iqtisadi siyasəti: Dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi, Şərq nəşriyyatı, Bakı ,2011, 

s.47  
7
 Allahverdiyev D. İ., Büdcə-vergi siyasəti və iqtisadi təhlükəsizlik, ELM, Bakı. 2009, s.78 
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Bu illərdə ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu da xeyli artmışdır. 2007-ci 

ilədək ölkə iqtisadiyyatına bütün maliyyə mənbələri hesabına 22,5 mlrd. ABŞ 

dollarından çox investisiya qoyulmuşdur. 

Bu dövrdə görülən işlər içərisində 1999-cu ilin sonunda Neft Fondunun 

yaradılması xüsusi qeyd edilməlidir. Vaxtında qəbul edilmiş bu qərar iqtisadi 

inkişafda ycni mərhələnin başlandığını göstərir.  

 Yeni mərhələnin əsas hədəfi, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsinə və dünya təsərriifat sisteminə səmərəli inteqrasiyasına nail olmaqla 

ölkədə dinamik sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığını uzunmüddətli perspektiv 

üçün təmin etməkdən ibarətdir.  

Bu vəzifələr ölkənin malik olduğu iqtisadi potensialın gücləndirilməsi və bu 

potensialın kompleks şəkildə səmərəli reallaşdırılması, o cümlədən qeyri-neft 

sektorunun inkişaf etdirilməsi (neftdən asılı olmayan güclü Azərbaycan 

iqtisadiyyatının formalaşdırılması), hər bir regionun malik olduğu potensialdan tam 

və səmərəli istifadə olunması və onların inkişafının tarazlaşdırılması, çoxlu sayda 

yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradılması, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, 

sosial xidmətlərin həcminin, keyfıyyətinin və ünvanlılığının əhəmiyyətli dərəcədə 

artırılması, yoxsulluğun azaldılması kimi məqsədlərdən ibarətdir. 

Transformasiya iqtisadiyyatında makroiqtisadiyyatın sabitliyinin ən mühüm 

istiqamətlərindən biri də makromaliyyələşmə stabilliyi hesab edilir. Stabilləşdirmə 

tədbirləri əhalidə və müəssisələrdə artıq pul kütləsinin mövcud olması ilə şərtlənən 

(iqtisadiyyatdakı əmtəə kütləsindən artıq) inflyasiya potensialının ləğv edilməsinə 

yönəldilir. 

Qiymətlər üzərində dövlət nəzarətinin aradan qaldırılması, bundan dərhal sonra 

qiymətlərin və əməkhaqqının artım tempində kəskin uyğunsuzluğun yaranması 

qiymətlərin sonrakı artımını kifayət qədər tez dayandırmağın zəruriliyini artırır. 

Odur ki, inflyasiyanın sürəti azaldılmalı, heç olmasa, o, öz əvvəlki səviyyəsində 

saxlanmalıdır. İnflyasiyanm azaldılması və bazarm balanslaşdırılması dövlət 

büdcəsindəki kəsirin ya ləğv edilməsinə, ya da onun son nəticədə kəskin ixtisar 

edilməsinə imkan verir. Eyni zamanda sərt pul-kredit siyasətinin həyata keçirilməsi 
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ssuda faizlərinin inflyasiya səviyyəsindən yuxarı olmasına səbəb olur ki, bu da cari 

tələbin əlavə olaraq ixtisar edilməsinə gətirib çıxarır. 

Stabilləşdirmə prosesinin mühüm cəhətlərindən biri də əmanətlərə görə 

faizlərin artırılması və bu yolla əmanətlərin banklarda saxlanmasının 

stimullaşdırılmasıdır. Məhz bütün bu tədbirlərin nəticəsində isə, real tələbata uyğun 

olaraq, ayrı-ayrı məhsullar üzrə qiymətlərin səmərəli nisbətinin təmin edilməsi 

imkanları yaranır. Bütün bunlar əmtəə qıtlığının aradan qaldırılmasına və istehlak 

bazarında tarazlığın yaranmasına gətirib çıxarır, bu isə hər hansı əmtəəni sərbəst 

əldə etmək imkanı deməkdir. 

Yuxarıda göstərilənlər bazara keçidin “şok terapiyası” variantının miisbət 

cəhətlərini xarakterizə edir, lakin bu siyasətin həyata keçirilməsi nəticəsində 

yaranan yüksək qiymətlər, əhalinin hər şeydən əvvəl aztəminatlı və qeyri-

koınınersiya sferasında çalışan təbəqələrinin həyat səviyyəsinin kəskin aşağı 

düşməsi, xalq təsərrüfatının bütün sahələrinə, xüsusilə istehsala kapital qoyuluşunun 

azalması, istehsalın, ilk növbədə sənaye və istehlak məhsullarının həcminin aşağı 

düşməsi, investisiya tələblərinin, ödəmə qabiliyyətli tələbin azalması və s. digər 

neqativ hallar əhalinin müflisləşməsinə və iş yerlərini itirən təbəqəsinin sayınm 

artmasına səbəb olur. 

Keçid iqtisadiyyatı ölkələrində islahatların gedişi və nəticələri üçün ilkin 

şərtlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Təcrübə göstərir ki, islahatların gedişində 

uğurların əldə edilməsində aşağıdakı ilkin şərtlər böyük rol oynayır:8 

- iqtisadi inkişaf səviyyəsi; 

- dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində vergi daxilolmalarının xüsusi çəkisi; 

- vergi yükünün həcmi; 

- dövlət büdcəsinin sosial xərclərin xüsusi çəkişi; 

- dövlət büdcəsinin iqtisadi xərclərin xüsusi çəkişi 

- islahatların başlanması ərəfəsində iqtisadiyyatda özəl sektorun xüsusi çəkisi; 

                                                           
8
 A. Şəkərəliyev,  Dövlətin iqtisadi siyasəti,  Dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi, Şərq nəşriyyatı,  Bakı ,2011, 

səh-55  
 



40 
 

1994-cü ildə “Əsrin miiqaviləsi” adlanan neft kontraktlarının imzalanması 

Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya birliyinə inteqrasiyasının uğurlu məqamlarından 

biri kimi səciyyələnməlidir. Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında 

transformasiya prosesi, əslində “islahatın Azərbaycan modeli” kimi xarakterizə edilə 

bilər. Bu modelin xarakterik məqamları ondan ibarətdir ki, transformasiya yönümlü 

dəyişikliklərin ilkin proseslərində belə, bir-birini tamamlayan siyasi, iqtisadi və 

sosial islahat proqramlarının həyata keçirilməsinə başlamış və onlar kifayət qədər 

ağrısız başa çatdırılmışdır. Belə ki, əslində Azərbaycan Rcspublikasının sosial-

iqtisadi inkişafmda transformasiya prosesinin ən mühüm məqamı kimi beynəlxalq 

münasibətlərə inteqrasiya prosesini və ölkəyə irihəcmli investisiya yatırımlarının bu 

zəmində həyata keçirilməsini xatırlatmaq yerinə düşərdi. Qeyd etmək lazımdır ki, 

bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı həyata keçirilən iqtisadi islahatların hüquqi 

bazasının təmin edilməsi istiqamətində 1995-ci ildən başlayaraq ölkə parlamenti 

tərəfindən çoxsaylı qanunvericilik aktları qəbul edilmiş və bütövlükdə bazar 

iqtisadiyyatına keçidin hüquqi bazası formalaşdırılmışdır.9 

Qeyd etmək lazmıdır ki, sosial-iqtisadi inkişafda transformasiya prosesinin III 

mərhələsi köklü iqtisadi böhranların davamı ilə müşayiət olmuşdur. Belə ki, həmin 

dövrdə inflyasiya göstəricisi dördrəqəmli ədəd səviyyəsinə - 1800%-ə qədər 

yüksəlmiş, istehlak məhsullarının qiymət indcksi sürətlə artmışdır. Məhsul 

istehsalının davamlı olaraq aşağı düşməsi nəticə etibarilə daxili bazarda idxal 

kanallarının əhəmiyyətli rol oynamasma gətirib çıxarmışdır. 

Araşdırmalar göstərir ki, 1991—97-ci illərdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında 

bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən kifayət qədər maraqlı məqamlar mövcud olmuşdur. 

Həmin məqamlar onunla bağlıdır ki, 1991-93-cü illərdə ölkədə baş verən siyasi 

proseslər ölkə ərazisinin işğalı ilə xarakterizə olunsa da, 1993-cü ildə bu proses 

dayandırılmış, 1993-95-ci illərdə ölkədə makromaliyyə böhranı baş vermişdir. 

1993—95-ci illərdə inflyasiyanın kəskin həddi, demək olar ki, iqtisadi inkişafda 

staqflyasiya meyillərinin bərqərar olmasına gətirib çıxarmışdı. 1995-ci ildən 

etibarən başlanan iqtisadi islahatlar isə qısa müddət ərzində özünün sosial-iqtisadi 
                                                           
9
 Meybullayev M. X. Müstəqil Respublikaların Sosial və İqtisadi Əsasları, Bakı: Azərnəşr, 2000,s.156 
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nəticələrini verməyə başlamış, makromaliyyə sabitliyi yaradaraq, iqtisadi böhranın 

1997-ci ildən dayandırılması və iqtisadi artımın təməlinin qoyulması ilə 

nəticələnmişdir.10 

Sosial-iqtisadi inkişafda transformasiya proseslərinin növbəti mərhələsi iqtisadi 

böhranin dayandırılması və makroiqtisadi artımın təmin edilməsi ilə səciyyəvi 

olmuşdur. Sosial-iqtisadi inkişafda transformasiya proseslərinin bu mərhələsini 

xarakterizə edən ən mühüm arqument ölkə iqtisadiyyatına irimiqyaslı 

investisiyaların daxil olması fonunda iqtisadiyyatın, xüsusilə neft sektorunda köklü 

irəliləyişlərə nail olunması və iqtisadi artımın davamlı xarakter daşımasıdır. Sosial-

iqtisadi inkişafda transformasiya prosesinin bu mərhələsini bütövlükdə götürsək, 

onun əslində iqtisadi islahatların dönməz xarakter daşıması, bazar iqtisadiyyatının 

zəruri strukturlarının bərqərar olması və özəlləşdirmə prosesinin başa çatmasmdan 

ibarət olduğunu aşkar edərik. 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında transformasiya prosesini xarakterizə edən 

növbəti mərhələ isə iqtisadi islahatların nəticələrinin özünü sahə və regionlar 

miqyasında göstərməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 fevral 

2004-cü il tarixli fərmam ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Sosial-

İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı” (2004-2008-ci illər) iqtisadiyyatın sahə və ərazi 

kəsimlərində artımın təmin edilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərmiş, regionlara iri-

həcmli investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsinə, bazar infrastrukturlarının 

formalaşmasına, yeni istehsal və emal strukturlarının bərqərar olmasına, yeni iş 

yerlərinin açılmasına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. 

Dövlət proqramı transformasiya prosesini yaşayan Azərbaycan Respublikasının 

sosial-iqtisadi inkişafının həyata keçirilməsində önəmli mərhələ hesab edilir. Bu 

mərhələnin uğurla reallaşdırılması məqsədilə ölkə hökuməti tərəfındən davamlı 

tədbirlər həyata keçirilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə həyata keçirilən islahatlar dövlət inhisarının 

aradan qaldırılmasına, xüsusi mülkiyyətin və sahibkarlığın inkişafına, ilkin dövrdə 

                                                           
10 a.g.ə. s.63 
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böhranın dayandırılmasına və iqtisadi artımın tədricən təmin olunmasına əlverişli 

şərait yaratmışdır. 

1994-cii ildə imzalanmış neft kontraktlarının ölkə iqtisadiyyatına irihəcmli 

investisiyalar cəlb edilməsinə yaratdığı zəmin ölkənin beynəlxalq münasibətlər 

sisteminə inteqrasiya olunması prosesinin sürətlənməsinə geniş imkanlar açmışdır. 

Ölkə iqtisadiyyatına yatırılan xarici investisiyaların həcmi 1995-2006-cı illərdə 13,5 

dəfə artmış, 2006-cı ildə investisiyaların strukturunda neft sənayesinə sərmayə 

qoyuluşunun xüsusi çəkisi 67,7% təşkil etmişdir.11 

İqtisadiyyata yatırılan irihəcmli investisiyalar xüsusən neft sektorunda sürətli 

inkişafı təmin etmiş və mütərəqqi texnologiyaların tətbiqini stimullaşdırmışdır. 

Lakin bununla belə, iqtisadiyyatın digər sahələrində artım sürəti neft sektorunun 

sürətli inkişafı fonunda zəif olmuşdur. Bu isə iqtisadiyyatda struktur 

deformasiyalarının yaranmasına gətirib çıxarmaqla yanaşı, iqtisadiyyatın sahə və 

ərazi kəsimlərində qeyri- bərabər artım tempinin formalaşması ilə nəticələnmişdir. 

Bütün bunlar isə iqtisadiyyatda dayaınqlı inkişafın təmin edilməsi zərurətini 

yaradır. Dayanqlı inkişaf iqtisadiyyatda fasiləsiz və tarazlı artımın təmin olunmasını 

nəzərdə tutur. İqtisadiyyatın inkişafında sahələrarası proporsionallığın təmin 

olunması istehsal potensialından səmərəli istidafə edilməsini, təsərriifat 

subyektlərinin mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq onların maddi-texniki 

resurslara olan tələbatının ödənilməsini özündə əks etdirir və dayamqlı inkişafa nail 

olunmasından bilavasitə astlıdır. 

Müasir şəraitdə Azərbaycanda büdcə-vergi siyasəti “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.5-ci maddəsi əsasında Azərbaycan 

Respublikasının iqtisadi kursuna, ortamüddətli maliyyə siyasətinə, ölkənin iqtisadi 

və sosial-inkişaf proqnozlarına, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2012-ci 

il 29 dekabr tarixli 800 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: 

gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasından irəli qələn vəzifələrə və müvafiq dövlət 

proqramlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

                                                           
11

 a.g.ə. s.158 



43 
 

Azərbaycan Respublikasının büdcə-vergi siyasəti ölkənin iqtisadi siyasətinin 

tərkib hissəsi olmaqla bu illərdə sosial siyasətin davam etdirilməsinə, əhalinin 

rifahının və yaşayış səviyyəsinin, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət 

şəraitinin artırılmasına, iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin modernləşməsinə və 

şaxələnməsinə, onun səmərəliliyinin, dayanıqlılığının təmin edilməsinə, investisiya 

mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. 

Ölkədəki makroiqtisadi mühitə uyğun olaraq dövlət büdcəsi gəlirlərinin 

stabilləşdirilməsini, qeyri-neft sektoru və digər real mənbələr hesabına büdcəyə 

əlavə daxilolmaların artırılmasını nəzərdə tutur. Ortamüddətli perspektivdə ölkənin 

makroiqtisadi göstəricilərinin sabit artımına, qeyri-neft sektorunun dayanıqlı 

inkişafına, maliyyə intizamının gücləndirilməsinə və nağdsız ödənişlərin tətbiqinin 

genişləndirilməsi yolu ilə şəffaflığının daha da artırılmasına nail olmaq əsas 

məqsədlərdəndir. 

Büdcə xərcləri üzrə struktur islahatların davam etdirilməsi, maliyyə təminatı 

dövlət və icmal büdcələrin vəsaiti hesabına həyata keçirilən sosial və investisiya 

layihələrinin, iri maliyyə tutumlu əsaslı alışların və xidmətlərin iqtisadi-maliyyə 

əsaslandırılmasının optimallaşdırılması və bu istiqamətdə şəffaflığın daha da 

artırılması üçün qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. 

Son illərdə büdcə gəlirlərinin sahibkarlığın, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və 

digər qeyri-neft sahələrin inkişafı hesabına formalaşacaq vergi və rüsumlar hesabına 

tamamlanması mühüm vəzifələr sırasındadır. 

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yığım əmsalının artırılması, mülkiyyət və yol 

vergilərinin dərəcələrinin optimallaşdırılması, əməkhaqqından gəlir vergisinin vergi 

tutulmayan məbləğinin yaşayış minimumuna yaxınlaşdırılması, müxtəlif vergi 

növləri üzrə vergi bazasının genişləndirilməsi və vergidən yayınmaların qarşısının 

alınması istiqamətində işlər növbəti illərdə də davam etdirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Milli iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq son illər vergi sisteminin 

təkmilləşdirilməsi, vergi xidmətinin müasir Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması 

sahəsində əhəmiyyətli işlər görülmüş, vergi qanunvericiliyi və vergi inzibatçılığının 
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müasir tələblər baxımından qurulmasında çox mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir. 

Bu nailiyyətlərin konseptual əsasları vergi ödəyicilərinin hüquqlarının 

genişləndiriliməsi, vergi güzəştlərinin minimuma endirilmısi, vergidən yayınma hal-

larına qarşı səmərəli mübarizənin təşkili və əlverişli investisiya mühitinin 

yaradılmasından ibarət olmuşdur. 

Eyni zamanda, bütün vergi ödəyiciləri üçün bərabər iqtisadi şəraitin 

yaradılması, ölkədə sahibkarlığın inkişafı və azad rəqabətin formalaşması vergi 

qanunvericiliyi və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinin əsas prinsiplərindəndir. 

Vergitutma sahəsində strateji məqsəd və hədəflərə nail olmaq üçün son 

dövrlərdə səmərəli vergi siyasəti həyata keçirilir. Vergi siyasəti əsasən dövlət 

vergilərinin və digər büdcə daxilolmalarının düzgün hesablanmasına, onların 

vaxtında və tam məbləğdə dövlət büdcəsinə köçürülməsinə, vergi qanunvericiliyi və 

inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə, vergi nəzarətinin gücləndirilməsinə, vergi 

ödəyicilərinə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və vergi sistemində insan 

resurslarından istifadənin səmərəliyinin artırılmasına yönəldilmişdir. 

Növbəti illərdə də vergi siyasətinin əsas istiqamətləri sahibkarlığın müasir 

sahələrinin, o cümlədən innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə, investisiya 

qoyuluşlarının genişləndirilməsinə, aktiv vergi siyasətinin həyata keçirilməsi, vergi 

inzibatçılığının müasir informasiya-koınınunikasiya texnologiyaları sferasında daha 

da təkmilləşdirilməsinə, vergi dərəcələrinin optimallaşdırılmasına, beynəlxalq vergi 

qanunvericiliyinə inteqrasiyanın daha da sürətləndirilməsinə yönəldilməsi nəzərdə 

tutulur. 

Büdcə  xərclərin əsas prioritetlərindən olan dövlətin müdafiə qabiliyyətinin 

gücləndirilməsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ölkənin enerji potensialının 

gücləndirilməsi üçün bərpa olunan enerji növlərinin yaradılması, içməli su və qaz 

təchizatının yaxşılaşdırılması, kanalizasiya və meliorasiya sistemlərinin 

yeniləşdirilməsi və müasir tələblər səviyyəsində qurulması, kənd yollarının tikintisi, 

aqrar sektora dövlət qayğısının artırılması, kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrinin 

inkişaf etdirilməsi və bu sahəyə birbaşa subsidiyaların verilməsi, ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə özünütəminin 
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təşkili, qarşıya qoyulan sosial və investisiya proqramlarının icrası və digər dövlət 

tədbirləri üçün maliyyə imkanlarının yaradılması nəzərdə tutulur. 

Qeyri-neft sektorunda yeni istehsal və xidmət müəssisələrinin yaradılması, 

sənayeləşmənin sürətləndirilməsi və sənayə istehsalının artırılması üçün maliyyə 

təminatını yaratmaq hökumətin qarşısında qoyulmuş prioritet vəzifələrdəndir. 

Müvafiq dövlət proqram və tədbirlərinin ortamüddətli büdcə xərcləri ilə 

əlaqələndirilməsinin daha da təkmilləşdirilməsi, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 

xərcləri hesabına tikintisi başa çatdırılan obyektlərin fəaliyyətə başlamaları ilə bağlı 

tələb olunan xərclərin ortamüddətli büdcə xərclərində nəzərə alınması təmin 

edilməkdədir. 

İnformasiya-koınınunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron hökumətin 

genişləndirilməsi, ölkə ərazisində keçirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq 

əhəmiyyətli tədbirlərin, dövlətin borc və öhdəliklərinin maliyyə təminatı bu illərdə 

də dövlət büdcəsinin prioritet xərcləri sırasındadır. 

Regionların (iqtisadi zonaların) sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilmək və 

balanslaşdırılmış inkişafa nail olunmaq, rayon və şəhərlərin yerli gəlirlərini və 

xərclərini artırılmaq diqqətdə saxlanılır. 

Ortamüddətli dövrdə ölkənin daxili resurslarının payına üstünlük verilməklə 

iqtisadiyyata daha çox sərmayə qoyulması, mərhələlərlə potensial xərclərin orta və 

uzunmüddətli dövrləri əhatə edən proqramlar əsasında proqnozlaşdırılmasının daha 

da genişləndirilməsi, dövlət zəmanəti ilə iqtisadiyyata cəlb olunan və dövlət 

büdcəsində dövlət investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin prioritetlər, 

istiqamətlər (sahələr) üzrə bölgüsü və həmin vəsaitlərə ictimai və dövlət nəzarətinin 

daha da artırılması qarşıda duran mühüm vəzifələrdəndir. 

Büdcə qanunvericiliyinin ölkənin iqtisadi islahatlarının tələblərinə uyğun 

təkmilləşdirilməsi, iqtisadi siyasət, proqnozlaşdırma və dövlət büdcəsi layihəsinin 

tərtibində əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. 
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Ölkənin ortamüddətli iqtisadi və sosial inkişaf proqnozuna uyğun olaraq 

maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi üçün müasir dövrdə büdcə-vergi siyasəti üzrə 

aşağıdakı tədbirlərin reallaşdırılması nəzərdə tutulur:12 

Gəlirlər üzrə: 

Qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-da və büdcə gəlirlərində xüsusi 

çəkisini artırmaq; 

Fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisi və məcburi dövlət sığorta haqları üzrə 

tutulma bazalarını uyğunlaşdırmaq; 

Vergi daxilolmalarının yığım əmsalını artırmaq; 

Vergidən yayınmaların qarşısının alınması və vergi ödənişləri üzrə yaranmış 

borcların həcminin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması istiqamətində tədbirləri 

gücləndirmək; 

Respublikanın şəhər və rayonları üzrə yerli gəlir və xərclərin tarazlaşdırılması 

istiqamətində işləri davam etdirmək; 

Xərclər üzrə: 

Sosial siyasətin davam etdirilməsi, əhalinin rifahının və yaşayış səviyyəsinin, 

qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 

tədbirlər görmək; 

Əmək haqları, pensiyalar və digər sosial ödənişlər üzrə islahatların davam 

etdirilməsi üçün maliyyə təminatı yaratmaq; 

Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi və təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi üçün ordu quruculuğunun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması 

məqsədilə stabil maliyyə təminatına nail olmaq; 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə 

özünütəminin həlli üçün aqrar sektora dövlət qayğısının artırılması, dövlət 

tərəfindən fermerlərin dəstəklənməsi, kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrinin inkişaf 

etdirilməsi və bu sahələrə birbaşa subsidiyaların verilməsini davam etdirmək; 

                                                           
12

  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2013-cu ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı səh-30 
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Sahibkarlığın və lizinqin genişləndirilməsi, biznes mühitinin 

yaxşılaşdırılması, qeyri-neft sektorunda yeni istehsal və xidmət müəssisələrinin 

yaradılması, sənayeləşmənin sürətləndirilməsi və sənayə istehsalının artırılması 

üçün bu sahədə büdcənin rolunu artırmaq; 

Dövlət borclarınm idarə olunmasında səmərəliliyi daha da artırmaq, dövlət 

zəmanəti ilə kredit alan təşkilatların maliyyə fəaliyyətinə nəzarəti gücləndirmək, 

kreditlərə xidmət xərclərinin həmin təşkilatların vəsaitləri hesabına həyata 

keçirilməsi işini davam etdirmək; 

Dövlət proqram və tədbirlərinin ortamüddətli büdcə xərcləri ilə 

uzlaşdırılmasını, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulmuş yeni dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyələşdirilməsini təmin 

etmək; 

Təhsil, səhiyyə, sosial sığorta və sosial yardım sistemi, idman və mədəniyyət 

sahələrində islahatları davam etdirmək, onların prioritet inkişaf istiqamətlərini 

stimullaşdırmaq; 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin strukturunu daha da 

təkmilləşdirməklə sosial və istehsal infrastrukturlarının tikintisinə və bərpasına 

üstünlük vermək, vəsaitdən istifadənin effektivliyini daha da artırmaq; 

 

2.2  Səmərəli maliyyə mexanizminin  formalaşmasında dövlətin  rolu 

Bazar münasibətləri şaraitində iqtisadiyyatın tənzimlənınə mexanizminin 

formalaşması dövlət tərəfmdən həyata keçirilən iqtisadi siyasətin dəyişən şəraitə 

adekvatlığını təmin etınək məqsədilə reallaşdırılan tədbirlərin məcmusunu əhatə 

edir. İqtisadiyyatın tənzimlənınə mexanizminin təkmilləşdirilməsi bazar konyukturu 

və iqtisadi mühüm dəyişməsindən yaranan obyektiv zərurətlə şərt- lənir. Dövlətin 

iqtisadi proseslərə müdaxiləsi dəyişən şəraitə adekvat olmadıqda iqtisadiyyatda 

böhran təmayülləri və sosial gərginliklər yaraınr. Məlum olduğu kimi, 

transformasiya yönümlü dəyişikliklərin ilkin dövrlərində xüsusilə Ulu Öndərin 

hakimiyyətə qayıdışına qədərki zamanlarda bu və ya digər obyektiv və subyektiv 

səbəblər üzündən respublikada iqtisadi artım və işgüzarlıq fəaliyyəti makroiqtisadi 



48 
 

inkişaf göstəricilərinin aşağı düşməsi, iqtisadi böhranın yaranınası, tələb və təklifın 

azalması və sahibkarlıq fəaliyyətinin zəifləməsi ilə əvəz olunınuşdur. Bu baxımdan 

böhrandan çıxışın başlıca yolu kimi dövlətin iqtisadiyyatda makrotənzimləmə 

siyasəti bazar münasibətlərinin prinsiplərinə müvafıq olaraq hər şeydən əvvəl 

ümumi daxili məhsulun həcmi və dinamikasının yüksəldilməsi əmtəə və xidmətlər 

təklifınin məcmu tələbə və istehlak səviyyəsinə uyğunlaşdırılması, qiymət 

səviyyəsinin stabilləşdirilməsi, işsizliyin aradan qaldırılması və tam məşğulluğun 

təmin edilməsi istiqamətində reallaşdırılmağa başladı. 

İnkişaf etıniş dünya ölkələrinin təcrübəsinə istinadən belə qənaətə gəlmək olar ki, 

bazar münasibətləri şəraitində iqtisadiyyatın makro tənzimlənınə mexanizmi ilk 

növbədə dövlətin iqtisadi siyasətinin sosial aspektlərinin formalaşdırılmasında, 

rəqabət qabiliyyətli sağlam milli iqtisadiyyat yaradılmasına və ən nəhayət dövlətin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunınasına xidmət edir. Bu aspektlərdən həyata keçirilən 

iqtisadi siyasət, sosial təmayüllü dövlət büdcəsinin formalaşdırılması, məqsədli 

dövlət proqramları, aztəminatlı əhali təbəqələrinə ünvanlı sosial təminatının 

yaradılması, xarici iqtisadi fəaliyyətdə dövlətin iqtisadi maraqlarının qorunınası ilə 

şərtlənir. Sosial təmayüllü azad iqtisadiyyatına malik Almaniyada, İsveçdə, 

Norveçdə, Danimarkada iqtisadi münasibətlərin makrotənzimlənınəsi, dövlətin 

həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətə söykənir. Dövlətin iqtisadi siyasəti isə bütövlükdə 

ölkənin və cəmiyyətin ümumi milli məqsədlərə nail olunınası ilə yönəldilir. 

Bazar münasibətləri şəraitində dövlətin, makroiqtisadi tənzimlənınə sistemi iqti-

sadi stabilləşdirməyə, iqtisadi fəaliyyətinin canlandırılmasına xidmət edir və dövlə-

tin iqtisadi siyasəti bütövlükdə bu prosesə xidmət edir. Bazar münasibətləri şəra-

itində dövlətin makrotənzimləmə sisteminin mühüm elementi olan stabilləş- dirmə 

fəaliyyətinin məqsədi, iqtisadiyyatda tarazlıq vəziyyətinin möhkəmlən- diril-

məsindən və arzuolunınaz şəraitinin yaranınasının qarşısının alınınasından ibarətdir. 

Bazar münasibətləri şəraitində, dövlətin makrotənzimlənınə siyasətinin başlıca 

məqsədlərindən biri cəmiyyətdə səmərəli sosial müdafiə sisteminin bərqərar 

olunmasından ibarətdir. Bu zaman dövlət öz vətəndaşlarını qaçılamaz iqtisadi 

risklərdən mühafızə edir, özlərini təmin etınək qabiliyyətinə malik olmayan əhali 
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təbəqələrinə minimum rifah halı təmin edir. Ümumiyyətlə isə dövlət öz vətəndaşları 

qarşısında müəyyən öhdəliklər götürür. Ölkənin adi qanunvericilik aktı olan 

Konstitutsiyaya əsasən dövlət öz vətəndaşlarını işsizlikdən və inflyasiyadan 

qorumalı, aztəminatlı əhali təbəqələrinin sosial təminatını öz üzərinə götürməli, 

bədbəxt hadisələrin ağır nəticələrini neytrallaşdırmalıdır. 

Dövlətin makrotənzimlənmə siyasətinin qlobal məqsədlərindən biri də 

cəmiyyətdə ümumi iqtisadi tarazlığa nail olunınasıdır. Ümumi iqtisadi tarazlığa nail 

olunınası qiymətin stabilləşdirilməsi, yüksək məşğulluq və iqtisadi artım 

səviyyəsinin təmin edilməsi ilə şərtlənir. Adətən iqtisadiyyatda qiymətin səviy- 

yəsinin stabilləşdirilməsi, inflyasiyaınn yüksək hədlərinin məhdudlaşdırılmasına 

yönəldilir. İnkişaf etıniş ölkələrdə makrotənzimləmə siyasətinin ən mühüm vəzi- 

fəsi qiymət artıınının il ərzində 1%-dən çox olmasına yol verilməsindən ibarətdir. 

Bazar münasibətləri şəraitində, iqtisadiyyatın makrotənzimlənməsi mexa- 

nizminin təkmilləşdirilməsi dövlətin həyata keçirdiyi fiskal və monitar siyasətin 

dəyişən şəraitə adekvatlığını təminetıməkdən ibarətir. Fiskal dövlət xəzinəsinin əsas 

elementi olmaqla, maliyyə və büdcə siyasətinin məcmusu kimi xarakterizə olunur. 

Tənzimlənmə mexanizminin təkmilləşdirilməsinin mühüm elementlərindən biri 

kimi fıskal vasitələrin böhran təmayüllərinin qarşısının alınınasına yönəldil- 

məsindən ibarətdir. Bazar konykturuna uyğun olaraq iqtisadiyyatda canlanına və 

artım müşahidə edildiyi zaman, fıskal vasitələr məhdud istiqamətdə həyata keçirilir 

və artım parametrlərinin yol verilən həddə saxlanınasına xidmət edir. İqtisadi 

böhran, istehsalın sürətlə aşağı düşməsi və iqtisadi fəallığm zəiflədiyi şərtdə, fiskal 

vasitələr böhran və tənəzzül meyillərinin aradan qaldırılmasına yönəldilir. 

Stabilləşdirmə siyasəti, fıskal siyasətin ən tipik təzahür forması olub iqtisadiyyatın 

kifayət qədər sabit vəziyyətdə saxlanınasına xidmət edir. 

Dövlətin büdcə siyasəti, iqtisadiyyatın makrotənzimlənməsi sistemində əhəmiy-

yətli yer tutur, əsas etibarilə büdcənin nail olunmasına və dövlətin gəlirlə- rinin və 

xərclərinin balanslaşdırılmasına yönəldilir. Yüksək iqtisadi konyuktur şəraitində 

büdcənin potensial artıqlığı, keçmiş borclarm ödənilməsinə, ehtiyat kompensasiya 

fondlarının yaradılmasına yönəldilir. Dövlətin büdcə kəsirinin aradan qaldırılma-
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sından, onun kritik səviyyəsinin neytrallaşdırılmasından ibarətdir. Büdcə kəsirinin 

pul emissiyası hesabma zəiflədilməsi son nəticədə inflyasiyaya gətirib çıxarır ki, bu 

da dövlətin pul-tadavül sferasında sabitliyin pozulması ilə müşayət olunur. 

Makrotənzimlənin əsas elementlərindən biri kimi dövlətin xərc siyasəti dövlət 

sektorunun ehtiyaclarının və təxirəsalınınaz xərclərinin ödənilməsinə yö- nəldilir. 

İqtisadi ədəbiyyatda və praktikada büdcə xərcləri 3mühüm qruppa bölü- nür. 

1. Büdcənin borc yükü - bura daxili və xarici borclarm azaldılmasına və 

borclara xidmət üzrə xərclər aiddir. 

2. Dövlət güc strukturlarının saxlanılmasına çəkilən xərclər bunlar büdcə 

xərclərində 12%-ə qədər xüsusi çəkiyə malikdir. 

3. Sosial-iqtisadi inkişaf xərcləri-dünya iqtisadiyyatın real sektorunun ma- 

liyyələşdirilməsi, elm, təhsil, sosial sfera, mədəniyyət, mətbuat, ətraf mühitin mü- 

hafızəsi və s. Kimi xərclər aiddir. Büdcə xərclərinin 60%-ə qədəri sosial iqtisadi 

inkişaf təmayüllüdür. 

Mövcud vergi siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi iqtisadiyyatın makro- 

tənzimləmə mexanizminin təkmilləşdirilməsində mühüm yer tutur. Vergi siyasətinin 

tərkib hissəsi olmaqla, vergi növlərinin və vergiqoyma obyektlərinin müəyyən 

edilməsini, vergi dərəcələrini, vergilərin toplanınası şərtlərini və vergi güzəştlərini 

özündə əks etdirir. 

Büdcəyə vergi daxilolmalarını artırmaq, büdcə xərclərini qanunla müəyyən 

edilmiş səviyyəyə çatdırmaq, vergi yığıınında radikal irəliləyişə, faktiki büdcə da- 

xilolmalarının vergi potensialı səviyyəsinə yaxşılaşmasına nail olmağı tələb edir. 

Vergi siyasətinin, dövlət büdcəsi gəlirlərini artırmaqla yanaşı iqtisadi inkişafı 

stimullaşdırmaq və xalqm rifahını yüksəltınəkdir. Respublikanın qanunverici və 

idarəedici hakimiyyət orqanları son illər bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə ciddi səy 

göstəricilər də hələlik lazımi nəticəyə nail olunınaınışdır. Bu məqsədlə vergi 

qanunvericiliyi təkmilləşdirilməli, qanuni vergilərin ödəməyin, vergidən yaym- 

malara nisbətən sərfəliliyi təmin edilməli, əmək qabiliyyətli əhalinin məşğul- luğunu 

təmin edən və rifahını yüksəltınəyin zəruri şərti olan istehsalm artıını səyini iş 

yerlərinin yaradılması üçün əlverişli vergi mühiti formalaşdırılmalıdır. 



51 
 

Vergilərdən yığım əmsalını yüksəltınədən iqtisadiyyatın vergi yükünü azalt- maq 

mümkün deyil. Vergi yükünü azaltınadan isə iqtisadi artıını stimullaşdır- maq, vergi 

bazasını genişləndirmək, vergi daxiolmalarını artırmaq mümkün deyil. 

Bu gün iqtisadiyyatın leqal bölməsində vergi daxilolmalarını artırmaq son dərəcə 

çətindir. Vergi yükünü ağırlaşdırmaq istehsalçılarm əsas kütləsinin vergi- ləri ödəmə 

imkanlarını üstələməsinə və vergidən yayınınalarm artınasına səbəb ola bilər. Ona 

görədə ən əvvəl, gizli iqtisadiyyatla məşğul olanlarm gəlirlərinin vergiyə cəlb 

olunınası təmn olunınalıdır. 

İnkişaf etıniş dünya ölkələrində qeyri-leqal fəaliyyətdən birbaşa vergi tutmaq 

təcrübəsi vardır. Onun başlıca üsulu qeyri-leqal fəaliyyətin leqallaşdırılması- dır. Bu 

sahədə respublikaınızda sistemli iş aparılmalı, rəsıni dövriyyədən yayınmaların 

qarşısı iqtisadi və inzibati metodlarla alınınalı, onlardan vergi yığılması- nı təmin 

edən işlək mexanizmi yaradılmalıdır. Bu mexanizm isə vergiləri vaxtında və 

qanunla müəyyən edilən səviyyədə ödəməyin sərfəliliyini təmin etınəlidir. 

Vergi yükünü ağırlaşdırmadan leqal iqtisadiyyatdan vergi yığımını artırmağın 

ehtiyatlarmdan istifadə olunınalıdır. Hazırda leqal iqtisadi subyektlərə he- 

sablanınış. Lakin ödənilmiş vergilər onlarm real vergi yükünün ən azı 35-40%-ni 

təşkil edir. Bu zaman öz qanuni vergilərini vaxtında ödəyən tədiyyəçilərə üstün- 

lüklər və vergi güzşətləri verilməsi müsbət nəticələr verə bilər. 

Dünyanın heç bir ölkəsində vergi potensialının 100% yığıını mümkün deyil. 

Vergi yığımının vergi potensialına yaxmlaşması sahəsində irəliləyişə nail olmaq isə 

olduqca vacibdir. Öncə vergi potensialı və vergi yığımı, onlarm müəyyən edilmə 

metodu, büdcə-vergi planlaşdırılması və uçotunun hüquqi bazası təmin olun- 

malıdır. 

Dövlət büdcəsi iqtisadiyyatdan formalaşır. Bu mənada iqtisadiyyat ilkin, büdcə 

isə törəmədir. İqtisadiyyatı sağlamlaşdırmadan, büdcəni sağlamlaşdırmaq mümkün 

deyil. Digər tərəfdən iqtisadi inkişaf büdcə-vergi siyasətinin səmərəli- liyindən 

asılıdır. Yalnış büdcə-vergi siyasətinin iqtisadiyyatın bir sıra sahələrində 

ləngimələrin başlıca səbəbinə çevrildiyi nəzərə alınmalıdır. 

Bazar münasibətləri şəraitində dövlət makrotənzimləmə fəaliyyətində aparıcı 
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yerlərdən birini monetar iqtisadi siyasət tutur. Əgər fiskal siyasət mahiyyət etibarilə 

maliyyə-büdcə siyasətindən ibarətdirsə, monetar siyasət isə pul kütləsinə təsir 

siyasətidir. Beləliklə, monetar siyasət ölkədə pul kütləsinin və pul tədavülünün 

bilavasitə dövlətin və ya ölkənin mərkəzi bankının təsiri vasitəsilə tənzimlən- 

məsidir. Monetar siyasət makroiqtisadi pul siyasətini özündə əks etdirməklə, 

qiymətlərin səviyyəsinin stabilləşdirilməsini, inflyasiyanın qarşısının alınınasını, 

daxili və xarici bazarda milli valyuta kursunun və alıcılıq qabiliyyətinin stabilləş- 

dirilməsinə, pul tədavülünün stabilliyinin təmin edilməsini, bank sistemi vasitəsilə 

pul kütləsinin tənzimlənməsini özündə əks etdirir. 

Monitar vasitələr iqtisadiyyatında pul kütləsinə kəskin nəzarət həyata 

keçirilməklə, dövriyyədəki pul kütləsinin məhdudlaşdırılmasına və inflyasiyanın 

cilovlanınasına xidmət edir. 

Bazar münasibətlərinin tələbləri nəzərə alınınaqla, iqtisadiyyatın makro- 

tənzimlənınəsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi zərurət yaranınış iqtisadi situa- 

siyadan irəli gəlir. 

Apardığıınız tədqiqatlar və araşdırmalar belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, 

1994-cü ilin II yarısından etibarən pul-kredit siyasətində monitar üsulla tənzim- 

ləmə metoduna keçid həmin dövrdə inflyasiyanın cilovlanınası məqsədilə alter- 

nativi olmayan tədbir hesab edilirdi. 

Beləliklə də, monetar siyasət pul və kredit kateqoriyaları vasitəsilə həm istehsal 

prosesinə, həm də tədavül sferasına, adekvat surətdə müsbət təsir göstərmişdir. 

Başlıca olaraq antiinflyasiya məqsədi güdən bu siyasətin hakim prinsipləri 

pozulmuş, dövriyyədəki pul kütləsinin həcmi iqtisadiyyatın inkişaf tempi ilə, 

konkret surətdə ÜDM-artım səviyyəsi ilə uzlaşdırılınışdır. Məcmu pul kütləsinin 

ümumi daxili məhsula nisbəti kimi xarakterizə olunan pul kütləsinə olan tələbatın 

ödənilməsi 2010-cu ildən 79,9% səviyyəsindədir. İnkişaf etıniş dünya ölkələrində 

isə bu göstərici 70-80% səviyyəsində qiymətləndirilir. 

Göründüyü kimi, dövriyyədəki pul kütləsinin kəskin məhdudlaşdırılması qısa 

müddətli dövr üçün effekt versə də, məcmu tələbatın aşağı düşməsini şərtlən- 

dirməklə, ölkədə işgüzar fəallığı aşağı salınışdır. İnflyasiyanın başlıca səbəbini 
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hökumətin həddən çox pul yaratınasında görən materialist prisiplərinə uyğun əldə 

edilmiş nəticələrin dünya standartlarından xeyli kənarlaşması, ölkədə anormal 

iqtisadi mühitin yaranınasına gətirib çıxarınışdır. 

İnkişaf etməkdə olan  ökələrdə nəğd, cari hesabalşma hesablarmda olan məcmu 

pul kütləsi - M2 aqreqatı ÜDM-n orta hesabla 40%-ə bərabər olduğu halda, 

respublikaınızda bu göstərici normadan 19,9% səviyyəsindədir. Fikrimizi 

dəqiqləşdirmək üçün respublikamızda M2-nin ÜDM-də xüsusi çəkisinin 

dəyişməsinə diqqət yetirək. 

Cədvəl 3 

M2-nin ÜDM-də xüsusi çəkisinin dəyişməsi 

Göstəricüər 1995 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

M2-nin ÜDM-də xüsusi 
çəkisi % 

8,9 11,4 15,5 16,2 17,3 19,5 21,1 25,6 

M2 üzrə ümumi dövr-
etınə sürəti (dövrlə ) 

125,7 268,3 205,9 138,1 123,1 134,2 132,5 125,5 

 

İnkişaf etıniş dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, bazar münasibətləri şəra-

itində, iqtisadiyyatın makrotənzimlənınəsində, inflyasiyanın neytarllaşdırılması və 

iqtisadiyyatda sağlamlaşdırma tədbirlərinin görülməsi hesab olunur. Məlum həqiqət-

dir ki, hər bir dövlətin iqtisadi siyasətində ən mürəkkəb məsələlərdən biri də inflya-

siyanın tənzitınlənınəsi və onun idarə olunınasıdır. Təcrübə göstərir ki, inflyasiyanın 

səviyyəsi, xarakteri və nəticələri eyni olmadığma görə, müxtəlif ölkələrdə inflyasi-

yanı tənzimləmək və onu idarə etınək sahəsində görülən tədbirlər də fərqli olmuş-

dur. Ümumiyyətlə, inflyasiyanın tənzimlənınəsi iqtisadiyyatda kompleks tədbirlərin 

həyata keçirilməsini tələb edir. Çünki, iqtisa- diyyatın bütün sahələri bir-birilə 

əlaqədar olduğundan bir sahədə qiymətlərin qalxması digər sahələrə də təsir edir. 

Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrində inflyasiya açıq xarakter daşıdığı üçün onun 

nəticələrini aradan qaldırmaq, onu səmərəli idarə etınək mümkün olur. Sənayecə 

inkişaf etıniş ölkələrdə müharibədən sonrakı dövrdən inflyasiyanın artım həddini 

müəyyən dərəcədə saxlamaq mümkün olmuşdur. 80-cı illərdən başlayaraq artıq bu 

ölkələrdə inflyasiyanın tənzimlənınəsi dövlət səviyyəsində daim diqqət mərkəzində 
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olmuşdur. 

Gizli inflyasiyada əsas diqqət inflyasiyanın səbəblərinə deyil, onun təzahür 

formalarının aradan qaldırılmasına yönəldilir. Yəni qiymətlər və gəlirlər müvəq- 

qəti olaraq dondurulur. Onlar üzərində inzibati nəzarət tətbiq edilir. İnflyasiya- nın 

bu üsulla tənzimlənınəsi əmtəələrin xroniki qıtlığma səbəb olduğu üçün sis- temin 

özündə radikal islahatlarm həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. 

Təcrübədə sübut olmuşdur ki, mülayim inflyasiya iqtisadiyyat üçün o qədər 

təhlükəli olmadığı və həyat məqbu olduğu üçün onunla mübarizə aparmaq yox, 

törədə biləcəyi mənfi nəticələri aradan qaldırmaq lazım gəlir. İnflyasiya ciddi 

xarakter daşımaqda onun nəticələrini qısa müddətdə aradan qaldırmaq mümkün 

olmur. Onunla o vaxt səmərəli mübarizə aparmaq mümkün olur ki, onun səbəbləri 

aradan qaldırılsın. Hiperinflyasiyada isə dövlət iqtisadiyyatı inzibati üsulla, xüsusi 

tədbirlər görməklə idarə etınəyə məcbur olur. Məs, Amerikada 70- ci illərin II 

yarsında dövlət yüksək səviyyəli inflyasiyanı tənzimləmək üçün ehtiyat fondu 

yaratınış, vergiqoyma sisteminə yenidən baxınışdır. 

Qısa müddətdə əsas məqsəd inflyasiya sürətini müvvəqəti olaraq aşağı salmaq, 

onu mülayim, nazərət edilə bilən səviyyəyə çatdırmaqdır. Bu zaman tələbi 

artırmadan təklifı genişləndirməkdə nəzərəd tutulur. Bunun üçün lazımi 

müəssisələrə müəyyən güzəştlər verilməsi, mənfəətlərdən güzəştli vergilər tutul- 

ması məhsul və xidmətlər istehsalını artırır. Bu isə büdcəyə daxiolmaları artır- 

maqla onun kəsir problemini yüngülləşdirir. Qoyuluşlara görə faiz dərəcələrinin 

azaldılması hesabına da inflyasiya sürətinə müəyyən təsir etınək olar. 

Qısamüddətli dövrdə həyata keçirilən tənzimlənınə tədbirləri davam edən 

inflyasiyanın idarə edilməsinə xidmət edilməlidir. İnflyasiyaya qarşı uzun- muddətli 

tədbirlər hazırladıqda dövlət, dəqiq, ardıcıl atiinflyasiya siyasəti həyata keçirməlidir. 

Antiinflyasiya siyasətində məqsəd inflyasiya prosesinin intensiv- liyindən və 

xarakterindən əsaslı olaraq qısa və uzundövrlərdə antiinflyasiya tədbirləri vasitəsilə 

onun səviyyəsinin minimuma endirilməsidir. Buna görə də, tənzimləmə tədbirləri 

təkcə pul tədavülü sahəsini deyil, maliyyə sahəsini, investisiya prosesini, cari 

istehlak sahələrini və başqa sahələri də əhatə etınəsidir. 
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Qeyd etınək lazımdır ki, gözlənilən inflyasiyanın nəticələri aradan qaldırmaq 

nisbətən asan olur. Yəni əhali və istehsalçılar inflyasiya ilə qarşılaşdıqda, cari 

tələbatlardan daha artıq əmtəə və xidmətlər əldə etməyə çalışırlar. İstehsalçılar isə 

yaxın zamanlarda xaınınal, material və yanacağm qiymətinin bahalaşmasını nəzərə 

alaraq öz əmtəələrinə daha yüksək qiymət qoyurlar. Beləliklə, həm əhali, həm də 

istehsalçılar yığıını ixtisar edir və kredit ehtiyatlarını azaldırlar. İnflyasiya uzun 

müddət davam etdikdə istehsalın  inkişafını zəiflədir. 

Uzun müddətli dövrdə dövlət istehsalın stimullaşdırılması, antiinhisar tədbir-

lərin sabitləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. İnkişaf etıniş ölkələrdə 

inflyasiya davam etdiyi şəraitdə də istehsalın inkişafını təmin edən me- xanizmlər 

fəaliyyət göstərir. İnhisarçılığm aradan qaldırılması şöhləsi pul məhdu- diyyəti ilə 

inhisarsızlaşdırma prosesinin paralel həyata keçirilməsi nəticəsində mümkündür. 

Dövlət həmçinin, büdcə kəsiri problemini tənzimləməli olur. Məlumdur ki, 

büdcə kəsirinin əlavə pul buraxılması hesabına azaldıması inflyasiyanın fəaliyyət 

dairəsini genişləndirir. Buna görə də xərclərin azaldılması və gəlirlərin artırılması 

büdcə kəsirinin aradan qaldırılmasının ən etibarlı vasitəsidir. Qısamüddətli dövr- də 

gəlirləri artırmaq üçün büdcəyə daxil olan vergilərin artırılması istehsalm tə- nəzzü-

lünün qarşısını alarsa, uzunınüddətli dövrdə isə istehsalın inkişafının qar- şısını alır. 

Bu da dövlət daxilolmaları azaldır. Vergi dərəcələrinin azaldılması is- tehsalm 

inkişafına, kəsirlərin artınasına və deməli, büdcəyə daha çox gəlirin daxil olmasına 

şərait yaradır. İnkişaf etıniş ölkələrdə artıq vergi siyasəti bu istiqamətdə aparılır. 

İqtisadiyyatda inflyasiyanın təsirini azaltmaq üçün xarici amillərin də təsirini 

zəiflətınək zəruridir. Xüsusilə, kapitalın qısamüddətli kredit və istiqraz şəklində xa-

ricə axmasının qarşısı alınmalıdır. Ona görə ki, bu qısa müddətli kreditə çevirməklə, 

pul ehtiyatını artırır və inflyasiya üçün şərait yaradır. Həmçinin Milli valyutanın 

məzənnəsinin artırılması inflyasiyanın qarşısının alınınasında bir vasitədir. 

Tarixi təcrübə göstərir ki, inflyasiyanın qarşısını almaq və onu tənzimləmək 

üçün iki üsul vardır; inflyasiyaya uyğunlaşma və sərt tədbirlər həyata keçirmək. 

İnflyasiyanı tənzimləmək üçün birinci üsul qiymətlərin artınasına müvafiq 

olaraq əhali gəlirlərinin yüksəldilməsidir. Burada əsas vasitələrdən biri gəlirlərin 
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indeksləşdirilməsidir. Yəni qiymət indeksinin dinamikasına uyğun olaraq istehlak 

zənbilinin dəyərinin uyğunlaşdırılması və bu əsasda yaşayış minimumunun zəruri 

səviyyəsində saxlanılmasıdır. 

İnflyasiya ilə mübarizənin ikinci üsuluda əsas vasitələr büdcə kəsirinin azaldıl-

ması, pul-kredit siyasəti və monetar amilidir. Yüksək kredit faizi inflyasiya prosesi-

nin gücləndirdiyi üçün dövlət istehsal verimi gətirməsini güzəştli kreditlərindən 

istifadə edir və bu sahələrə kredit verilməsini məhdudlaşdırır. Bundan başqa, 

dövriyyəyə əlavə pul buraxılması inflyasiyanı sürətləndirdiyi üçün bu proses 

məhdudlaşdırılır. ABŞ-da və İngiltərədə inflyasiya ilə mübarizə dövlət səviyyəsində 

aparılır. Digər ölkələrdə isə inflyasiyaya uyğunlaşmaya daha çox üstünlük verilir. 

1991-1995-ci illərdə Azərbaycanda sürətlə artan inflyasiyanın qarşısını sərt pul 

siyasəti ilə almaq mümkün olmuşdur. 

Həyata keçirilən antiinflyasiya siyasəti nəinki iqtisadi böhranın qarşısının alın-

masında əhəmiyyətli rol oynamış, eyni zamanda ümumi daxili məhsulun və büdcə 

gəlirlərinin artımın təmin edilməsi hesabına respublikaınız regionda qüdrətli dövlətə 

çevrilmişdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, 2008-ci ildən başlayan qlobal maliyyə 

böhranının təzahürləri ölkə iqtisadiyyatına demək olar ki, təsirsiz ötüşmüşdür. 

Azərbaycanda keçid dövründə iqtisadiyyatın transformasiya prosesinə nəzəri-

metodoloji baxımdan yanaşdıqda aydın olur ki, transformasiya mərhələlərlə, təka-

mül yolu ilə həyata keçirilməlidir. Bu prosesin neçə mərhələdən keçmişdir ki,  bu 

XX əsrin 90-cı illərinin ortalarına təsadüf edir. Transformasiyanın islahatlar yolu ilə 

aparılan birinci mərhələsində makroiqtisadi sabitləşmə əldə olunmuş, böhran 

hallarının qarşısı alınmış, iqtisadiyyatda yaranan struktur irəliləyişləri, institusional 

hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, real bazar münasibətlərinə keçid üçün əlverişli 

sosial-iqtisadi, investisiya, sahibkarlıq, rəqabət mühiti islahatların ikinci mərhələsi-

nə başlamaq üçün kifayət qədər əsaslı zəmin yaratmışdır. Bu isə öz növbəsində 

islahatların xarakterini, az da olsa, tədricən sosial istiqamətə yönəltməyə imkan 

vermişdi. 

Təqdirəlayiq haldır ki, iqtisadi inkişafın ikinci mərhələsində, qeyd edilən mo-

delin gerçəkləşdirilməsinin rəsmi bazası kimi, Azərbaycan Respublikasmda bir çox 
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irimiqyaslı siyasi sənədlər (konsepsiya, strategiya və proqramlar) (“Azərbaycanda 

Kiçik və Orta Sahibkarlığa Dövlət Yardımı Prəqramı (1997-2000-ci illər)”, “Azər-

baycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı 

(2002-2005-ci illər)”, “Azərbaycan Respublikasında maşınqayırma sənayesinin 

inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)”, “Azərbaycan Respublikasında 

aqrar bölmənin inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2006-cı illər)”, “Azərbaycan 

Respublikasının demoqrafık inkişaf konsepsiyası”, “Azərbaycan Respublikasında 

2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan 

Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı 

(2003-2005-ci illər)”, “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər) və sair qəbul olunmuşdur. 

 Davamlı və dinamik inkişaf məntiqinə əsaslanan bu modelin strateji 

istiqamətləri aşağıdakı kimi səciyyələndirilir: 

1) sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan və özünü inkişaf etdirmək 

qabiliyyətinə malik olan sosialyönümlü bütöv iqtisadi sistemin - müstəqil milli 

iqtisadiyyatın formalaşdırılması; 

2) ölkədə mövcud olan təbii-iqtisadi, texniki-istehsal və elmi-texniki potensialın 

fəal surətdə təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunması; 

3) milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyasının təmin 

olunması.13 

   Bu model üzrə iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi taktikasının fərqləndirici 

xüsusiyyətlərini göstərilən istiqamətlərin hər biri üzrə fəaliyyətin paralel şəkildə 

həyata keçirilən əlaqələndirilmiş proqramlara əsasən aparılması; qeyri-standart, 

lakin iqtisadi inkişafın obyektiv qanunauyğunluqlarını nəzərə alan, gələcəyə 

hesablanan cəsarətli qərarların qəbul olunması; sosialyönümlülüyün gözlənilməsi; 

milli mentalitetin nəzərə alınması və mütərəqqi dünya təcriibəsinə arxalanması 

təşkil edir. 

 
                                                           
13

 Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi,  “Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il və  gələn üç il  üzrə 
iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri”s. 55 
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FƏSİL III Iqtisadiyyatın tsiklik inkişafı zamanı antiböhran tədbirlərin həyata 

keçirilməsində maliyyə mexanizminin rolu  

3.1 İqtisadi böhran zamanı səmərəli maliyyə mexanizminin formalaşdırılması 

xüsusiyyətləri (beynəlxalq təcrübə ) 

Maliyyə siyasəti böhran şəraitində dövlətin aparıcı iqtisadi siyasət vektorudur. 

Maliyyə siyasəti daxilində büdcə-vergi siyasəti əsas yer tutur. Dövlət vergilərdən və 

büdcə xərclərindən bir alət kimi məharətlə istifadə edərək iqtisadi prosesləri 

tənzimləməyə qadirdir. Vergi mexanizmi vasitəsilə gəlirlər dövlət büdcəsinə cəlb 

edilir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində verginin bir sıra xüsusiyyətləri var. Onlardan 

biri tənzimləmə funksiyasıdır. 

Dövlət müəyyən dövrdə müvafiq vergiqoyma sistemini tətbiq etmək və ya onu 

təkmilləşdirmək, vergi dərəcəsini müəyyənləşdirmək, quruluş və formasını 

dəyişmək, vergi güzəştləri qoymaq, ləğv etmək və s. vasitələrdən istifadə edərək 

əsaslı vəsait qoyuluşunu stimullaşdırır və ya məhdudlaşdırır , həm də əhalinin həyat 

səviyyəsinin formalaşmasına təsir güstərir. 

İstehsalçıların investisiya fəallığı ilə vergi dərəcəsi arasındakı aslılığı 

öyrənməyə yönəldilən Laffer nəzəriyyəsində vergilərin artıtılmasının həddinin 

olduğu göstərilir. Həmin həddin aşınması investisiya fəallığını, həm də büdcə 

gəlirlərini azalda bilər. 

        Bazar münasibətləri dövləti fiskal idarəetmə və tənzimləmə proseslərindən 

azad etmir. Bu proseslər dövlətin təsərrüfat subyektlərinin istehsal-maliyyə 

fəaliyyətinə bilavasitə müdaxiləsini əhatə etməlidir. Dövlət bazar mexanizmlərinin 

fəaliyyəti üçün lazım olan normal şəraiti yaratmalı, bu mexanizmlərdən biri və 

demək olar ki, ən əsası vergilərin köməyilə tənzimləmədir. Vergilər iqtisadiyyata 

təsirin maliyyə-iqtisadi sisteminin bir hissəsi olmaqla dövlətin iqtisadi 

tənzimlənməsinin əsas aləti kimi çıxış edir. Dövlət ölkənin vergi sistemini 

yaratmaqla müəyyən maliyyə siyasətinin məqsədləri üçün ondan istifadə etməyə 

çalışır . Bununla əlaqədar olaraq vergi siyasəti maliyyə siyasətinin nisbətən müstəqil 

istiqaməti kimi formalaşır. 
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       Vergi siyasəti dedikdə, maliyyə resurslarının yenidən bölüşdürülməsi hesabına 

dövlətin və cəmiyyətin ayrı-ayrı sosial qruplarının maliyyə tələbatlarının təmin 

olunması və həmçinin ölkə iqtisadiyyatınin normal inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə 

ölkənin vergi sisteminin formalaşdırılması üzrə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, 

maliyyə və hüquqi tədbirlərin məcmusu başa düşülür. Dövlət vergi siyasətini həyata 

keçirərkən vergilərə məxsus funksiyalara söykənir və fəal vergi siyasətinin həyata 

keçirilməsi üçün bu funksiyalardan istifadə olunur. Dövlət vergi siyasətini həyata 

keçirmək üçün müxtəlif metodlardan istifadə edir.Vergi siyasəti dövlətin fiskal 

siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla, onun həyata keçirilməsinin forma və 

metodlarından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.14 

        Vergi siyasətinin həyata keçirilməsi metodlarından biri maksimal vergi 

siyasətidir. Bu zaman dövlət kifayət qədər yüksək vergi tarifləri müəyyən edir, vergi 

güzəştlərini azaldır və vergi növlərinin sayını artırır. Dövlət bu cür vergi siyasətinin 

nəticələrini əvvəlcədən fikirləşmədən, daha böyük məbləğdə maliyyə resurslarını 

ölkə vətəndaşlarının əlindən alır. Belə vergi siyasəti adətən iqtisadi inkişafın iqtisadi 

böhran həddinə çatdığı, müharibənin baş verdiyi və digər fövqəladə hallarda 

aparılır. Maksimal vergi siyasəti respublikamızda iqtisadi islahatların başlanmasının 

ilk illərindən və müstəqil vergi sistemi tətbiq edildikdən sonra aparılmağa 

başlanmışdır. Bu zaman maksimal vergi siyasətinin həyata keçirilməsinə kifayət 

qədər iqtisadi, sosial və hüquqi zəmin olmasına baxmayaraq, bu siyasətin həyata 

keçirilməsi aşağıdakı neqativ halların yaranmasına gətirmişdir:15 

� vergilər ödənildikdən sonra vergi ödəyicilərində praktiki olaraq sərbəst maliyyə 

resursları qalmamış və geniş təkrar istehsal üçün imkan olmamışdır. Ölkə 

iqtisadiyyatı ilbəil iqtisadi böhrana doğru irəliləmiş, bütün sahələrdə istehsalın 

artım tempi sürətlə aşağı düşməyə başlamışdır;  

� vergidən yayınma geniş miqyas almış, bunun nəticəsində də dövlət büdcəyə 

çatacaq vəsaitlərin yalnız yarısını yığa bilmişdir;  

                                                           
14 Musayev A. F. ,Vergi siyasətinin iqtisadi problemləri, Bakı, 2004, s. 66 
15 Kərimov A. M. , Quliyev N. R., Maliyyə. Dərslik, Bakı, 2001. s. 144 
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� “gizli iqtisadiyyat“ kütləvi xarakter halını almış və ekspert qiymətləndirilməsinə 

əsasən istehsal səviyyəsi 25-40% intervalında olmuşdur. 

        Vergi siyasəti iqtisadi inkişaf siyasətini reallaşdırmalıdır. Dövlət sahibkarlar 

üçün minimal vergi dərəcələri təyin etməklə vergi yükünü yumşaldır və öz 

xərclərini – ilk növbədə sosial proqramlara yönəldilən məsrəfləri azaldır. Vergi 

siyasətinin təhlili zamanı vergi siyasətinin subyektləri, formalaşdırma prinsipləri, 

alətləri, məqsəd və metodları kimi anlayışları fərqləndirmək lazımdır.  

Vergi siyasəti həyata keçirilən zaman dövlətin iqtisadiyyatın tənzimlənməsin 

də iştirakı vergi tarifi, vergi güzəştləri, vergi bazası və bir sıra digər vergi alətləri nin 

köməyi ilə təmin edilir. Bu zaman dövlət vergi alətlərindən istifadənin birbaşa və 

dolayı metodlarından istifadə edir. Tənzimləmə və stimullaşdırma proseslərinə 

dövlətin birbaşa təsirinin xarakterik nümunəsi kimi vergi güzəştlərindən istifadə 

etməklə vergidən tam və yaxud qismən azadetməni misal göstərmək olar. 

   Vergiqoyma bazası gəlir və ya mənfəət olan ayrı-ayrı vergi növləri üzrə 

vergidən tam azad etmə dövlət tərəfindən iqtisadiyyatın yeni sahələrinin və ya 

fəaliyyət növlərinin inkişaf etdirilməsi və ölkənin qeyri - əlverişli regionlarına 

investisiya qoyuluşlarının stimullaşdırılması üçün tətbiq olunur.  

         Vergi mexanizimləri vasitəsi ilə dövlət gəlirlərinin tənzimlənməsi siyasəti 

vergi dərəcəsi və vergi güzəştləri alətlərinin köməyi ilə təmin olunur.  

       Gəlirlərin tənzimlənməsi istiqamətində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinin 

əsas vasitəsi vergi dərəcələri hesab edilir. O, vergi bazasının və ya onun bir 

hissəsinin faizini müəyyən edir. Hökümət vergi qanunvericiliyində elə bir ciddi 

dəyişiklik etmədən yalnız tətbiq olunan vergi dərəcələrində düzəliş etməklə vergi 

tənzimlənməsini həyata keçirir. Dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi üçün vergi 

dərəcəsinin əsas rolu ondan ibarətdir ki, o müxtəlif növ vergi dərəcələrindən istifadə 

edir. Onların köməyi ilə təkcə müxtəlif kateqoriyalı vergi ödəyicilərinin gəlirlərinin 

formalaşdırılması həyata keçirilir. Mərkəzləşdirilmiş vergi sistemi vergi dərəcələri 

hesabına kifayət qədər çevikdir, bu da hər il vergi dərəcələrini müəyyən etməklə 
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ölkədə mövcud olan iqtisadi konyukturaya müvafiq olaraq səmərəli vergi siyasətinin 

aparılmasına imkan verir.16 

       Vergi siyasətinin həyata keçirilməsinin səmərəli vasitələrindən biri vergi 

güzəştləridir. Bu onunla əlaqədardır ki, tələb olunan şərtlərə cavab verən hər bir 

fiziki və hüquqi şəxsə vergidən tam və ya qismən azad olma hüququ verilə bilər. 

Dövlət vergi ödəyicilərinə bu və ya digər vergi güzəştlərini verərkən ilk növbədə 

vergi tənzimlənməsinin müxtəlif iqtisadi proseslərə təsirini gücləndirir. 

Qanunvericilikdə müxtəlif növ və formalı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi 

güzəştlərinin edilməsi nəzərdə tutulur. Daha çox istifadə olunan vergi güzəşt 

lərindən – gəlirin, mənfəətin və yaxud digər vergiqoyma obyektinin tam və ya 

qismən vergidən azad edilməsi; aşağı vergi dərəcələrinin tətbiqi; ayrı – ayrı sosial 

qrupların vergiyə cəlb edilməməsi; zərərin növbəti illərin mənfəəti hesabına silin-

məsi və s.-ni göstərmək olar. Bundan başqa ayrı – ayrı vergi güzəştlərindən iqtisadi 

və maliyyə böhranlarının nəticələrini yumşaltmaq məqsədi ilə də istifadə edilir.17 

 Vergi bazasının formalaşdırılması da dövlətin vergi siyasətinin əsas vasitəsi 

sayılır. Müxtəlif kateqoriyalı vergi ödəyicilərinin dövlət qarşısında vergi 

öhdəliklərinin artımı və azalması bu göstəricidən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu 

da iqtisadi inkişafın müvafiq artması (azalması), istehsalın genişləndirilməsi və 

investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün əlavə stimul və ya əksinə, 

məhdudiyyət yaradır. 

 Vergi siyasəti həyata keçirilərkən dövlət büdcəsinin tənzimlənməsi, 

planlaşdırılması və ona nəzarətin qanunla müəyyən edilmiş normaları reallaşdırılır. 

İqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış vergi siyasəti maliyyə vəsaitlərinin vergi sistemi 

vasitəsi ilə toplanmasının optimallaşdırılması məqsədini güdür. Vergi siyasətinin 

əsas məqsədi və vəzifələri konkret iqtisadi şəraitdən asılıdır. Məqsəd və vəzifələr 

müəyyən edildikdən sonra dövlət onların həyata keçirilməsi üsullarını işləyib 

hazırlayır. Hansısa üsullardan istifadə olunması vəziyyətdən asılı olur. Dövlətin 

vergi siyasəti müvafiq normativ aktların qəbul edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. 

                                                           
16

 a.g.ə. s 86 
17

 Məınınədov Ə.,  “Vergiyə giriş”  Dərslik,  Bakı, 2014, s.86 
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      Fiskal siyasətin aşağıdakı növləri fərqləndirilir:18 

- ekspansionist (stimullaşdırıcı);   - restriksionist (qabağını alan). 

         Diskresiоn siyasət zamanı dövlət ölkənin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaş-

dırılması üçün məqsədyönlü şəkildə vergitutmanı və büdcə xərclərini tənzimləyir. 

İqtisadi tsiklin müxtəlif fazalarında bu tənzimləmənin səviyyəsi müxtəlif olur. Belə 

ki, iqtisadi böhranlar zamanı dövlət öz xərclərini artırır, vergilərin səviyyəsini 

azaldır. Bütün bunlar da alıcılıq tələbatının genişlənməsinə gətirib çıxarır. İstehsalda 

artım inflyasiya ilə müşayət olunduqda isə dövlət öz xərclərini azaltmaqla və 

vergilərin səviyyəsini yüksəltməklə işgüzar fəallığın qarşısını alır. 

       İqtisadi tənəzzül zamanı isə məcmu tələbi stimullaşdırmaq üçün disкresiоn 

fiskal siyasət yolu ilə dövlət, xərclərinin həcmini artırmaqla və ya vergilərin 

səviyyəsini aşağı salmaqla məqsədyönlü şəkildə büdcə kəsiri yaradır. 

       Dövlət xərclərinin stimullaşdırıcı təsir göstərməsi üçün onlar vergi 

daxilolmaları hesabına maliyyələşdirilməməlidirlər. Vergi dərəcələrinin artımı 

işgüzar fəallığa olan stimulu azaldır, bu isə istehsalın həcminin aşağı düşməsinə 

səbəb olur. Buna görə də dövlət xərclərinin artımı bir qayda olaraq büdcə kəsiri ilə 

müşayət olunur. 

       Beləliklə, istehsalın tənəzzülü dövründə öz xərclərini artırmaqla və inflyasiya 

ilə müşayət olunan iqtisadi yüksəliş dövründə öz xərclərini azaltmaqla, dövlət 

iqtisadi böhranları yüngülləşdirir, milli istehsalın həcminin artımına nail olur. 

 Avtomatik fiskal siyasət məcmu gəlirin dövrü tərəddüdləri nəticəsində dövlət 

xərclərinin, vergilərin və dövlət büdcəsinin saldosunun avtomatik olaraq 

dəyişməsidir. Avtomatik fiskal siyasət iqtisadi yüksəliş dövründə dövlət büdcəsinə 

xalis vergi daxilolmalarının həcminin avtomatik olaraq artmasmı, iqtisadi tənəzzül 

zamanı isə dövlət büdcəsinə xalis vergi daxilolmalarının həcminin avtomatik olaraq 

azalmasını nəzərdə tutur. Bu dəyişikliklər «quraşdırılmış özütənzimləyici»lərin 

təsiri ilə baş verir. 

                                                           
18

 a.g.ə. s, 77 
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 Quraşdırılmış özütənzimləyici - dövlətin  iqtisadi  siyasətində dəyişiklik 

etmədən istehsalın və məşğulluğun səviyyələrindəki tərəddüdləri azaltmağa imkan 

verən bir mexanizmdir. Belə avtomat tənzimləyicilər aşağıdakılardır:19 

• iqtisadi yüksəliş dövründə məcmu tələbin qarşısını alan proqressiv vergi 

sistemi. Belə ki, əhalinin gəlirləri artdıqca bu gəlirlər daha yüksək dərəcə ilə 

vergiyə cəlb olunurlar. Bu isə məcmu tələbin qarşısını alır. İqtisadi tənəzzül 

nəticəsində gəlirlər azaldıqda isə vergi dərəcələrinin aşağı salınması əldə olan 

gəlirin artmasına səbəb olur. Bunun da nəticəsində məcmu tələbin 

stimullaşdırılması baş verir. 

• iqtisadi tənəzzül dövründə işsizlərin sayının artması nəticəsində işsizliyə görə 

ödənilən müavinətlərin və digər sosial ödənişlərin həcmi artır. İqtisadi 

yüksəliş zamanı isə işsizliyin səviyyəsi aşağı düşür, bu isə öz növbəsində 

avtomatik olaraq həmin ödənişlərin həcminin azalmasına gətirib çıxarır. 

 Avtomatik fiskal siyasətin əsas üstünlüyü ondadır ki, iqtisadi şəraitin azacıq 

dəyişməsi nəticəsində quraşdırılmış özütənzimləyicilər yubanmadan işə düşürlər. 

 Avtomatik fiskal siyasətin çatışmayan cəhəti isə odur ki, o dövrü tərəddüdləri 

yalnız hamarlayır, onları tamamilə aradan qaldıra bilmir. 

 Məqsədindən asılı olaraq fiskal siyasət ekspansionist və restriksionist ola 

bilər. Ekspansionist siyasətə bəzən stimullaşdırıcı siyasət də deyirlər. İstehsalın 

tənəzzülü dövründə dövlət xərclərinin həcminin artırılması və vergi dərəcələrinin 

aşağı salınması zəruridir. Uzunmüddətli dövrdə vergi dərəcələrinin aşağı salınması 

iqtisadi artımın stimullaşdırılmasına səbəb olur. Məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdə 

ötən əsrin 80-ci illərində vergi dərəcələrinin aşağı salınması ilə müşayət olunan 

vergi islahatları zamanı məhz belə olmuşdur. 

 İnflyasiyanın sürətinin aşağı salınması üçün isə restriksionist fiskal siyasət 

həyata keçirilir. Restriksionist siyasətə bəzən «qarşısını alan» siyasət də deyirlər, Bu 

siyasət dövlət xərclərinin azaldılması və vergi dərəcələrinin yüksəldilməsi yolu ilə 

                                                           
19 Məınınədov Z., Ən  yeni İqtisadiyyat: Monetarist Siyasət, Maliyyə Kapitalının Qloballaşması, Medya və 

Türkiyə İqtisadiyyatı, Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2001. s, 256 
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həyata keçirilir. Qısa müddətli dövrdə restriksionist siyasət məcmu tələbi azaltmağa 

imkan verir və bununla da inflyasiyasının aşağı salınmasına köməkliк edir. 

Uzunmüddətli dövrdə isə restriksiоnist siyasət istehsalın tənəzzülünə və işsizliyin 

artımına gətirib çıxara bilər. 

     Dünya maliyyə böhranının milli iqtisadiyyatlara təsiri barədə danişarkən ilk 

növbədə böhran qabağı vəziyyət, sonra isə böhranın mövcudluğu şəraitində 

makroiqtisadi siyasətdə və biznes mühitində baş verən dəyişikliklər və onlara 

hökümətlərin, bizneslərin, ev təsərrüfatlarının reaksiyası dəyərləndirilməlidir. Belə 

ki, dünya iqtisadiyyatında böhranqabağı vəziyyət xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrin 

maliyyə sektoru və kapital bazarlarında normal və ahəngdar fəaliyyətin pozulması, 

iqtisadi artım tempinin səngiməsi və iqtisadiyyatın iş yerlərini itirməsi statistikasının 

genişlənməsi ilə səciyyəvi olmuşdur. 2008-ci ilin ortalarından aparıcı olkələrdə 

ipoteka defoltları, bankların problemli kreditlərin in artması, istehlak xərclərinin və 

investisiyaların azalması, muşahidə edilmişdir. 2009-cu ilin ilk rübündə dünyanın 

əksər inkişaf etmiş olkələrində tənəzzul meylləri yaranmış, Ümumi Daxili Məhsul 

kəskin azalmış, əmtəə bazarlarında qiymətlər, maliyyə bazarlarında aparıcı indekslər 

aşağı düşmüş, işsizlik artmışdır. Bu şəraitdə bir çox olkələrdə pul-kredit siyasəti 

əhəmiyyətli dərəcədə yumşaldılmış, dovlət xərcləri və budcə kəsirləri artırılmış, 

eyni zamanda maliyyə sistemi uzərində nəzarət gucləndirilmişdir. Bu məqsədlə 

məcmu qlobal tələbi dəstəkləmək üçün bir çox olkələrdə əlahiddə maliyyə 

stabilizasiyası və iqtisadiyyata yardım proqramları həyata keçirilmişdir.   

İEÖ böyümə nisbətləri (2004-2009)    Cədvəl 4. 
Ölkə 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ABŞ 3.6 3.1 2.7 2.1 0.4 -2.4 
Almaniya 1.2 0.7 3.2 2.5 1.2 -5.0 
Fransa 2.3 1.9 2.4 2.3 0.3 -2.2 
İngiltərə 3.0 2.2 2.9 2.6 0.5 -4.9 
Yaponiya 2.7 1.9 2.0 2.4 -1.2 -5.2 

 

Mənbə: Osman Nuri ARAS, Elçin Süleymanov “1929 və 2008 böhranlarinin makroiqtisadi səbəb 
və nəticələr baximindan müqayisəsi”   
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2004-2009 illərdə ayrı-ayrı ölkələrin inkişaf nisbətləri cədvəldə 

göstərilmişdir.   Açıqlanan milli gəlir məlumatlarına görə, 2009 ilin son rübüundə 

inkişaf etmiş ölkələrdə daralma nisbəti 3,4 % dən 0,8 %-ə geriləyərkən, eyni dövrdə 

inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarda böyümə nisbəti 4%-ə çatmışdır. Qlobal 

iqtisadiyyatda 2009-cu ilin son rübündə diqqətə çarpan bərpaetmə meylinin 2010-cu 

ilin ilk rübündə də davam etdiyi görülməkdədir. Qlobal böyümə proqnozlarında 

Yunanıstan ən çox ziyan görmüş, Asiya-Sakit okean bölgəsi isə ən az ziyan görənlər 

sırasındadır.20  

Cədvəl-5. 

İnkişaf etmiş və İnkişaf etməkdə Olan Ölkələrdə Böyümə Faizi(Bir Əvvəlki İlin 
Eyni Dövrünə Görə Faizdə Dəyişmə) 

 

Qlobal bühran, ABŞ, AB, Yaponiya kimi inkişaf etmiş ölkələrin 

iqtisadiyyatlarıyla, inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatları arasındakı 

müqayisədə daha yüksək nisbətdə təsir etmişdir (Cədvəl-4). İnkişaf etmiş ölkələrə 

edilən ixracatın cəmi ixracat içindəki payına görə edilən qruplaşdırmada, qlobal 

böhrana bənzər böyümə nisbətləri ilə girən inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında, 

böhran dövründə diqqətə çarpan bir fərqlənmə yaşandığı görülməkdədir. 2009 ili ilk 

rübü etibarıyla, ağırlıqlı olaraq inkişaf etmiş ölkələrə ixracat edən ölkələrdə 

ortalama böyümə sürəti %-6,7-yə geriləyərkən, inkişaf etməkdə olan ölkələrə ixracat 

edən ölkələrdə bu nisbət %-1,7 səviyyəsində qalmışdır. Qisaca olaraq, beynəlxalq 

ticarətdəki daralma qlobal maliyyə böhraı ərzində də ölkə iqtisadiyyatlarına mənfi 

təsir göstərən ən önəmli faktorlardan biri olmuşdur. Göründüyü kimi milli gəlir 

içərisində ixracatın payı yüksək olan ölkələr böyümə sürəti aşağı olan ölkələrlə 

                                                           
20

  Osman Nuri ARAS, Elçin Süleymanov “1929 və 2008 böhranlarinin makroiqtisadi səbəb və nəticələr 
baximindan müqayisəsi”  s  55 
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müqayisədə daha çox təsirlənmişdir. Qlobal böhranın xarici ticarət kanalı vasitəsilə 

dünya iqtisadiyyatlarına təsiri, ixracat məhsullarında da fərqliliklər göstərmişdir. 

İqtisadi böhranlar zamanı inkişaf etmiş ölkələr sahibkarlıq fəaliyyətini 

stimullaşdırmaq və onların fəaliyyətlərini aktivləşdirməklə bağlı tədbirlər planları 

hazırlayırlar. Bunun üçün fiskal-vergi alətlərindən istifadə edərək iqtisadi enişi 

dayandıraraq iqtisadi yüksəlişə nail olurlar. Bunun üçün vergi qanunvericiliyində 

dəyişiklik edilir (yəni vergi dərəcələri aşağı salınır və vergi güzəştləri tətbiq olunur), 

büdcənin sosial xərcləri azaldılır, iqtisadi xərclər artırılır vergi nəzarəti daha da 

gücləndirilir. 

 Bir çox ölkələr bəzi məhsullara tətbiq olunan ƏDV-nin  (İngiltərə, Fransa, 

Portuqaliya) mənfəət vergisinin (Yaponiya, Niderland)  dərəcələrini aşağı salmışlar. 

Mənfəət vergisinin aşağı salınması vergi yükünün azaldılmasına və bununla 

sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına yönəlmişdirsə,  ƏDV-nin dərəcəsinin 

aşağı salınması məhsullara tələbin artırılması məqsədi daşıyır. 

Bundan başqa böhran şəraitində sahibkarlıq fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün  

sürətləndirilmiş aınınortizasiya siyasəti də yeridilir. Bu tədbirləri əsasən İsveçrə, 

Fransa, Almaniya ,İngiltərə və ABŞ həyata keçirmişlər. Bu kimi tədbirlər investisiya 

fəaliyyətini stimullaşdırmaq və yeni kapital qoyuluşları etmək məqsədi daşıyır.21 

İveçrə də başqa ölkələr kimi dünya maliyyə böhranının təsirindən qaça 

bilməmişdir. İsveçrənin iqtisadiyyatı 2009-cu ildə 2,5% aşağı düşmüşdür. Ölkədə 

işsizlik artmağa başlamış və fəal əhalinin 3%-ni təşkil etmişdir. Bütün bunlara 

baxmayaraq bu ölkə dünyada ən yaxşı vəziyyətdə  olan ölkə sayılır. Fəallığın aşağı 

düşməsi inflyasiyanın keçən ilki (2008) 2%-dən -0,5%-ə düşməsinə səbəb 

olmuşdur.22 

İsveçrə dünya iqtisadi böhranın fəsadlarından 2 əsas əlaqəli səbəblərə görə 

qaça bilməmişdir: I səbəb İsveçrənin iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına ənçox 

inteqrasiya olunmasıdır. İsveçrə ixrac ölkəsidir. Onun ixracının həcmiÜDM-un 

50%-dən çox olur. Ölkə sənayesinin bəzi sahələrində ixracatın həcmi 80-90% təşkil 
                                                           
21 Albert Jaeger, «The Political Economyof Government Debt».,2010, Amsterdam, pp 58 
22 Зоидов К.Х., Экономические кризисы причины и пути выходы, Москва, ИПР РАН, 2011стр.155 
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edir. Dəqiq instrumentlər, dərmanlar, saatlar ixracında aparıcı mövqeyə malikdir. 

Məhsullarının hissəsini Avropaya, ABŞ-a ixrac edir. 

Həmin ölkələrdə tələbatın aşağı düşməsi İsveçrənin maşın və avadanlıq istehsalının 

və ixracının həcminin kəskin aşağı salmışdır. II səbəb İsveçrənin dünyanın aparıcı 

maliyyə mərkəzlərindən biri olmasıdır. Məhz İsveçrənin ən böyük olan “Ю-Би-Эс” 

bankı birinci olaraq ABŞ-ın ipoteka kreditləri bazarında baş verən böhrandan xeyli 

vəsait itirmişdir. Çünki həmin bank ABŞ ipoteka kreditləri bazarında böyük həcmdə 

vəsait yerləşdirmişdir. Həmin banka dövlət dəstəyi verilməsəydi və 2008-ci ildə 

Sinqpur fondundan 11 mlrd ABŞ dolları dəyərində istiqraza vəsait yatırılmasaydı və 

bankın 10% kapitalına sahib çıxmasaydı, yəqinki müflisləşə bilərdi. Ölkənin II 

böyük bankı “Kredit Suiss” isə riskli qiymətli kağızlara resurs yerləşdirməsi də 

2008-ci ildə II neqativ effektlər hesabına xeyli 7,7 mlrd İsveçrə frankı vəsait 

itirmişdir. Bu iki amil – maliyyə böhranı və iqtisadi tənəzzül başqa ölkələrdə olduğu 

kimi situasiyanı çox dərinləşdirmişdir. Dünya maliyyə bazarında situasiyanın 

pisləşməsi və ölkədə iqtisadi tənəzzülün başlanması höküməti vəziyyəti 

sabitləşdirmək üçün aşağıdakı göstərilən istiqamətlərdə fəaliyyətə vadar etmişdir: 

1. Maliyyə-siyasi tədbirlərin həyata keçirilməsinə; 

2. İqtisadi artımın stimullaşdırılmasına yönəldilən tədbirlərin işlənməsinə; 

3. Ölkədə xarici iqtisadi fəaliyyətin aktivləşdirilməsinə yönəldilən siyasətin 

formalaşdırılmasına. 

Ölkədə həyata keçirilən maliyyə-siyasi tədbirlər kompleksinə aşağıdakılar 

daxil edilmişdir: 

1.Ölkənin bank sisteminin baza institutu olan “Ю-Би-Эс” bankına ekstern 

qaydada dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyinin göstərilməsi. Bu məqsədlə İsveçrə 

Mərkəzi bankı həmin banka 60 mlrd ABŞ dolları həcmində vəsait ayrılmışdır. Bu 

vəsaitlər hesabına bankın amerika ipoteka bazarında yerləşdirilən qeyri-likvid 

aktivlərinin alınması nəzərdə tutmuşdur. İsveçrənin “Kredit Suiss” bankı isə 

dövlətin birbaşa maliyyə yardımından imtina edərək və öz kapitalını ayrı-ayrı 

investorların vəsaitlərinin cəlb edilməsi yolu restrukturizasiya etmişdir. Bu yolla 

bankın kapitalının həcmi 10 mlrd İsveçrə frankı qədər artırılmışdır. Maliyyə 
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sağlamlaşdırılması tədbirləri ölkədən maliyyə bazarındakı gərginliyi azaltsada 

problemi aradan qaldırmadı və 2008-ci ildə İsveçrənin 2 bankı ili zərərlə başa vurdu, 

işçilərinin sayını azaltdı, xərclərin aşağı salınması proqramını qəbul etdi. Bankların 

baş menecerləri 2008-ci ilin yekununa görə olacaqları bonusdan imtina etdilər. 

2008-ci ildə Milli bank ölkənin maliyyə-kredit siyasətini yumuşaltmağa başladı. 

Faiz dərəcələrini tədricən azaltdı, İsveçrə frankını devalvasiya etmək üçün 

beynəlxalq valyuta brijasına intervensiya etdi. Bu tədbir ölkədaxili istehsalı 

stimullaşdırmağı və ixracatın rəqabət qabiliyyətini yüksəltməyi nəzərdə tuturdu. 

2. İqtisadi artımın stimullaşdırılması məqsədlərinə 1,5 mlrd İsveçrə frankın 

ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Dövlətin bu istiqamətdə aparılan antiböhran 

tədbirləri 3 fazaya ayrılmışdır: I faza 2009-cu ilin yanvarından başlamışdır və 

büdcə xərclərinin 350 mln İsveçrə frankı qədər artırılmasını nəzərdə tuturdu. Həmin 

vəsaitlərin müxtəlif sosial və infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsinə sərf 

olunması planlaşdırılmışdır. 

II fazada 2009-cu ildən ölkədə iqtisadi siyuasiyanın pisləşməsinin qarşısının 

alınmasına yönəldilən tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdətutulmuşdur. Hökümət 

antiböhran maliyyələşdirmənin ikinci transını 700 mln İsveçrə frankı həcmində 

ayırmışdır. Bu vəsaitlərin 530 milyonu infrastruktur layihələrinin 

maliyyələşdirilməsinin həyata keçirilməsi üçün, yerdə qalanı isəmüəssisələrdə 

çalışan işçilərin işdən çıxarılmasının qarşısının alınması üçün işçilərə dövlət dəstəyi 

göstərilməsi məqsədi ilə ayrılmışdır. 

Antiböhran tədbirlərinin III fazası vergi normalarının aşağı salınması yolu ilə 

əhalinin istehlak qabiliyyətinin dəstəklənməsini nəzərdə tutur. Onun əsas məqsədi 

ölkədaxili tələbatın stimullaşdırılmasının təmin olunmasıdır. 

3. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin aktivləşdirilməsi siyasəti İsveçrə iqtisadiyyatını 

inkişaf etdirilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir və ixracatçıların dünya bazarlarına 

maneəsiz çıxmasının stimullaşdırılmasının təmin edilməsini nəzərdə tutur. 

İsveçrə hökümətinin antiböhran idarəetmə tədbirləri başqa ölkələrin siyasətinə 

oxşardır. Onların əksəriyyəti bank sektorunun sağlamlaşdırılması və kapitalın 

restrukturizasiya olunmasından başlamış sonra isə istehsalın stimullaşdırılmasına 
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yönəldilən tədbirlər həyata keçirmişlər. Odövr ərzində İsveç frankının deflyasiyası 

probleminin mövcudluğu iqtisadi inkişafın tormozlamasını davam etdirir. Bunun 

nəticəsində 2009-cu ildə İsveçrədə qiymətlər əvvəlki ilə nisbətən 1.7% aşağı 

düşmüşdür.23 

Ölkə iqtisadiyyatına, onun bank sisteminə ABŞ, Almaniya və Fransanın təsiri 

çox böyükdür. Onların tələbi ilə offşor biznesinin inkişafının qarşısının alınmasına 

məcbur olaraq İsveçrə höküməti banklarda offşor şirkətlər tərəfindən yerləşdirilən 

kapitalın əldə edilməsi (kriminal) mənbələri haqqında məlumat verməyə 

öhdəçiliyini, öz üzərinə götürmüşdür. 

Bütün çətinliklərə baxmayaraq defisitsiz büdcəyə malikdir, qızıl-valyuta 

ehtiyatlarını azaltmır;  Mərkəzi bankı dövlətdən asılılığa düşməyib, bank faizlərin 

0,25%dən azalda bilmişdir; dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi minimal həddədir və 

böhranlı vəziyyətdədə hüquqi tənzimləmə əsas olaraq saxlanmışdır. İnnovasiyalı 

iqtisadi inkişaf xəttini rəhbər tutan İsveçrə rəqabət qabiliyyətinə görə dünyada II 

yeri tutmaqda davam edir. 

Digər inkişaf etmiş ölkələrin bu dövrdə həyata keçirdikləri antiböhran 

tədbirlərinə nəzər yetirsək görərik ki, əksər inkişaf etmiş ölkələrdəki bu siyasət 

əsasən vergi-büdcə və aınınortizasiya siyasəti ilə məhtudlaşır. Məsələn: Fransada 

26000 yevro dəyərində səhmlərin satışına qoyulan vergilər ləğv edilmişdir. 2008-

2009-cu illər ərzində investisiya qoyuluşları yerli koınınersiya vergilərindən azad 

olunmuşdur.  Restoran xidmətlərinə  tətbiq olunan ƏDV  5,5 faizə endirilmişdir.  

ƏDV rüblük yox aylıq  ödənilməsi qərarlaşdırılmışdır. Almaniyada isə antiböhran 

tədbirləri aşağıdakı kimi olmuşdur.  Əsas fondlara 25 faizlik, kiçik və orta biznesə 

sürətləndirilmiş aınınortizasiya norması tətbiq edilmişdir. Bu qaydalara düşən 

firmaların aktivləri 235000 yevrodan 33500 yevroya yüksəlmiş, mənfəət səviyyəsi 

isə 100000 dən 200000-ə qədər artırılmışdır. Müəssisələrə ƏDV-nin tətbiqi illik 

mədaxili 250000 yevrodan 500000 yevroya qədər artırılmışdır. Böyük Britaniya 

islahatları hələ 2007-ci ildə başlamışdır. ƏDV –si 17,5 faizdən 15 faizə 

                                                           
23

 Зоидов К.Х., Экономические кризисы причины и пути выходы, Москва, ИПР РАН, 2011стр.156 
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endirilmişdir. Xarici şirkətlərdən daxil olan dvidentlərə vergi tətbiq olunmur. Spirtli 

içkilərə. Tütün məhsullarına, benzinə aksiz vergiləri 2 faiz artırılmışdır. Kiçik 

sahibkarlığa tətbiq olunan 22 faizlik mənfəət vergisi 2010-cu ilin aprelinə kimi 

təxirə salınmışdır. 2010-cu ildə alınmış əsas vəsaitlərə sürətləndirilmiş 

aınınortizasiya normasını 20 faizdən 40 faizə qədər artırılmışdır. ABŞ-da 2008-ci 

ilin oktyabr ayından “Emergency Economic Stabilization Act 2008”  bank 

sisteminin qorunması, gələcək enişin dayandırılmasıvə zərərlərin azaldılması 

məqsədi ilə güzəştli vergi tədbirləri qəbul olunmuşdur.  İnvestisiya fəallığının 

artırılması üçün büdcə vergi siyasıtində əsaslı dəyişikliklər edilmişdir. Belə ki,  

Prezident tərəfindən “American Recovery and Reinvestment Act 2009 aktı” 

imzalanmış  və investisiya güzəştləri tətbiq olunmuşdur. Zərərlərin ödənilməsi 

dövrü 2 ildən 5 ilə qədər artırılmışdır. 2008-ci ildə alınmış əsas vəsaitlərə 

aınınortizasiya xərcləri 50 faizə qədər yüksəlmişdir. Bu da gələcəkdə kapital 

qoyuluşlarını stimullaşdırmaq məqsədi güdürdü.24   

       Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki,  postindistiriual ölkələrdə iqtisadi 

tənəzzülü dayandırmaq üçün fiskal siyasət yolu ilə dövlət, xərclərinin həcmi artırılır 

və  vergilərin səviyyəsini aşağı salınır və ya vergi güzəştləri tətbiq olunur. Dövlət 

xərclərinin stimullaşdırıcı təsir göstərməsi üçün onlar vergi daxilolmaları hesabına 

maliyyələşdirilmir dövlət krediti vasitəsi ilə maliyyələşdirilir. Vergi dərəcələrinin 

artımı işgüzar fəallığa olan stimulu azaldır, bu isə istehsalın həcminin aşağı 

düşməsinə səbəb olur.  Buna görə də dövlət xərclərinin artımı bir qayda olaraq 

büdcə kəsiri ilə müşayət olunur.  

Qısa müddətli dövrdə bu siyasət məcmu tələbi azaltmağa imkan verir və 

bununla da inflyasiyasının aşağı salınmasına köməkliк edir. Uzunmüddətli dövrdə 

isə restriksiоnist siyasət istehsalın tənəzzülünə və işsizliyin artımına gətirib çıxara 

bilər. 

 

                                                           
24 Landau Daniel, «Government and Economic Growth in Less Developed  Countries. pp 45 
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3.2  Müasir dövrdə maliyyə mexanizminin təkmilləşdirilməsi   

istiqamətləri. 

Maliyyə mexanizmi bazar münasibətləri strukturunun ayrılmaz bir hissəsi 

olmaqla  dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bazar iqtisadiyyatı dövründə maliyyə mexanizminin təkmilləşdirilməsinə bir 

sıra amillər bir sıra təsir edir ki, onlardan biri də maliyyə ehtiyatlarının düzgün və 

səmərəli bölüşdürülməsi və istifadəsidir.  

Məlum olduğu kimi maliyyə ehtiyatlarının planlı qaydada bölüşdürülməsi 

iqtisadi rayonların, zonaların, bələdiyyələrin iqtisadi və mədəni cəhətdən bərabər 

inkişaf etmələrinə səbəb olmaqla yanaşı istehsalın səmərəliliyini də artırır. Respubli-

kamızda maliyyə ehtiyatları əsasən dövlət büdcəsi vasitəsi ilə bölüşdürülür. 

1995-ci ildən aparılan iri miqyaslı siyasi, iqtisadi və və hüquqi islahatların 

başlıca məqsədi demokratik, dünyəvi, güclü iqtisadiyyata malik müstəqil dövlət 

qurulmasından ibarət olmuşdur və bu istiqamətdə müntəzəm işlər aparılmaqda 

davam edir. İqtisadi sahədə həyata keçirilən tədbirlər bazar iqtisadiyyatı 

mexanizmlərinin bərqərar olmasına söykənməklə, yerli və xarici və investisiyaları, 

müasir texnolologiyaları cəlb etmək və qabaqcıl idarəetmə təcrübəsindən 

fayadalanmaq yolu ilə rəqabətə davamlı məhsul istehsal edən müəssisələrin yenidən 

qurulmasına, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və nəticə etibarı ilə Azərbaycanın 

iqtisadi qüdrətinin artırılmasına yönəldilimişdir.  

Maliyyə -büdcə  sisteminin səmərəliliyi isə öz növbəsində bu sahədə işlərin, 

fəaliyyətin düzgün təşkilini, optimal qaydada idarə olunmasını  tələb edir.  Dövlət 

büdcəsi ölkənin əsas mərkəzi maliyyə planı olmaqla, maliyyə resurslarının bölüş-

dürülməsində mühüm rol oynayır. Dövlət büdcəsi eyni zamanda milli gəlirin bölüş-

dürülməsi və yenidən bölüşdürülməsini də həyata keçirir. Hal-hazırda ölkədə isteh-

sal olunan milli gəlirin 60-80% -ə qədəri dövlət büdcəsi vasitəsi ilə bölüşdürülür.  

Maliyyə mexanizminin  həlqəsi olan  dövlət büdcəsi dövlətin iqtisadiyyata 

müdaxilə etmək üçün istifadə etdiyi əsas maliyyə vasitəsidir. Büdcə gəlirləri və 

xərcləri mexanizmi vasitəsilə dövlət iqtisadi artımı, məşğulluğu, istehlak və yığımın 

zəruri həcmini həvəsləndirmək məqsədilə ictimai təkrar istehsala təsir göstərir. 
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Iqtisadiyyata təsirin büdcə üsullarından düzgün istifadə edilməsi keçid dövründə 

təsərrüfatın yenidən qurulmasının müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinin 

əsaslarından biridir. Dövlət büdcə  sistemindən istifadə istifadə etməklə milli gəlirin 

yaradılması və ilkin bölgüsü prosesində əmələ gələn nisbətləri dəyişdirir, onun 

sahələr və ərazilərarası yenidən bölgüsünü həyata keçirir.  

Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın davamlı inkişaf etdirilməsində sosial iqtisadi 

funksiyaların səmərəli  şəkildə yerinə yetirilməsi və təmin edilməsində dövlətin 

büdcə sisteminin rolu böyükdür.  

Son illər Azərbaycanda baş verən iqtisadi proseslər dövlət büdcəsinə, onun 

strukturuna, gəlir və xərclərin dinamikasına öz müsbət təsirini göstərmişdir. Iqti-

sadiyyatın özəlləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi nəticəsində dövlət 

büdcəsinin gəlir və xərclərinin ÜDM-a nisbəti müsbət istiqamətdə ilbəil dəyişir.  

    Dövlət büdcəsi maliyyə sisteminin mərkəzi həlqəsi, milli istehsalın və qeyri-

istehsal sferasının inkişafının vacib şərti olmaqla cəmiyyətin iqtisadi və mədəni 

həyatında əvəzsiz rol oynayır. Dövlət büdcəsi bölgü və onunla bağlı nəzarət 

funksiyasını yerinə yetirərək müəssisə, birlik və təşkilatlarda, firma və şirkətlərdə 

gəlirlərin yaranması və ondan istifadə üzrə dövlət büdcəsi ilə münasibətləri 

tənzimləyir. 

    Dövlət büdcəsi həm də iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin ən 

mühüm vasitələrindən biridir. Belə ki, dövlət büdcəsinin tarazlığı iqtisadiyyatın 

özünün tarazlığını müəyyən edən başlıca və ən mühüm meyardır. Dövlət büdcə 

mexanizmi vasitəsilə iqtisadi və sosial prosesləri stimullaşdırmaq imkanına 

malikdir. O, iqtisadiyyata subsidiyalar, investisiyalar yönəltməklə ona birbaşa təsir 

edə bilər, lazım gəldikdə, iqtisadiyyatın mövcud proporsiyalarını dəyişə bilər. Büdcə 

mexanizmi düzgün qurulduqda və tətbiq edildikdə iqtisadi yüksəlişə, sosial sferanın 

inkişafına, elmi-texniki tərəqqinin templərinin sürətlənməsinə, istehsal sahələrinin 

maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılmasına daha real və səmərəli təsir edilir. Dövlət 

büdcə vasitəsilə əldə etdiyi vəsaitlərlə manevr etməklə iqtisadiyyatı  və burada baş 

verən prosesləri tənzimləyir. 
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 Büdcə mexanizmi bilavasitə büdcə ilə bağlı olduğundan, cəmiyyət qarşısında 

duran vəzifələrdən asılı olaraq dəyişir. Hazırda iqtisadiyyatın bazar münasibətlərinə 

keçməsi ilə əlaqədar, təsərrüfat subyektlərinə direktiv inzibatçılıqdan imtina 

edildiyindən büdcə planlaşdırılması metodları və metodikasına tələblər də 

başqalaşmışdır. Məsələn, həcm göstəricilərinin əvəzinə sosial normativlər kimi 

keyfiyyət göstəricilərinə əsaslanmaq zərurəti yaranmışdır. Başqa sözlə, bu gün 

dövlət büdcəsinin öz rolunu itirməsi və əhəmiyyətinin azalmasından deyil, 

iqtisadiyyata büdcə vasitəsilə təsir metodlarının dəyişməsindən söhbət gedə bilər. 

Belə dəyişikliklərin uğurla həyata keçirilməsi üçün prinsipcə yeni büdcə 

münasibətləri qurulmalı və təsirli büdcə mexanizminin tətbiqi təmin edilməlidir. 

Maliyyə mexanizmində baş vermiş əhəmiyyətli dəyişikliklərdən biri də 

beynəlxalq standartlara uyğun cavab verən “Büdcə  sistemi haqqında ” Azərbaycan 

Respublikası qanunun qəbul edilməsi olmuşdur. Belə ki 1 yanvar 2003-cü il 

tarixdən qüvvəyə minmiş bu qanunda büdcə  sisteminin təşkili, büdcənin tərtibi, 

təsdiqi və onların icrasına nəzarət mexanizmi şəffaf şəkildə öz əksini tapmışdır.  

1995-ci ildən hökümətin büdcə -vergi siyasəti əsasən makroiqtisadi sabitliyin 

artırılmasına iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə və büdcə  kəsirinin minimuma 

endirilməsinə və kəsirin inflyasiya doğurmayan mənbələr hesabına örtülməsinə 

yönəldilmişdir. 

Son dövrlərdə mühüm tədbirlərdən biri də 1997-ci ilin ortalarından etibarən 

dövlət büdcəsinin idarə edilməsində xəzinədarlıq sisteminə keçid olmuşdur və 

bununla dövlət vəsaitlərinin təyinatı və məqsədyönlü istifadəsinə nəzarət sistemi 

güclənmişdir. Bu istiqamətdə növbəti ciddi addım maliyyə resurslarından səmərəli 

istifadə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə dövlət satınalmaları sisteminin tətbiqi 

olmuşdur.  

1995-ci ildən başlayaraq müasir dövrə qədər Azərbaycan Respublikasının 

dövlət maliyyə mexanizmində aparılan islahatlar nəticəsində dövlət büdcəsinin 

gəlirləri artmış, büdcə  kəsirinin minimum həddə endirilmişdir.          

Bazar münasibətlərinin formalaşması üçün müstəqil fəaliyyət göstərən maliyyə 

qurumlarının yaradılması mühüm məsələlərdən biridir. Bu cəhətdən respublikada 
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yaradılan koınınersiya bankları ilə yanaşı güclü sığorta şirkətlərinin formalaşmasına 

ehtiyac duyulur. Çünki özəlləşdirmə prosesinin nəticəsi kimi, respublikada özəl 

müəssisələrin yaradılması, xüsusi mülkiyyət əsasında fəaliyyət göstərən milli, birgə 

və xarici müəssisələrin marağına cavab verə bilən və onun mənafeyini müdafiə edən 

sığorta qruplarının yaradılması çox önəmlidir. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən milli sığorta bazarı 1992-ci ilin əvvəllərində 

formalaşmağa başlamışdır. 5 yanvar 1993-cü ildə qəbul olunan “ Sığorta haqqında 

”Azərbaycan Respublikasının qanunu milli sığorta bazarının inkişafının hüquqi 

əsaslarını möhkəmləndirmişdir. Sonra bu qanun dövrün tələblərinə uyğun təkmilləş-

dirilmiş və 1999-cu ilin iyun ayının 25-də Milli Məclis tərəfindən “ Sığorta haq-

qında ”  Azərbaycan Respublikasının qanunun yeni redaksiyası qəbul olunmuşdur.  

Sığorta mexanizmi Azərbaycan üçün nisbətən yeni və axıra qədər 

öyrənilməyən bir sahədir. Hüquqi bazanın olması sığorta mexanizminin inkişafı 

üçün şərait yaradır.  

Son illər iqtisadiyyatın bazar  münasibətləri əsasında fəaliyyət göstərən bir 

sahəsi kimi sığorta biznesi xeyli inkişaf etmişdir. Buna misal olaraq, onlarla sığorta 

təşkilatlarının yaranmasını, sığortanın yeni növlərinin tətbiqini qeyd etmək olar. 

Hal-hazırda əhali, müəssisə və əmlakın dövlət maraqlarına sığorta  müdafiəsinin 

tətbiq olunması üçün böyük imkanlar vardır. Azərbaycanın sığorta bazarı potensial 

imkanlarına görə perspektivli maliyyə mexanizmlərindən  biridir. Azərbaycan bazar 

iqtisadiyyatının formalaşmasına yönəldilən islahatları fəal şəkildə həyata keçirir, 

sığorta isə bazar elementlərinin əsas hissəsi və pul axınının normal dövriyyəsini 

təmin edən maliyyə mexanizminin ən fəal ünsürlərindən biri olduğu üçün bu prosesi 

daha da sürətləndirir.  

Sığorta bazarının maliyyə həcminin kifayət qədər olmaması, iri təsərrüfat  

zərərlərinin ödənilməsinə şərait yaratmır və bu da təbii fəlakət nəticələrinin 

kompensasiya edilməsi üçün hələ də büdcə  xərclərinin cəlb edilməsini tələb edir. 

Sığorta mexanizmində inkişaf dinamikası, sığorta işinin dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi dinamikasından xeyli irəlidədir.  
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Əhalinin gəlirlərinin az olması və sığortaya marağın az olması sığorta 

xidmətlərinin genişləndirilməsinə mənfi təsir göstərən amillərdir. Milli sığorta ba-

zarında sığortaçılar 40-dan çox sığorta növü üzrə fiziki və hüquqi şəxslərə sığorta 

xidmətləri göstərirlər. Hal-hazırda sığorta bazarında 30 şirkət fəaliyyət göstərir. 

Respublikanın sığorta bazarının həcmi beynəlxalq standartlara  görə az tutumlu 

bazar kimi xarakterizə olunur. Ölkəmizi sığortanın inkişaf etdiyi Qərb ölkələri ilə 

müqayisə etmək çox çətindir. Sığorta əməliyyatlarının miqyası müqayisə 

edilməzdir. ABŞ-da sığorta mükafatının adambaşına düşən orta məbləği 2000 

dollar, İsveçrədə 3000 dollar, Yaponiyada 4500 dollar təşkil edirsə, Azərbaycanda 

bu rəqəm 10 dollardan azdır.  

Düzgün sığorta siyasəti əsasında milli sığorta bazarının gələcək inkişafını 

təmin etmək mümkündür. Azərbaycanın sığorta şirkətləri göstərilən fəaliyyətlərində 

yeni təcrübələr və imkanlar toplayıb beynəlxalq aləmdə güclü rəqabət qabiliyyətinə 

malik olan maliyyə qurumlarına çevriləcəklər. Müasir dövrdə müəssisələrdə 

istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi ən vacib məsələlərdən biridir. İstehsalın 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi bir sıra amillərdən asılıdır. Belə amillərdən əsas və 

dövriyyə fondlarının dolğun istifadə edilməsi, təsərrüfat hesabı prinsiplərinə ciddi 

əməl edilməsi, əmək məhsuldarlığını artırmaqla maya dəyərinin aşağı salınması, 

istehsalın intensivləşdirilməsi, əmək-materia-ehtiyatlarından səmərəli istifadə 

edilməsini misal göstərmək olar.  

Müəssisələrin maliyyə mexanizmində elm və texnikanın nailiyyətlərini tətbiq 

etmək əsas vəzifədir. Müəsisələrdə istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi indiki 

dövrdə  maliyyə mexanizminin inkişafının əsas istiqamətidir. Xalq təsrrüfatı 

qarşısında qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi, zəhmətkeşlərin rifahının 

artırılması istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsini tələb edir. Hal-hazırda istehsal 

strukturunun təkmiləşdirilməsi, az büdcə məsrəfin və ehtiyatın köməyi ilə istehsalda 

daha yüksək nəticə əldə edilməsi əsas məsələdir. Məhsul vahidinə nə qədər az xərc 

çəkilərsə, o məhsuldan bir o qədər çox istehsal edilər və istehsalın rentabelliyi bir o 

qədər yüksək olar.  
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İstehsalın daha mütərəqqi sahlərinin artımı, onların ayrı-ayrı həlqələri arasında 

düzgün nisbətlərin gözlənilməsi, müəssisələrin səmərəli surətdə yerləşdirilməsi, yeni 

texnika və texnologiyanın tez yaradılması, mənimsənilməsi və təkmilləşdirilməsi, 

məhsulun nomenklaturasının yeniləşdirilməsi və genişləndirilməsi, onun keyfiyyə-

tinin artırılması, xüsusi çəkili kapital qoyuluşunun aşağı salınması, xaınınalın, əmə-

yin qənaətlə işlədilməsi – bunların hamısı müəssisələrin iqtisadi səmərəliliyində əks 

olunur. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrdə maliyyə mexanizminin inkişafında 

yəni təkrar istehsalın həyata keçirilməsində maliyyə mühüm rol oynayır. Ölkəmizdə 

maddi və qeyri-maddi istehsal sahələrini inkişaf etdirmək üçün maliyyə 

ehtiyatlarının artırılmasının mühüm əhəmiyyəti vardır. Hazır ki, dövrdə bir qayda 

olaraq maliyyə  ehtiyatları daha sürətlə artır. Maliyyə ehtiyatlarının sürətlə artması, 

elmi texniki tərəqqinin inkişafı ilə, müəssisələrdə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 

ilə, xarici ölkələrin yardım etməsi ilə əlaqədardır.  

Həmçinin son illər Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması, sosial-iqtisadi 

rifahın yüksəldilməsi, regional və sahəvi inkişafın təmin edilməsi istiqamətində 

həyata keçirilmiş və keçirilən iqtisadi islahatların, tədbirlərin (bu islahat və 

tədbirlərin hansı siyasi sənədlərlə həyata keçirilməsi yuxarıda qeyd edilmişdir) 

davamlı nəticəsi olaraq ölkədə əhalinin həyat səviyyəsi ilbə-il yüksəlir, 

iqtisadiyyatın regional və sahəvi kəsimdə inkişafı reallaşır.  

Bütün bunlar göstərir ki, artıq ölkəmizin iqtisadi inkişafı yeni keyfiyyət 

mərhələsinə daxil olmuşdur. Azərbaycan xalqının ümuınınilli lideri, mərhum 

Prezident Heydər Əliyevin sözləri ilə desək, ölkədə demək olar ki, keçid dövrü başa 

çatmışdır, müstəqil siyasi və iqtisadi əsasları olan Azərbaycan Dövləti qurulmuşdur. 

Yeni mərhələnin əsas hədəfi, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin 

yüksəldilməsinə və dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyasına nail olmaqla, 

uzunmüddətli perspektivə ölkədə dinamik sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığını 

təmin etməkdən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin imzaladığı fərmanlarda, təsdiq etdiyi iqtisadi siyasət sənədlərində bu 

hədəfin reallaşması üçün yerinə yetirilməsi zəruri olan vəzifələr 
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müəyyənləşdirilmişdir. Bunlara ölkənin malik olduğu iqtisadi potensialın 

gücləndirilməsi və bu potensialın kompleks şəkildə səmərəli reallaşdırılması, o 

cümlədən qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi (neftdən asılı olmayan güclü 

Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşdırılması), hər bir regionun malik olduğu 

potensialdan tam və səmərəli istifadə olunması və onların inkişafının 

tarazlaşdırılması, çoxlu sayda yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradılması, 

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sosial xidmətlərin həcminin, keyfiyyətinin və 

ünvanlılığının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, yoxsulluğun azaldılması kimi 

vəzifələri aid etmək olar.  
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Nəticə və təkliflər. 

Araşdırmalar göstərir ki, istər qədim dövrlərdə, istər yaxın keçmişdə və istərsə 

də müasir şəraitdə, iqtisadiyyat birtərəfli olaraq bazar mexanizminin prioritet mövqe 

qazanması hesabına inkişaf etdirilməmişdir. 

Bazar iqtisadiyyatı özünü tam tənzimləyən sistem kimi fəailiyyət göstərmək 

iqtidarmda deyildir. Bu onunla izah olunur ki, istər inkişaf etmiş və istərsə də 

formalaşmaqda olan milli iqtisadiyyatm tənzimlənməsində dövlətin rolu inkar 

edilməzdir. Təbii ki, bazar münasibətləri şəraitində hər bir qurumun spesifik maraq-

ları var və həmin qurumlar öz iqtisadi siyasətini həyata keçirirlər. Bu maraqlar əksər 

hallarda çulğalaşdığmdan və bir - birinə zidd olduğundan bir- birini inkar edir. Odur 

ki, həmin qurumlarm ən yaxşı halda fəailiyyətini əlaqələndirilməyə, ölkənin vahid 

tənzimləyici maraqları baxımından həmin fəailiyyətin və maraqlarm idarə 

olunmasma ehtiyyac vardır. Əks halda xarici təsirlərin inkar olunduğu halda belə, 

daxili situasiyanm xaotik vəziyyəti güclülərin zəiflər üzürində hökmranlığma, 

iqtisadi böhranlarm davamlı şəkildə təkrarlanmasma rəvac verə bilər. Beləliklə, 

ölkənin iqtisadi suverenliyinin təmin olunması əslində iqtisadiyyatm görünən əl 

vasitsiylə tənzimlənməsi zərurətini yaradır. 

Araşdırmalar göstərir ki, iqtisadi subyeklərin fəailiyyəti ölkənin tənzimləyici 

maraqları baxıınından koordinasiyası, yalnız dövlət tənzimlənməsi vasitəsilə həyata 

keçirilə bilər. Sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi davamlı xarakter 

daşımalıdır. 

Müasir dövrün spesifık xüsusiyyətləri nəzərə alınınaqla, ictimai-siyasi, sosial-

iqtisadi proseslərin tənzimlənməsində dövlətin rolu və funksiyası daha da 

gücləndirilməlidir. Bu bilavasitə ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, dövlət 

suverenliyinin qorunması baxıınından iqtisadi aktuallıq kəsb edir. 

Makroiqtisadi tənzimləmə və onun hərəkətverici qüvvəsi olan maliyyə 

mexanizmi bazar iqtisadiyyatının inkişafı dövründə özünəməxsus rola malikdir. 

Araşdırmalar göstərir ki, ölkə iqtisdaiyyatının transformasiya mühitində maliyyə 

mexanizminin aktivləşdirilməsi dövlət tənzimlənməsində xüsusi rol oynamışdır. 

Belə ki, müasir dövründə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq qurumlarının maliyyə 
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vəziyyətinin stabil olması, nəinki iri miqyaslı iqtisadi proqramlar həyata keçirməyə, 

həm də geniş təkrar istehsalı qurmaqda da lazımi şərait yaratmışdır. 
Dünya təcrübəsi göstərir ki, tənzimlənmənin maliyyə mexanizminin aktiv- 

ləşdirilməsi, əslində dövlətin, beynəlxalq aləmdə siyasi və iqtisadi reytinqinin 

yüksəlməsinin başlıca kriteriyası hesab edilir. Daxili maliyyə resurslarının qıtlığı 

bütün hallarda dövlətin borc kapitalmdan asılılığının yaranmasma gətirib çıxarır. Bu 

isə iqtisadiyyatm maliyyə təhlükəsini yaşamasmı şərtləndirir. Odur ki, dövlətin 

siyasi suverenliyinin təmin olunması əslində iqtisadiyyatm maliyyə 

sağlamlaşdırılmasmdan bilavasitə asılıdır. İqtisadiyyatm maliyyə imkanlarının 

möhkəmləndirilməsi əslində iki faktorun təsirindən asılıdır: 

- dövlət büdcəsinin maliyyə imkanlarının getdikcə yüksəldilməsindən; 

- təsərrüfat subyektlərinin maliyyə vəziyyətinin iri miqyaslı layihələr həyata 

keçirmək iqtidarmda olmasmdan. 

Bütün bu göstərilənləri nəzərə alaraq maliyyə mexanizminin təkmilləşdirilmə-

sində   aşağıdakılara nəzər salmaq məqsədəuyğundur: 

1. Bazar iqtisadiyyatı ən səmərəli bir iqtisadiyyat olub, maliyyə və kredit 

sisteminin daim təkmilləşdirilməsini tələb edən iqtisadiyyatdır. Bu iqtisadiyyat 

ölkədə təkrar istehsalı genişləndirmək üçün maliyyə sistemindən, eləcədə maliyyə 

mexanizmindən səmərəli istifadə edilməsini tələb edən iqtisadiyyatdır.  

2. Maliyyə mexanizmi geniş iqtisadi əlaqələri əhatə etməklə onun hər bir 

iqtisadi əlaqələrdən səmərəli istifadə edilməsini tələb edir. 

3. Respublikamızda maliyyə mexanizmindən düzgün və səmərəli istifadə 

etmək üçün bütün inkişaf etmiş dövlətlərin maliyyə mexanizmi  şəraitinə uyğun 

istifadə edilməlidir.  

4. Maliyyə mexanizminin səmərəli qurulmasında təkrar istehsalın 

genişləndirilməsində maliyyə siyasəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

5. Hal-hazırda respublikamızda maliyyə siyasəti birinci növbədə əhalinin 

sosial iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, işğal olunmuş torpaqların azad 

edilməsinə, qaçqın və məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qaytarılmasına və s. 

xidmət edir.  
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6. Maliyyə mexanizminin səmərəli qurulmasında müəssisələrin maliyyə 

mexanizmi xüsusi yer tutur. Müəssisələrin maliyyəsi dövlətin maliyyə 

ehtiyatlarının yaradılmasında əsas və həlledici rol oynayır.  

7. Bazar iqtisadiyyatı dövründə müəssisələrdə maliyyə mexanizminin 

səmərəli təşkil edilməsində  dövriyyə kapitalları da  mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Buna görə də müəssisələrdə əsas və dövriyyə kapitallarından səmərəli istifadə 

edilməlidir. 

8. Dövlətin öz sosial, iqtisadi, hərbi və s. xərclərinin həyata keçirmək 

üçün dövlət maliyyə ehtiyatları ilə müntəzəm təmin olunmalıdır. 

9. Dövlətin maliyyə  ehtiyatları əsasən bütün mülkiyyətlərdən olan 

müəssisələrin mənfəət vergisindən, əlavə dəyər vergisindən, torpaq- əmlak- 

mədən vergisindən, əhalinin gəlirlərindən, kömürxanalardan daxil olan 

gəlirlərdən, amortizasiya ayırmalarından və s. yaradılır. 

10. Məlumdur ki, mənfəət istehsalda maddi maraq prinsipini həyata 

keçirdiyi üçün və dövlət büdcəsi gəlirlərinin təşkilində mühüm rol oyanadığı üçün 

bundan sonra da onun rolunun artırılması məqsədə uyğun hesab edilməlidir.  

11. Maliyyə mexanizmindən düzgün istifadə etmək üçün əhalidən daxil 

olan vergi və rüsumların düzgün planlaşdırılması və alınmasına ciddi nəzarət 

etmək lazımdır.  

12. Ölkəmizdə maliyyə planlaşdırılmasını təkmilləşdirmək üçün maliyyə 

planlaşdırılması zamanı riyazi hesablamalardan və s. geniş surətdə istifadə 

edilməlidir.  

13. İstehsalın səmərəliliyini artırmaq üçün başqa iqtisadi amillərlə 

maliyyənin idarə edilməsi məsələsi də daim təkmilləşdirilməlidir.  

14. Maliyyə ehtiyatlarının yaradılmasında mənfəət, ƏDV, torpaq-əmlak-

mədən vergisi, əhalinin tədiyyəsi, amortizasiya ayırmaları və s. mühüm rol 

oynayır. Bununla əlaqədar olaraq həmin maliyyə resurslarından səmərəli istifadə 

edilməsi günün ən vacib məsələsidir.Onlardan səmərəli istifadə edilməsi maliyyə 

mexanizminin təkmilləşdirilməsinə səbəb olan amillərdəndir.  

  



81 
 

Ədəbiyyat siyahısı 

1. Azərbaycan Rcspuhlikasının Konstitusiyası. Bakı, Azərnəşr, 1997. 

2. Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyyatı, 3 cilddə. Bakı,  

3. Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı (2004-2008-ci illər). 

4. Azərbaycan Respublikası prezidentinin 14 aprel 2009-cu il tarixli fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı dövlət Proqramı» 

5. Azərbaycan Rekspublikası Prezidentinin 25 avqust 2008-ci il tarixli sərəncamı 

ilə «2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasmda əhalinin ərzaq məhsulları ilə 

etibarlı təminatma dair Dövlət Proqramı». 
6. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2013-cu ildə fəaliyyəti 

haqqında hesabatı səh-30 

7. Abbasov A.F. Ərzaq təhlükəsizliyi. Bakı, 2007,  

8. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Büdcəsi haqqında qanunu  

9. Azərbaycan Respublikasının “ Vergi Məcəlləsi ” 

10. D. Bağırov “ Vergi auditi” Bakı – 1999 

11.  M.M. Sadıqov “Azərbaycan Respublikasının maliyyə potensialının  

formalaşması problemləri” Bakı – 2001  

12. Sadıqov “ Maliyyə potensialının formalaşmasında dövlətin borc siyasətinin əsas 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsi problemləri” Bakı – 2003  

13. Sadıqov “Beynəlxalq valyuta- kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit 

sistemi” Bakı – 2005 

14. Məınınədov “Maliyyə” dərslik, Bakı - 1997 

15. Xankişiyev. B “Dövlət maliyyəsi” Bakı-1998 

16. M. Həsənli “Vergilər” Bakı – 1998 

17. Ş.Ş. Bədəlov, R.B. Məhərrəmov “Büdcə sistemi” Bakı – 2003 

18. N.N. Xudiyev “ Sığorta işi” Bakı – 2003 

19. Allahverdiyev D. İ., Büdcə-vergi siyasəti və iqtisadi təhlükəsizlik, ELM, 

Bakı. 2009, s.78 



82 
 

20. A. Şəkərəliyev,  Dövlətin iqtisadi siyasəti,  Dayanıqlı və davamlı inkişafın 

təntənəsi, Şərq nəşriyyatı,  Bakı ,2011, səh-55  

21.  Meybullayev M. X. Müstəqil Respublikaların Sosial və İqtisadi Əsasları, 

Bakı: Azərnəşr, 2000,s.156 

22. Musayev A. F. ,Vergi siyasətinin iqtisadi problemləri, Bakı, 2004, s. 66 

23. Kərimov A. M. , Quliyev N. R., Maliyyə. Dərslik, Bakı, 2001. s. 144 

24. Məınınədov Ə.,  “Vergiyə giriş”  Dərslik,  Bakı, 2014, s.86 

25. Məınınədov Z., Ən  yeni İqtisadiyyat: Monetarist Siyasət, Maliyyə Kapitalının 

Qloballaşması, Medya və Türkiyə İqtisadiyyatı, Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2001.  

26. Osman Nuri ARAS, Elçin Süleymanov “1929 və 2008 böhranlarinin 

makroiqtisadi səbəb və nəticələr baximindan müqayisəsi”   

27. Albert Jaeger, «The Political Economyof Government Debt».,2010, Amsterdam,  

28. Зоидов К.Х., Экономические кризисы причины и пути выходы, Москва, 

ИПР РАН, 2011стр.155 

29.  www.maliyye.gov.az 

30.  www.azstat.org 

31.  www.taxes.gov.az 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

XÜLASƏ 

 

İqtisadiyyatın, sosial sahələrin inkişaf etdirilməsində dövlətin müdafiə 

qüdrətinin artırılmasında maliyyə siyasətinin formalaşdırılması və maliyyə mexaniz-

mindən səmərəli istifadə edilməsi günün aktual məsələsidir. 

Dissertasiya işinin  birinci fəslində maliyyə siyasəti və maliyyə mexanizminin 

mahiyyəti ayrı ayrı alimlərin fikirlərinə istinadən təhlil edilmişdir. İkinci fəslidə 

maliyyə mexanizminin formalaşmasında dövlətin rolu araşdırılmışdır. Üçüncü fəsil 

iqtisadiyyatın tsklik inkişafında maliyyə mexanizminin təkmilləşdirilməsi məsələlə-

rinə aydınlıq gətirilmişdir. 
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SUININARY  

Financial mechanism under current conditions is intended to create real 

financial base for the economic independence of the Republic of Azerbaijan and to 

the economic regulation of a functioning multi-level national market economy. In 

the transition to a market economy the main directions of the financial mechanism 

of the impact on the economic development of the society are: development of 

competitive producers; improving the efficiency of social production; attract foreign 

investment; the expansion of the financial market. 


