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GİRİŞ 
 
 
Mövzunun aktuallığı. Məlumdur ki, müasir dövrdə dövlətin iqtisadi 

vəzifələrinin həyata keçirilməsinin maddi əsasını dövlət büdcəsi təşkil edir. Bu 

mənada dövlət büdcəsi dövlətin dayağı, möhkəm təminatı, müdafiəçisidir. Büdcə 

münasibətləri dövlətlə müxtəlif müəssisələr, idarə və təşkilatlar, əhali və s. 

arasındakı əlaqələri ifadə edir. Bundan əlavə büdcə ümümi milli məhsulun (ÜMM) 

və milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsündə iştirak edir. Büdcəni formalaşdıran 

əsas amil isə büdcəyə toplanan vergilərdir. Vergilər dövlətin öz funksiyalarını icra 

etməsindən ötrü zəruri olan, bu ölkənin qanunvericiliyinin tabeliyində olan fiziki 

və hüquqi şəxslərdən dövlət və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən məcburi 

qaydada tutulan vəsaitlərdir. Dövlət büdcəsini formalaşdıran əsas amillərdən biri 

də gömrük vergi və rüsumlarıdır. 

Ölkənin iqtisadi həyatında gömrük işinin öz yeri vardır. Nəzərə alsaq ki, 

Azərbaycanın inkişaf etməkdə olan digər ölkələr kimi, iqtisadi inkişaf səviyyəsinin 

yüksəlməsi və dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminə inteqrasiya məsələsini eyni 

zamanda həll etməlidir, onda gömrük işinin nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb 

etdiyini görmək mümkündür.  Gömrük işi dövlətin gömrük siyasətini və bu siyasəti 

həyata keçirən vasitələri: mal və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan 

Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsinin qayda və şərtlərini, gömrük 

ödənclərinin tutulmasını, gömrük rəsmiləşdirməsini və s. işləri özündə cəmləyir. 

Azərbaycan Respublikasının gömrük-tarif tənzimlənməsi məsələləri, gömrük 

sərhədindən keçirilən mallar üçün alınan gömrük vergi və rüsumları “Gömrük 

Məcəlləsi” və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda 

və digər qanunda nəzərdə tutulmuş hüquq normaları ilə həll olunur. Azərbaycan     

Respublikasının Gömrük Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında gömrük işinin 

hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını, o cümlədən Azərbaycan Respublikası 

gömrük ərazisinə gətirilən, bu ərazidən aparılan, tranzitlə keçirilən mallara və 

nəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən ümumi qaydaları və prosedurları, gömrük işi 

sahəsində şəxslərin hüquqlarını və vəzifələrini müəyyənləşdirir.  
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Gömrük vergi və rüsumları büdcə gəlirlərinin əsas mənbələrindən biri 

olmaqla yanaşı, xarici iqtisadi fəaliyyətin (XİF) ən mühüm iqtisadi metodlarından 

biridir. Hal-hazırda ticarət və gömrük işi sahəsində dünya ölkələri arasında mövcud 

olan ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardan biri Ümumdünya Ticarət Təşkilatıdır 

(ÜTT) ki, respublikamız bu təşkilatın üzvüdür. Azərbaycan Respublikasının 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması bunu deməyə əsas verir ki, xarici 

ticarətdə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi maraqlarının qorunması tədbirləri, 

yəni tarif və qeyri-tarif tənzimlənmələri gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatının 

inkişaf etməkdə olan mühüm sahələrinin daha da genişləndirilməsinə əlverişli 

şərait yaradacaqdır. 

Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasəti gömrük işini beynəlxalq 

əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəldir. Hal-hazırda respublikada gömrük işi 

hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq normalar və təcrübə ilə uyğunlaşdırma və 

eyniləşdirmə istiqamətində inkişaf etdirilir.  

Bu kontekstdə gömrük vergi və rüsumları ölkənin daxili siyasətini 

formalaşdıran əsas maliyyə planının tərkib hissəsi olmaqla bərabər xarici 

siyasətinin mühüm iqtisadi tənzimləyicisidir. Bu baxımdan büdcə gəlirlərinin 

formlaşmasında gömrük vergi və rüsumlarının rolunun araşdırılması müasir 

iqtisadi şəraitdə ən aktual məsələlərdən biridir.  

Problemin öyrənilmə vəziyyəti. Son zamanlarda dövlət büdcəsi, gömrük 

vergi və rüsumlarının, eyni zamanda Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişaf 

problemləri ölkəmizin iqtisadçı alimləri tərəfindən də tədqiqat obyekti olmuşdur. 

Azərbaycan iqtisadçı alimlərindən Ş.H.Hacıyev, A.Ş.Şəkərəliyev, Z.Ə.Səmədzadə, 

A.A.Nadirov, A.R.Ələsgərov, Ş.A.Muradov, T.S.Vəliyev, ,İ.Ə.Feyzullabəyli və 

başqaları tərəfindən müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklər 

və ölkəmizin beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminə yeni prinsipləri əsasında 

daxil olmasının bəzi aspektləri araşdırılmışdır. Bununla belə, müasir şəraitdə 

ölkəmizin xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf qanunauyğunluqları nəzərə alınmaqla 

gömrük vergi və rüsumlarının büdcə proseslərinə inteqrasiyası, gömrük siyasətinin 

uğurlu davamı, qarşıya çıxan problemlərin  həlli yollarının tapılması və digər 
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məsələlər göstərilən istiqamətdə elmi araşdırmaların davam etdirilməsi zərurətini 

yaradır.  

Gömrük işinin öyrənilməsi və təcrübəli kadrların yetişdirilməsi Ulu 

öndərimizin biganə qalmadığı məsələlərdən biri olmuşdur və daima ölkənin 

gömrük işinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində göstəriş və tapşırıqlar 

vermişdir. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydərov Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının bu göstəriş və tapşırıqlarını  

özünün fəaliyyət Proqramı kimi qəbul edərək, bu dahi insanın fikirlərini ardıcıl 

olaraq həyata keçirməyə başladı. Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq 

gömrükxanaların maddi-texniki bazası müasirləşdirməklə bərabər, milli dildə ilk 

tədris vəsaitləri hazırlanmağa başlanıldı. Qısa müddət ərzində 4 cildlik “Gömrük 

işinin əsasları” (1998-2000-ci illər), “Azərbaycan gömrük xidməti yeni dünya 

təsərrüfat münasibətləri şəraitində” (1998), “Gömrük işi iqtisadi suverenlik və 

təhlükəsizlik” (1999), “Gömrük statistikası” (2000), “Gömrük işi və iqtisadiyyatın 

inkişafı” (2002), “Gömrük hüququ” (2002), “Gömrük işi və dünya iqtisadiyyatının 

inkişafı” (2002), “Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi” (2003), “Gömrük 

ekspertizası” (2003) və “Gömrük işinin əsasları” (2004), “Gömrük 

rəsmiləşdirilməsi” (2006) adlı dərsliklər, dərs vəsaitləri və tədris proqramları nəşr 

olundu. 

Bununla belə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın xarici ticarət 

əlaqələrinin formalaşması, gömrük rüsumlarının tənzimlənməsi və 

təkminləşdirilməsi problemlərinin tədbiqi, habelə yeni metodların işlənməsinə 

böyük zərurət vardır. Bütün bunlar da dissertasiya işinin mövzusunun seçilməsində 

əsas rol oynamışdır. 

Tədqiqat işinin məqsədi və vəzifələri. Tədqiqat işinin məqsədi ölkəmizdə 

büdcəni formalaşdıran mühüm amilləri araşdırmaq, əsas gəlir və xərc 

istiqamətlərinin kompleks qiymətləndirilməsi əsasında büdcə gəlirlərinin 

formalaşmasında gömrük vergi və rüsumlarının rolunun, müəyyənləşdirilməsindən 

ibarətdir. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün dissertasiya işində aşağıdakı 

məsələlər  təhlil edilmişdir: 
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• Dövlət büdcəsini formalaşdıran əsas amillərin konseptual əsasları və 

prinsiplərinin öyrənilməsi; 

• Azərbaycanda dövlət büdcəsnin gəlir mənbələri və xərc 

istiqamətlərinin  təhlili; 

• Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında gömrük vergilərinin rolunun 

öyrənilməsi; 

• Gömrük vergi və rüsumlarının təsnifləşdirilməsi; 

• Azərbaycan  Respublikası dövlət büdcəsinin formalaşmasında gömrük 

vergi və rüsumlarının xüsusi çəkisinin araşdırılması. 

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasını Azərbaycan Respublikasının 

müvafiq orqanlarının qəbul etdiyi qanunlar, mühüm sosial iqtisadi problemlər üzrə 

qərar və sərəncamlar, digər normativ hüquqi aktlar, habelə dünyada və 

Azərbaycanda dövlət büdcəsinin formalaşma qanunauyğunluqlarının mahiyyətini, 

xüsusiyyətlərini tədqiq edən iqtisadçı alimlərin dəyərli elmi əsərləri, Azərbaycan 

Respublikasının qanun və sərəncamları, eyni zamanda mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının rəsmi internet səhifələrindəki məlumatlar təşkil edir. 

 Tədqiqat işinin elmi yeniliyi: 

• Büdcə gəlirlərinin prioritet mənbələrindən olan gömrük vergi və 

rüsumlarının spesifikliyi nəzərə alınaraq,  dövlət büdcəsi retrospektiv və prospektiv 

analiz edilmiş, kompleks təhlili və proqnozlaşdırılmanın aparılması həyata 

keçirilmişdir; 

• yeni gömrük tarif sisteminin qurulması, gömrük ödənişləri 

mexanizminin stimullaşdırıcı rolunun artırılması istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsi və elmi cəhətdən əsaslandırılması. 

• Büdcəni formalaşdıran əsas gəlirlərin siyahısı verilmiş, onların büdcə 

gəlirlərində yeri göstərilmişdir; 

• Büdcə gəlirləri və gömrük rüsumları ilə  bağlı olan bir sıra anlayış və 

kateqoriyaların məzmunu açıqlanmışdır; 

• Azərbaycanın respublikası büdcəsinin formalaşmasında gömrük vergi 

və rüsumlarının xüsusi çəkisi araşdırılmışdır; 
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• Azərbaycan  Respublikasında tətbiq olunan vergi növlərinin, eləcə də  

gömrük vergi və rüsumların kəmiyyət və faiz göstəricilərində dəyişikliklərin  son 

illər üçün müqayisəli təhlili verilmişdir; 

• 2012-ci il üçün büdcə gəlirləri, xüsusilə də gömrük vergi və 

rüsumlarının  proqnozu və əvvəlki illərlə müqayisəli təhlili  verilmiş, müxtəlif 

cədvəl və qrafiklərlə göstərilmişdir. 

Tədqiqat işinin obyekti Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və onu 

formalaşdıran əsas amillərdən biri olan gömrük vergi və rüsumların 

araşdırılmasıdır. Başlıca olaraq dövlət büdcəsi və onun gəlir və xərc hissəsi 

haqqında ən son məlumatlar və onun gəlir hissəsinin formalaşmasında gömrük 

vergi və rüsumlarının xüsusi çəkisi dissertasiya işinin tədqiqat obyektini təşkil 

etmişdir. 

Tədqiqat işinin strukturu və həcmi. Dissertasiya işi girişdən, 3 fəsildən, 

nəticədən və ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.  

Birinci fəsildə dövlət büdcəsinin formalaşmasının nəzəri metodik əsasları, o 

cümlədən, büdcə gəlirlərini təşkil edən daxilolmaların klassifikasiyası, gömrük 

vergi və rüsumlarının formalaşmasının normativ hüquqi bazası, onların 

generasiyası, yığımın konseptual əsasları və digər məsələlər öz əksini tapmışdır. 

İkinci fəsildə büdcə gəlirlərinin formalaşmasında  gömrük vergi və 

rüsumlarının rolu qiymətləndirilmiş, onlara təsir edən faktorlar araşdırılmış, büdcə 

gəlirləri “Vintaj təhlil” edilmişdir. 

Üçüncü fəsildə Gömrük vergi və rüsumların yığılmasının səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi yolları, gömrük-tarif tənzimlənməsinin təşkilati-iqtisadi mexanizmi 

və onun təkmilləşdirilməsi, Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasəti və 

beynəlxalq təcrübə ilə müqayisəli təhlil əhatə olunmuşdur. 

Disertasiya işi 95 səhifədən ibarətdir.  
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Ы ФЯСИЛ.ДЮВЛЯТ БЦДЖЯСИ ЭЯЛИРЛЯРИНИН  ФОРМАЛAŞMASININ   

НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЪИ ƏSASLARI 

 

1.1.Дювлят  бцджяси малиййя системинин башлыжа  мяркязляшдирилмиш  щялгяси кими 

Азярбайжанда дювлят суверенлийинин бярпасындан сонра демократик дювлят 

гуружулуьунун щяйата кечирилмяси вя азад базар мцнасибятляриня ясасланан 

мили игтисадиййатын формалашдырылмасы обйектив зярурятя чеврилди. Беля ки, инкишаф 

етмиш базар игтисадиййатлы юлкялярин тяжрцбясиня ясасян нятижя чыхармаг олар ки, 

истянилян жямиййятдя давамлы сосиал игтисади инкишафа вя йениляшмяйя  йалныз 

чохмцлкиййятли игтисадиййат, азад рягабят вя гиймятлярин либераллашдырылмасы 

шяраитиндя мцмкцндцр. 

Игтисади ислащатларын илк дюврляриндян башлайараг юлкя игтисадиййатынын 

идаря едилмясинин кющня механизминин кюклц дяйишими, онун базар 

тясяррцфатчылыьы методлдары иля явяз олунмасы баш верди. Базар мцнасибятляринин 

структурунун юзцндя, еляжя дя дювлят тяряфиндян онларын тянзимлянмяси 

механизминдя дювлят бцджяси мцщцм рол ойнайыр. О, базар мцнасибятляринин 

айрылмаз щиссяси кими чыхыш етмякля, дювлятин малиййя сийасятинин важиб аляти 

сайылыр. Она эюря дя биз илк нювбядя малиййя  системинин мяркязляшдирилмиш 

щялгяси кими дювлят бцджясинин сосиал-игтисади мащиййятинин нязяри ясасларыны вя 

функсийаларыны, дювлят бцджяси эялирляринин формалашмасынын нязяри ясасларыны 

тядгиг етмяйя чылашажаьыг. 

Малиййя системи сюзцн эениш мянасында мцяййян игтисади формасийа 

чярчивясиндя мювжуд олан малиййя мцнасибятляринин мяжмусуну ифадя едир; 

сюзцн дар мянасында ися, сосиал-игтисади мязмуну, функсийалары вя структуру 

дювлят сийасяти иля мцяййян едилян  малиййя мцяссисяляри системидир. Бурайа 

малиййя тяшкилатлары вя Дювлят Верэи хидмяти нин бцтцн структур бюлмяляри дахил 

едилир (76, с. 397). 

Бунунла йанашы, харижи игтисади ядябиййатда малиййя системини бязян 

«…пул вясаитляринин йаранмасы вя истифадяси просесиндя йаранан малиййя 

мцнасибятляринин мяжмусу…» (122, с. 22), бязян «…малиййя сювдяляш- 



 9 

мяляринин щяйата кечирилмяси, активляр вя рисклярин мцбадиляси цчцн истифадя 

едилян базарларын вя башга алятлярин мяжмусу…» (51, с. 38), бязян «… дювлят 

вя тясяррцфат субйектляринин мяжмусу…» (88, с. 32), бязян ися «… банклар, 

тясяррцфат субйектляринин малиййяси, сыьорта, дювлят малиййяси вя  физики шяхслярин 

малиййясинин  мяжмусу …» (71, с.8) кими характеризя олунур. 

Азярбайжан игтисадчыларындан проф. Я.Ялякбяров игтисади субйектлярин 

эялирляринин формалашмасы методларындан асылы олараг малиййя системини 

мяркязляшдирилмиш малиййяляря (ачыг малиййяляря) вя мяркязляшдирилмямиш 

малиййяляря (тяшкилатларын малиййяляри вя  тясяррцфатларынын малиййяляри) бюлцр 

(17,с.15). Игтисадчы алимин фикринжя, «… малиййя системи малиййя ресурсларынын 

формалашмасы вя истифадясини тямин едян бир-бириля гаршылыглы ялагядя олан цч 

тясяррцфатчылыг субйектинин: ящалинин, дювлят вя йерли идаряетмя органларынын 

алтсистеминя бюлцнцр». (17, с.15). 

Бязи йерли игтисадчылар малиййя системини «… малиййя базарларынын, дювлят 

малиййясинин фяалиййятиня имкан йарадан гаршылыглы елементлярин мяжмусу…» 

кими тягдим едир (38, с. 44), бязиляри ися малиййя системини тяшкил едян елементляр 

сырасына мцяссися, идаря вя тяшкилатларын малиййясинин дювлят малиййясини вя 

сыьортаны дахил едирляр (20, с. 262).Фикримизжя, «малиййя системи» анлайышына ики 

истигамятдян йанашылмасы фикри елми-мянтиги ясаслара сюйкянир. Беля ки, проф. 

А.Азимов щаглы олараг гейд едир ки, «малиййя системи» анлайышына бир тяряфдян 

пул ямялиййатлары иля мяшьул олан мцяссисялярин (фондлар, ширкятляр, банклар)  

мяжмусу бахымындан, диэяр тяряфдян ися пул мцнасибятляри системи кими 

йанашылмалыдыр (39, с. 19). Мящз бу заман «систем» анлайышы ялагялярин 

мювжудлуьуну нязяря алмагла формалашдырылыр. Бунлары нязяря алмагла, алим 

щесаб едир ки, малиййя системи пул вясаитляри фондларынын формалашдырылмасы вя 

истифадяси хцсусиййятляри иля характеризя едилян, ижтимаи тякрар истещсалдакы ролу 

иля фярглянян малиййя мцнасибятляринин мцхтялиф сфера вя щялгяляринин мяжмусу 

кими  характеризя олунмалыдыр (39, с. 19). 
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Малиййя системинин структурунда ясас йери дювлят малиййяси тутур. Башга 

сюзля  десяк, малиййя системинин ана хяттини дювлят малиййяси тяшкил едир 

(20,с.262). Дювлят  малиййясиндя ися ясас йер Дювлят бцджясиня мяхсусдур. 

Щесаб едирик ки,  бцджя дювлятин фяалиййяти иля сых ялагядя олан тарихи – 

игтисади категорийа кими нязярдян кечирилмялидир. Дювлятин тарихи инкишафы дюври 

характер дашыйыр вя   бу, бцджянин мцвафиг рол вя вязифялярини мцяййян едир. 

ХВЫЫЫ ясрин ахырларындан башламыш сянайе жямиййяти дюврцндян шяхси капитала 

цстцнлцк верилдийиндян, базарын «эюрцнмяз яли»  гябул едилир вя юз фярдилийи иля 

сечилян  микроигтисадиййата цстцнлцк верилирди. 

Бцджянин ролу яняняви олараг алкаголлу ичкилярин, тцтцнцн, силащ вя гызыл 

истещсалы вя сатышы сащясиндя дювлятин инщисарчылыьы иля сечилмишдир. Дювлят 

хязинясинин долдурулмасынын ясас мянбяйи кими щямин сащяляр жямиййятин 

сосиал мясяляляринин щялл едилмясиня имкан верирди. Сянайе жямиййятинин илкин 

инкишаф мярщялясиндя А.Смит нязяриййяси цстцнлцк тяшкил едирди. Бу нязяриййяйя 

эюря, эялирлярин бир щиссясинин бцджя васитясиля йенидян бюлцшдцрцлмяси хцсуси 

мцлкиййятин азалмасына сябяб  олдуьундан, мягсядяуйьун сайылмырды (100). 

Бир сыра Гярб юлкяляринин харижи истиласы иля ялагядар кяскин сурятдя артан 

дювлят хяржляринин тясири алтында бцджяйя олан бахышлар дяйишди. Мящз харижи 

сийасят вя дцнйада щюкмранлыг етмяк мараглары бцджя мювгеляринин 

мющкямляндирилмясиндя щялледижи рол ойнады. Беляликля, сосиал амилляр дейил, 

щярби вя харижи игтисади амилляр бцджя хяржляринин артмасына сябяб олду. 

Няглиййат,  рабитя, йанажаг енеръи комплексляри дя дахил олмагла, тябии 

инщисарчылыг сащяляри инкишаф етдирилмяли иди. Бу сащяляр игтисадиййатын дювлят 

секторуну тяшкил едир вя  дювлят сащибкарлыьынын инкишаф етдирилмясиня хидмят 

едирди. 

ХХ ясрин биринжи йарысында микроигтисадиййата доьру мейилляр эцжлянди ки, 

бу да «Кейнс ингилабы» адландырылды. Бу вахтдан етибарян бцджя хяржляринин 

тямин едилмяси проблемляри юн сырайа чыхыр вя малиййяляшмя няинки газанылан 

эялирляр щяддиндя, щям дя жялб едилмиш вясаитляр щесабына апарылырды. Бу ися 

бцджя  кясиринин йаранмасына сябяб олурду. Бцджя малиййяляшмясинин 
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эенишляндирилмясиня  игтисадиййатда юдямя габилиййятли  мяжму тялябин 

йцксялдилмясинин стимуллашдырылмасы, игтисади артым, о жцмлядян  ящалинин 

мяшьуллуг сявиййясинин йцксялмяси амили кими бахылырды (26). 

Инэилис-саксон игтисади мяктябинин нцмайяндяси А.С.Пигунун нязяриййяси 

ижтимаи рифащ нязяриййясиня ясасланырды. Бу нязяриййяйя эюря бцджя мяжму 

рифащын артырылмасы мягсядиля эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси васитяси кими 

нязярдян кечирилирди. 

Мяшщур игтисадчы П.Самуелсонун иряли сцрдцйц ижтимаи рифащ 

нязяриййясиндя дювлятя вя онун тянзимлямя функсийасына хцссуи йер айрылырды. 

П.Самуелсона эюря, базарын фяалиййятиндя «кянарлашмалар» баш верир, йяни 

базар ганунлары ишлямир, базар механизмляри ися лазыми нятижяни вермир. Базарын 

бу «кянарлашмалары» дювлятин бцджя малиййяляшдирилмяси механизмляри 

щесабына  арадан эютцрцлцр. 

ХХ ясрин 50-60 – илляри игтисади артымын йцксяк динамикасы иля сечилирди. Бу  

ясасян, дювлят малиййяляшдирилмяси вя эениш тякрар истещсал просесляринин, щабеля 

капитал йыьымын дювлят малиййя тянзимлянмяси щесабына мцмкцн олмушдур. 

Игтисади артым няинки мягсядя, щабеля дювлятин ясас диггят мяркязиня 

чевирилмишди. Дювлят  бцджясинин хяржляринин структуру вя узунмцддятли бцджя 

планлашдырылмасы системи дя бу ишя табе едилмишдир. Елми-техники тярягги 

сащясиндя проблемлярин щялли цчцн сатыш базарларында рягабятин кяскинляшдийи 

шяраитдя ян йени технолоэийаларын инкишаф етдирилмясиндя бцджя ящямиййятли рол 

ойнамаьа башлады. 

Бцджя малиййяляшмяляринин приоритетляри нюгтейи нязярдян игтисадиййатын 

сяфярбярляшдирижи вя гарышыг моделляри бир-бириндян  чох фярглянмирди, щалбуки 

мцяййян мярщялядя биринжинин потенсиалы даща йцксяк олмуш вя щялл едилян 

мясялялярин мигйасына  эюря ян сямяряли  модел иди.  

Кейнсчи бцджя сийасяти Кейнсчи игтисади тящлиля ясасланыр. Бу тящлиля эюря, 

яняняви нязяриййядя олдуьу кими, игтисадиййатын истещсал вя пул бюлмяляринин 

бир-бириндян аслы олмадыьыны сюйлямяк мцмкцн  дейилдир. Кейнся эюря фярдляр 

йалныз юз йашамалары  цчцн пул газанмырлар, онар диэяр мягсядляри цчцн дя пул 
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газанмаьа чалышдыгларындан, фаиз дяряжяси (верэи фаизи, кредит фаизи вя с.) 

васитясиля  игтисадиййатын пул вя  истещсал бюлмяляри бир-бириня баьланыр. 

Инвестисийа – йыьым балансы  иля пул тяклиф вя тяляби балансы бир-бириля 

ялагяляндирилир. Яэяр о ян ашаьы фаиз дяряжяси иля щяйата кечирилян инвестисийа 

мянбяляринин там истифадя олунмасыны тямин едя биляжяк щяжмдя дейилдирся, 

онда  пул тяклифинин артырылмасы  йалныз спекулйатив  мягсядляр цчцн истифадя 

едилян  мигдарыны артыражаг, эялир нормасыны артырмайажаг. Бу шяраитдя  щяйата 

кечирилмяси важиб олан верэилярля йыьым , дювлят хяржляри васитясиля  инвестисийа 

артырылажаг. Бу жцр мцдахиля щяйата кечирилмядян  игтисадиййатын юзлцйцндян 

там мяшьуллуг нормасына наил олмасы мцмкцн дейил. 

Кейнс нязяриййясиня ясасланан бцджя сийасятинин щяйата кечирилмяси 

истигамятляри чох эениш  вя чохтяряфлидир. Зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя Кейнчи 

бцджя сийасятинин щяйата кечирилмяси вя  фяалиййят эюстярмяси мцмцкцн дейил. 

Беля ки, Кейнсчи тящлилдя мяжму тялябдяки артымы истещсалы вя билаваситя 

мяшьуллуьу артыражаьы вя вясаит мянбяляринин там  истифадя олунмасыны едяжяйи 

фикирляри вар. Чцнки бу фикирлярин ясасында тяклиф шяртляринин еластиклийи дайаныр. 

Истещсал нормасындакы азалма вя бунун нятижясиндя мейдана чыхан ишсизлийин 

сябяби файдалы тялябин ашаьы олмасыдыр.  

Бцджя  сийасяти бцджя кясири  васитяси иля мяжму тялябдяки бу азлыьы 

гайдада  салыр вя игтисадиййаты там мяшьуллуьа жялб едир. Щалбуки аз инкишаф 

етмиш юлкялярдя ишсизлийин сябяби мяжму  тялябин ашаьы сявиййядя олмасы дейил, 

игтисадиййатда мювжуд инвестисийа базарынын щярякятя эятиря биляжяйи ямяйин 

щяжминдяки артыглыгдыр. Йяни бу юлкялярдя инвестисийа гойулушу вя йахуд 

инвестисийа имканлары аз, иш гцввяси ися щяддян чохдур. Бу  бахымдан да , 

йухарыда мцяййян етдийимиз бцджя сийасятиндя кясрин малиййяляшдирилмяси 

анжаг мяжму тялябин артырылмасына йол  ачыр. Бу ися инфлйасийалы тяняззцлц 

мейдана чыхарыр. Бцджя кясири мейдана эялмямишдən яввялки мяжму тяклифлярля 

бу кясирин нятижяси олараг артмыш тяляб даща йцксяк бир гиймят нормасы иля 

таразлыьа эялир. Йяни бцджя кясриндян яввял  тяклифин щяжми йцксяк идися, бцджя 

кясри заманы тяляб артыр. Диэяр тяряфдян, мцяййян бир истещсал бюлмясиндяки 
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тяклиф шяртляри еластик олдугда, бу бюлмяйя йюнялдилян тяляб артымы диэяр 

бюлмялярля гаршылыглы ялагя шяклиндя бцджя сийасятинин мейдана  эятирдийи 

эенишляндирижи тясирляри гайдасына салажаг. 

Бцтцн бу гейд едилянлярдян эюрцндйц кими, Кейнс дювлят бцджясиня 

игтисадиййатын ясас тянзимляйижи васитяси кими йанашмыш, ону истещсал амилляри, 

инвестисийа вя мяшьуллуг проблемляри иля ялагяляндирмишдир. Щятта о, бу  

проблемя даща эениш мювгедян йанашмагла дювлят малиййясиня мяшьуллуг вя 

эялирляр нязяриййясинин бир щиссяси кими бахмышдыр. 

Ортодоксал кейнсчилярдян бязиляри дефисит  малиййяляшдирмя консепсийасыны 

иряли сцрмцш вя ону сямяряли тялябин тямин олунмасы шярти щесаб етмишдир. 

Мясялян, Р.Линдщолм эюстярир ки, бцджянин щяр ил  баланслашдырылмасы важиб 

дейилдир,  яксиня, бцджя игтисадиййаты баланслашдырмалыдыр (29, с. 22). 

Эюрцндцйц кими, бцджя щяр бир дювлятин ян важиб институтларындан  бири 

сайылыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя истяр дювлят гурумлары, истяр йерля 

юзцнцидаряетмя гурумлары, истярся дя айры-айры тяшкилатлар юз вязифя вя 

функсийаларыны щяйата  кечирмяк цчцн мцяййян малиййя вясаитиня малик 

олмалыдырлар. Щямин  идаря вя тяшкилатлар, щямчинин дя дювлят мцвафиг вязифя вя 

функсийаларыны щяйата кечирмяк мягсядиля малиййя базасы – пул вясаити фонду – 

бцджя йарадырлар. 

Бцджя дювлятин, йерли юзцнцидаряетмя органларынын, айры-айры тяшкилатларын 

вя щятта аилянин мцяййян дювр цчцн (адятян 1 ил) эялир вя хяржлярини якс  етдирян 

малиййя сянядидир. Бцджя бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан ики щиссядян 

ибарятдир: эялирляр (вя йа мядахил) вя хяржляр (вя йа мяхариж). Эялирляр щиссясиндя 

мцяййян дювр ярзиндя бцджяйя бцтцн мянбяляр цзря дахилолмалар, хяржляр 

щиссясиндя ися щямин дювр ярзиндя бцтцн истигамятляр цзря мясряфляр, йяни 

малиййяляшмяляр якс олунур. 

Бцджя – инэилис мяншяли сюз («будэет») олуб, «чанта», «торба» мянасыны 

верир. Лакин бу сюз ХВЫЫЫ ясрдян етибарян малиййя  категорийасы кими 

лексикона дахил олмуш вя мяна етбариля «хязиня» сюзцня  йахындыр. 
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Харижи игтисади ядябиййатда «бцджя» анлайышы бязян «… дювлят вя йерли 

юзцнцидарянин функсийа вя ишляринин малиййя тяминаты цчцн  пул вясаитляринин 

формалашмасы вя хяржлянмяси фонду…» (87. с. 7.) кими, бязян» … дювлят вя 

йерли юзцнцидарянин малиййя тяминаты цчцн пул вясаитляринин формалашмасы вя 

хяржлянмясинин мяркязляшдирилмиш фонду …» (44. с. 81) кими, бязян ися,  «… 

мягсядлярин эерчякляшмяси цчцн ресурсларын   бюлэцсц методу….»  (78, с. 293) 

кими   шярщ  олунур.    Ш.Ş.  Бядяловун ,  Р.Б.Мящяррямовун, Ф.Я.Гурбановун 

2003-жц илдя  няшр етдирдикляри «Бцджя системи» дярслийиндя бцджяйя «… 

мцвафиг дювлят щакимиййяти вя  юзцнцидаряетмя органлары васитясиля дювлятя вя 

бялядиййяляря мяхсус вязифя вя функсийалары йериня йетирмяк цчцн лазым олан 

пул вясаитинин йыьылмасы вя истифадя  олунмасы цчцн ясас малиййя сяняди … » 

кими тяриф верилир (15, с. 11). 

Бцджяни юлкя игтисадиййатынын тянзимлянмясиндя гцдрятли алят вя васитя 

щесаб едян «Игтисади нязяриййя» китабынын мцяллифляри дювлят бцджясини «… щяр 

бир юлкядя дювлятин малиййя планы вя програмы…» адландырырлар (24, с. 516). 

Проф. Я.Ялирзайев ися бцджяйя гыса тяриф  веряряк гейд едир ки, бцджя «… 

дювлятин эялир вя хяржляринин балансыдыр.  

Бцджя дювлятя юзцнцн бцтцн функсийаларынын щяйата кечирмяк цчцн бир 

васитядиr... мяркязляшдирилмиш пул фондудур» (20,с.262). Проф. А.Ш.Шякярялийевин 

фикринжя, бцджя мцнасибятляринин игтисади мязмунуну  «… мяркязляшдирилмиш 

фондун йарадылмасы вя истифадяси иля ялагядар дювлятля мцяссися, тяшкилат вя 

ящали, еляжя дя дювлят щакимиййят органлары арасында йаранан пул 

мцнасибятляринин мяжмусу…» тяшкил едир. (37, с. 199). Игтисадçı алим  А. 

Аббасов щесаб едир ки,  дювлят бцджяси  «… юлкянин жари  ил  цчцн  

ганунверижилик  эцжцня  малик  ясас  малиййя  планыдыр »  (39,с. 22). 

Игтисадчы алимляр В.Зейналов  вя А.Щцсейнов «Дювлят вя бялядиййя 

малиййясинин проблемляри» адлы дярс вясаитиндя (2006-жы ил) дювлят бцджяси 

анлайышыны эениш вя щяртяряфли изащ едяряк она ашаьыдакы тярифи вермишляр:  

«Дювлят бцджяси ил ярзиндя  ижтимаи мящсулларын бир щиссясинин истещсалынын  вя 

сосиал мцдафия тядбирляринин бир гисминин реаллашмасынын малиййя тяминатынын 
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йарадылмасына хяржлянян, макроигтисади  тянзимлямя механизми кими  истифадя 

едилян, верэиляр, рцсумлар, юдяниш вя с. дахилолмалар щесабына формалашан пул 

фондуну юзцндя якс етдирир» ( 38, с. 123). 

Щесаб едирик ки, йухарыда верилян тярифдя  «ижтимаи мящсулларын бир 

щиссясинин истещсалынын вя сосиал мцдафия тядбирляринин бир гисминин» дювлят 

бцджяси тяряфиндян малиййяляшдирилмясини демякля биз онун ящямиййятини хейли  

кичилтмиш олуруг. Яэяр нязяря алсаг ки, биздя бялядиййя гурумларынын малиййя 

имканлары хейли ашаьы олуб, формалашма мярщялясиндядир, онда айдын олар ки, 

бу тярифин щазыркы Азярбайжан реаллыьы цчцн тятбиги дцзэцн дейилдир. 

Беляликля, йухарыда гейд олунанлары цмумиляшдирмякля  беля гянаятя 

эялмяк олар ки,  дювлят бцджяси дювлятин, бялядиййя бцджяси ися  бялядиййялярин 

малиййя планыдыр. Игтисади  категорийа кими «дювлят бцджяси» анлайышына нязяри, 

игтисади, щцгуги вя ганунверижилик бахымындан дюрд ясас йанашма мювжуддур. 

Нязяри бахымдан йанашмайа ясасян, бцджя дювлятин мяркязляшдирилмиш  пул 

вясаитляри фондунун йарадылмасы, бюлэцсц вя истифадяси просесиндя йаранан 

игтисади мцнасбятляр системидир. 

 Игтисади йанашмайа эюря, бцджя ижтимаи малиййянин йарадылмасы, бюлэцсц 

вя истифадяси цзря ясас малиййя планыдыр. Щцгуги бахымдан бцджя  дювлят 

щакимиййятинин сялащиййятли органы тяряфиндян хцсуси проседур шяклиндя гябул 

олунан ганундур. Юлкя ганунверижилийиня эюря, бцджя – Азярбайжан 

Республикасынын мцвафиг  дювлят щакимиййяти вя юзцнцидаряетмя органлары 

васитясиля дювлятя вя бялядиййяляря мяхсус вязифя вя функсийалары йериня йетирмяк 

цчцн лазым олан пул вясаитинин йыьылмасы вя истифадя олунмасы цчцн ясас малиййя 

сянядидир (3). 

Дювлят   бцджяси   юзцнцн   игтисади    мащиййятиня эюря, мили эялириn бюлцш -

дцрцлмяси    цчцн    дювлятля    щцгуги    вя физики шяхсляр арасында йаранан 

мцna- 

сибятлярдир.  Бу ися илк нювбядя игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя тядбирлярин 

щяйата кечирилмясинин,  юлкянин мцдафиясинин möщкямляндирилмясинин вя дювлят 

идаряетмясинин малиййяляшдирилмяси цчцн бцджя фондунун йарадылмасы 



 16

 вя истифадяси иля баьлыдыр.  Суверенлийини бярпа етмиш вя базар игтисадиййаты  

йолуна  йенижя гядям гоймуш юлкялярдя гаршыда дуран вязифяляря уйьун олараг 

дювлят бюлмяси цчцн бу жцр планлашдырма сон дяряжя важибдир. Бу заман 

дювлят бцджясинин ясас эюстярижиляри олан эялирляр вя хяржлярин мябляьи 

дягигляшдирилир. Бу  ися о демякдир ки, дювлят юз эялир вя хяржлярини габагжадан 

билир. Дцнйа тяжрцбясиндя беля щал щяр бир дювлятин бцджя сийасятинин ясас амили 

кими гябул едилир вя бунун реаллашмасы йалныз дювлятин мцкяммял бцджя 

системи олдуьу шяраитдя мцмкцндцр. 

Дювлят  бцджяси системи щцгуги нормалар ясасында бир бири иля гаршылыглы 

ялагядя  олан айры-айры бцджя щялгяляринин мяжмусундан ибарятдир. Бцджя 

системи бцджя  гуружулуьуна ясасян мцяййян едилир. Йяни бцджя гуружулуьу 

бцджя системинин щансы принсипляриня эюря гурулмасыны бцджянин эялир вя 

хяржляринин айры-айры бцджя щялгяляринин арасында бюлцшдцрцлмяси механизмини 

якс етдирир. Юлкядя бцджя системи  вя бцджя гуружулуьу Конститусийа 

принсипляриня вя мцвафиг ганунверижи актлара уйьун олаарг гурулур. 

Бцджя планлашдырылмасы юлкядя ямяк, материал, малиййя ещтийатларындан 

сямяряли истифадя едилмясиня шяраит йарадыр. Бцджя планлашдырылмасы бцджянин 

тамлыьы, реаллыьы вя ващидлик принсипляри цзря апарылыр. Бцджянин тамлыьы о  

демякдир ки, инзибати ярази сащясиндя олан бцтцн эялир вя хяржляр щямин сащядя 

олан бцджяйя дахил едилир. Бцджянин ващдлик принсипи о демякдир ки, бцтцн 

бцджяляр ващид дювлят бцджясиндя бирляшдирилир. 

Бцджя планлашдырылан заман онун эялир вя хяржляри дцзэцн мцяййян 

едилмялидир. Бцджя эялирляринин мядахили ганунла мцяййян едилмиш верэиляр, 

рцсумлар, ижбари юдянишляр вя с.  цзря дахил олан эялирляр щесабына формалашыр. 

Бцджя тяснифатында бцджянин ейни адлы эялирляри мцяййян бюлмя, фясил, 

параграфлар вя  маддяляр цзря топланыб бирляшдирилир. Йухарыда дейилдийи кими 

бцджянин формалашмасы мядахил мянбяляринин мцхтялиф бцджяляр арасында 

бюлцшдцрцлмяси васитясиля  щяйата кечирилир. Мядахил мянбяляри кифайят 

етмядикдя, сосиал, мядяни, игтисади мясялялярин щялли, тябии фялакятлярин 

нятижяляринин арадан галдырылмасы, башга тядбирлярин эюрцлмяси цчцн йухары 
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бцджядян ашаьы бцджяляря субвенсийалар, субсидийалар вя бцджя боржлары  айрыла 

биляр. 

Щяр щансы бир бцджя системинин сечилмяси мцяййян мягсядлярин йериня  

йетирилмясиня  эюстярдийи файдалылыгла баьлыдыр. Башга сюзля, бцджя системинин 

мцкяммяллилик дяряжяси сющбят эедян потенсиал мягсядляря эюстярдийи мцсбят 

тяряфлярля юлчцлцр. Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, бцджя ижра едиляркян 

йухарыдакы мягсядлярдян щансы бири вя йа икисиня наил олмаьа имкан верян 

бцджя системи явязиня, бцтцн мягсядляря чатмаьа имкан верян бцджя 

системляри гябул едилмялидир. Бцджя щяйата кечириляркян биринжи нювбядя, бу 

заман ялдя едилян нятижялярин мцсбят олмасына,дювлят бюлмясиня айрылан 

вясаитлярин тясирли шякилдя истифадясиня диггят йетирилир. Бцджя системляри бцджянин 

нязарят, идаряетмя, планлашдырма васитяси  олмаг хцсусиййятлярини дашыйыр. 

Бцджя системи бцтювлцкдя бцджя мцнасибятляринин мяжмусуну тяшкил едир. 

Башга сюзля десяк , дювлятин бцджя системи юлкянин ващид бцджя системиндя 

бирляшдирилян дювлят бцджясинин, айры-айры мцстягил бцджялярин вя дювлят 

фондларынын мяжмусундан ибарятдир. (15, с.16). 

Бцджянин сямяряли йериня йетирилмяси хейли дяряжядя бцджя системинин 

гурулмасы сявиййясиндян асылыдыр. Бязи игтисадчылар бцджя системинин тяшкили 

принсиплярини мцяййян едяркян дювлятин инзибати-сийаси тяшкилиня, онун сосиал-

игтисади ясасларын цстцнлцк вермякля ону конфедератив (иттифаг), федератив 

(бирляшмиш) вя унитар (ващид) дювлятлярдяки бцджя системинин хцсусиййятляри кими 

груплашдырырлар (15, с. 16-17). Диэяр груп игтисадчылар ися тяснифат заманы унитар 

вя федератив  дювлятлярин бцджя системинин гурулуш моделляриня цстцнлцк верирляр 

(38, с. 124-135). 

Проф. Я.Г.Ялирзайев юз тядгигатларында бцджя системиндя цч глобал бцджя 

системини, даща доьрусу, яняняви, йериня йетирилян вя  план-програм бцджя 

системлярини фяргляндирир (20, с. 264-265). 

Бцджя системинин бу жцр фяргли тяснифатына бахмайараг, онларын мащиййят 

етилариля еля бир фярги йохдур. Лакин щесаб едиирк ки, проф. Я.Ялирзайевин 

тяснифатында конкрет щаллар вя шяраитин  нязяря алынмасы даща чох елми-мянтиги 
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ясаслара сюйкянир. Беля ки, алимин фикринжя,  яняняви бцджя системи ян чох инкишаф 

етмякдя олан юлкялярдя, йа да дярин игтисади  бющран кечирян юлкяляриндя; 

йериня йетирилян иш хидмят бцджяси йцксяк инкишаф етмиш юлкялярин трансмилли  

корпорасийаларында; план-програм бцджя системи йухарыдакы щяр ики бцджя 

системиндя нязярдя тутулан щаллардан ялавя стратеъи  планлашдырма амили дя 

нязяря алынмагла инкишаф етмиш юлкялярдя тяртиб едилир. 

Инди ися щямин бцджя системляринин дцнйа практикасында истифадя едилян  

бцджя системляринин ясас хцсусиййятлярини изащ етмяйя чалышаг. 

Бцджя системляринин ян илкин формасы кими гябул едилян  яняняви бцджя 

системинин мягсяди дювлят хяржляринин мигдарыны ганунверижилик органынын 

тясдиг етдийи шякилдя щяйата кечириб – кечирилмямясиня нязарят етмяк олмушдур. 

Бу типли бцджядя дювлят бюлмясиндя истифадя цчцн айрылмыш вясаитлярин сямяряли 

шякилдя истигамятлянмяси нязарят васитясиля щяйата кечирилир. Яняняви бцджя 

системиндя бцджянин идаряетмя вя планлашдырма васитяси кими истифадя едилмяси 

анжаг йериня йетирилян бцджя вя прграм системляринин инкишаф етмяси иля тямин 

едиля биляр. 

Йериня йетирилян бцджя системи иш йахуд хидмят бцджяси адландырылан бир 

бцджяси  адландырылан бир бцджя системидир. Мягсяди, истещсалчыларын иш вя йахуд 

хидмят фяаллыьыны мцяййян етмякдир. Ижра едилян бцджя системиндя бцджя тяртиби 

бир идаряетмя мягсяди, бцджя ися  бир иш вя йахуд ямяк програмы сяжиййяси 

дашыйыр. Бцджя тяртибиндя ян мцщцм нюгтя эюрцляжяк иш вя хидмят иля бу иш вя 

хидмятин нечяйя баша эялмясидир. 

Програм бцджя, яняняви бцджя системинин тямин етдийи пул  малиййя 

нязаряти, ижраедилян бцджя системинин хидмят файдалылыьы вя фяалиййятин я нязарят 

функсийалары иля йанашы, бюджянин стратеъи планлашдырма васитяси кими истифадясини 

тямин едир. Програм - бцджя системи мцхтялиф дювлят хидмятляринин 

мцщцмлцлцк бахымындан гиймятляндирилмяси, мцяййян дювлят хидмятляринин 

эерчякляшдирилмяси мягсядиля алтернатив хидмят програмларынын тящлилиня имкан 

верир вя файдалылыг програмынын сечилмясиня шяраит  йарадыр. Програм - бцджя 

системи васитясиля бцджянин планлашдырма васитяси олмасы тямин едилир. Програм - 



 19

бцджя системи дювлят бюлмясиндя истифадя олунмаг цчцн ахтарылан вясаит 

мянбяляри, дювлят хидмяти цзря бюлцшдцрцляряк гябул едилян нязарят гярарларына 

кюмяк вя бу гярарларын сямярялилийини тямин етмяк мягсядиля мейдана чыхан 

бир системдир. Бу бцджя системинин ясасы систем тящлилидир. Йяни дювлят 

бюлмясиндя щансы мягсядляря наил олмаг цчцн щансы хидмятлярин йериня 

йетириляжяйи  бяллидирся, мягсядляр узунмцддятли оларса вя мювжуд хидмят 

програмларынын фяалиййяти лазымынжа гиймятляндирилярся вясаит мянбяляринин 

бюлцшдцрцлмяси иля баьлы гярарлар даща оптимал шякилдя гябул олунмуш олар. 

Програм планлашдырылмасы дювлят цчцн  ахтарылан вясаит мянбяляри иля 

эерчякляшдирилян  дювлят хидмятлярини тараз бир вязиййятя эятирмяк вя мцхтялиф 

хидмятляр цзря тясирлярин тянзимлянмяси цчцн  програмларын  эяляжяк ишлярдяки  

ролуну ифадя едир. Бу систем щаггында конкрет демяк олар ки, програм- бцджя 

системи, дювлят хидмятлярини ижра едяркян алтернатив фяалиййятляр вя  лайищяляр 

арасындан ян мцщцмлярини сечмяк вя гябул етмяк принсипиня уйьун фяалиййят 

эюстярир. Бу системдян дцнйанын бир сыра инкишаф етмиш юлкяляри истифадя  едир. 

Мясялян АБШ, Тцркийя, Инэилтяря вя с.  

Азярбайжан Республикасында бцджя системини Азярбайжан 

Республикасынын дювлят бцджяси, Нахчыван Мухтар Республикасынын бцджяси вя 

йерли бцджяляр тяшкил едир. Щямин бцджяляр арасында мцнасибятляр, онларын 

формалашмасы принсипляри, тяртиби просеси, тясдиги , ижрасы вя ижрасына нязарят 

«Бцджя системи щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну иля 

тянзимлянир (3). Азярбайжан Республикасы дювлят бцджясини вя Нахчыван МР 

бцджясини мцвафиг олараг Азярбайжан Республикасынын Милли Мяжлиси вя 

Нахчыван МР Али Мяжлиси ганун шяклиндя, йерли бцджяляри ися йерли бялядиййя 

органлары  гярар шяклиндя тясдиг едирляр. 

Дювлят бцджяси дювлятин эялир вя хяржляринин  ясас щиссясини юзцндя 

бирляшдирдийиня эюря, о, малиййя системинин ясас вя апарыжы щялгясини тяшкил едир. 

Дювлят бцджяси дювлят кредити, эялиряр, дювлят хяржляри, мянфяят кими игтисади 

категорийаларла билаваситя баьлыдыр. Бундан ялавя, дювлят бцджяси васитясиля 

бцтцн садаланан категорийаларын вящдятлийи тямин едилмиш олур. Дювлят бцджяси 
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пул мцнасибятлярини ифадя етмякля дювлятин мяркязляшдирилмиш пул вясаитляри 

фондунун ямяля эялмяси вя истифадяси просесини мцяййянляшдирир. Бунунла 

йанашы, бцджя васитясиля мцяссисялярин вя ящалинин пул вясаитляри сяфярбяр едилир вя 

бу вясаитляр мадди вя гейри-мадди истещсал сащяляринин вя диэяр ишлярин 

малиййяляшдирилмяси цчцн истигамятляндирилир. 

Щягигятдя дя белядир ки, бцджянин мащиййяти онун щяйата кечирдийи 

функсийаларда юз ифадясини тапыр. Бязи игтисадчыларын фикринжя, бцджя 

мяркязляшдирилмиш цмумдювлят пул вясаити фондунун йарадылмасы, бу фондун 

истифадя едилмяси вя бцджя вясаитляринин щярякятиня нязарятин щяйата кечирилмяси 

кими мцщцм функсийалары йериня йетирмякля жямиййятдя баш верян сосиал-

игтисади просесляри тянзимляйир (37 с. 199) 

Бязи игтисадчылар дювлят бцджясинин функсийалары сырасына бюлэц вя нязарят 

функсийаларыны (20, с. 262-263; 24, с. 516), диэяр груп игтисадчылар ися ЦДМ-ун 

йенидян бюлцшдцрцлмяси; игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси вя 

щявясляндирилмяси; дювлятин сосиал сийасятинин щяйата кечирилмясинин малиййя 

тяминаты; мяркязляшщдирилмиш пул вясаитляри фондунун йарадылмасы вя истифадяси 

цзяриндя нязарят кими функсийалары фяргляндирирляр (15. С. 12-13, 17, с. 84-85). 

Щесаб едирик ки, дювлят бцджясинин функсийаларыны ашаьыдакы кими 

груплашдырмаг даща дцзэцн оларды: 

1. ЦДМ-ун вя милли эялирин бюлэцсц вя  йенидян бюлэцсц функсийасы. 

2. Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси, верэиляр вя бцджя хяржляри 

васитясиля  игтисадиййатын стимуллашдырылмасы. 

3. Сосиал сийасятин малиййя тяминаты. 

4. Мяркязляшдирилмиш пул вясаитляри фондларынын ямяля эялмяси вя 

истифадяси цзяриндя нязарят. 

Бцджянин бюлцшдцрцжц функсийасы дювлят вя йерли юзцнцидаря органлары 

сявиййясиндя  пул фондларынын йарадылмасы вя истифадяси формасында юзцнц 

эюстярир.Инкишаф етмиш юлкялярдя мцхтялиф сявиййяли бцджяляр васитясиля ЦДМ-ун 

30-50%-я гядяри йенидян бюлцшдцрцлцр (15, с. 12). Азярбайжан Республикасынын 

цмуми дахили мящсулу 2009-жу илдя 34,6 млрд. манат, дювлят бцджясинин 
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эялирляри 10,3 млрд. манат, хяржляри ися 10,6 млрд. манат тяшкил етмишдир. Башга 

сюзля, ЦДМ – ун бюлэцсцндя дювдят бцджяси эялирляринин хцсуси чякиси 29,8%, 

хяржляринин ися хцсуси чякиси 30,6 % олмушдур. 2010-жу илдя ЦДМ-ун 38 млрд. 

манат, дювлят бцджясинин эялирляри 10,0 млрд. манат хяржляри ися 11,3 млрд. 

манат, эялирлярин  ЦДМ-дя хцсуси чякисинин 26,3 %, хяржляринин ися хцсуси 

чякисинин ися 29,% olmuşdur. 

Hesablamalar göstərir ki, son illərdə gəlirlərin yenidən bölgüsü 

mexanizmi kimi dövlət büdcəsinin milli iqtisadiyyatda rolu da 

yüksəlmişdir. Büdcə gəlirlərinin ÜDM-ə nisbəti 2003-cü ildəki 17,1%-

dən 2009-cu ildə 29,9%-ə, 2010-cu ildə 27,4%-ə, 2012-ci ildə isə 

32,0%- ə çatmışdır. 

2013-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri 19159,0 mln. manat, xərcləri isə 

19850,0 mln manat təşkil edir. 2013-cü ildə büdcənin gəlirləri 2011-ci ilə 

nisbətən 22,0%, 2012-ci ilə nisbətən 10,9%, büdcənin xərcləri isə müvafiq 

olaraq 28,9% və 16,0% artmışdır. Dövlət büdcəsinin kəsiri 691 mln manat 

məbləğində müəyyən edilmişdir ki, bunun da ÜDM-ə nisbəti 1,1% təşkil 

edir. Дювлят  бцджяси васитясиля юлкянин сосиал сащялярини малиййяляшдирилмяси 

тямин едилир, игтисади районларын вя айры-айры сащяляри инкишафы тянзимлянир.  

Дювлят игтисади мцнасибятлярин бу жцр тянзимлянмяси васитясиля юлкядя 

мящсулдар гцввялярин инкишафыны тянзимляйир. 

Бцджя васитясиля иля цмуми дахили мящсулун йенидян бюлэцсц ейни вахтда 

щяйата кечирилян вя бир-бири иля сых ялагядя олан икитяряфли просесдир: 

- бцджянин эялирляриниn йарадылмасы; 

- бцджя вясаитляринин истифадяси (бцджянин хяржляри). 

Бцджя эялирляри – Азярбайжан   Республикасынын, Нахчыван Мухтар 

Республикасынын вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын мцвафиг ганунверижилик 

актлары  иля мцяййян олунмуш гайдада дювлят бцджясиня, Нахчыван Мухтар 

Республикасынын бцджясиня вя йерли бцджяляря дахил олан верэиляр, рцсумлар, 

диэяр юдянишляр вя дахилолмалардыр. Бцджя эялирляринин йаранмасы просесиндя, 
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ижтимаи истещсал просесиндя цмуми дахили мящсулун бир щиссясинин дювлятин вя 

бялядиййялярин хейриня йенидян бюлцшдцрцлмяси баш верир. Бунунла дювлятля вя 

бялядиййя органлары иля верэи  юдяйижиляри арасында малиййя мцнасибятляри  

йараныр. 

Бцджя хяржляри – бцджя тяснифатына  уйьун олараг дювлят бцджясиндян, 

Нахчыван Мухтар Республикасынын бцджясиндян вя йерли бцджялярдян 

ганунверижиликля  нязярдя тутулан тялябаты юдямяк цчцн айрылан вясаитлярдир. 

Бцджя хяржляри «Бцджя системи щаггында» Азярбайжан Республикасынын 

Ганунуна вя щяр ил гябул олунмуш «дювлят бцджяси щаггында» Азярбайжан  

Республикасынын Ганунуна мцвафиг олараг айры-айры тяшкилатлар цзря тясдиг 

олунмуш сметайа ясасян дювлят хязинядарлыг органлары васитясиля истифадяси 

формасыдыр. 

Бцджя хяржляринин структуру щяр ил нювбяли ил цчцн «дювлят бцджяси 

щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну иля мцяййян едилир вя бцджя 

эялирляриндя олдуьу кими ижтимаи, сийаси вя сосиал вязиййятдян асылы олур. 

Бцджянин нязарят функсийасы бюлэц функсийасы иля бирэя фяалиййят эюстярир вя 

бцджя вясаитляринин дахил олмасы вя истифадясиня дювлят нязарятинин 

мцмкцнлцйцнц вя важиблийини шяртляндирир. 

Бцджя вясаитляринин истифадясиня нязарят ики формада щяйата кечирилир: 

парламент нязаряти вя инзибати нязарят. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя комплекс мягсядли програмларын щяйата 

кечирилмяси, игтисадиййатын приоритет сащяляринин йенидян гурулмасы, ЕТТ-нин 

малиййяляшдирилмяси вя ящалинин сосиал тяминатында бцджя мцщцм рол ойнайыр. 

Бунунла ялагядар олараг, бцджя эялирляр вя хяржляр механизми васитясиля дя 

игтисадиййата ящямиййятли тясир эюстярир, онун дювлят тяряфиндян дястяклянмяси 

цчцн зяманят верир. Нязарят функсийасы ися имкан верир ки, малиййя ресурслары 

дювлятин сярянжамына ня гядяр юз вахтында вя там дахил олур, вясаитлярин 

бюлэцсцндя пропорсийалар нежя формалашыр, онлар нежя истифадя олунурлар. Бцджя 

игтисадиййатын структур щялгяляриндя баш верян игтисади просесляри якс етдирир ки, 
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бунун да васитясиля вясаитлярин нежя вя щансы щяжмлярдя дахил олмасы айдын 

эюрцнцр. 

Дювлятин малиййя механизминдя ящямиййятли йер тутан дювлят бцджяси 

дювлятин ясас мягсяд вя вязифялярини юзцндя якс етдирир. Беля ки, о, щяр ил Милли 

Мяжлис тяряфиндян ганун шякилиндя тясдиг едилмякля, дювлят щакимиййяти вя 

дювлят идаряетмя органлары  цчцн мяжбури сайылыр. Ейни заманда,  дювлят 

бцджясиня тядиййя  юдяйян бцтцн мцяссися, идаря, тяшкилат вя вятяндашлар бцджя 

гаршысындакы ющдяликляри йериня  йетирмяйя боржлудурлар вя бцджядя нязярдя 

тутулмуш хяржлярин малиййяляшдирилмяси цчцн бцтцн мцвафиг органлар 

мясулиййят дашыйырлар. 

Цмумхалг мянафейини якс етдирян дювлят бцджяси ящалинин цмуми 

ещтийажларынын юдянилмясини тямин едяркян дювлятин сосиал-игтисади инкишаф 

эюстярижиляриня ясасланыр, йяни дювлят бцджясинин щям эялир, щям дя хярж бюлмяси 

республиканын сосиал-игтисади инкишаф эюстярижиляриня уйьун олараг мцяййян 

едилир. Дювлят бцджяси тяртиб вя ижра олунаркян юлкянин сосиал-игтисади инкишаф 

инкишаф програмларынын мцяййян етдийи вязифялярин, кямиййят вя эюстярижиляринин 

йериня йетирилмяси цзяриндя нязарят едир. О, щямчинин юлкянин мцдафия габилий - 

йятинин мющкямляндирилмясинин, милли вя игтисади мцстягиллийин горунуб сах -

ланмасынын ясас гарантларындан бири кими чыхыш едир. 

Эюрцндцйц кими, дювлят бцджясинин мащиййяти вя ящямиййяти онун 

эялирляри вя хяржляринин мязмуну иля мцяййян едилир. Дювлят бцджясинин ялагяляри 

чохшахяли олмагла, дювлят мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн 

мцяссися вя тяшкилатлары, ящалини ящатя едир. Дювлят бцджяси, щямчинин сосиал-

игтисади сащяляри, инзибати-ярази ващидлярини, йерли бцджяляри вя с. ящатя едир. 

Дювлят бцdжяси щям дя игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин 

ян мцщцм васитяляриндян биридир. Беля ки, дювлят бцджясинин таразлыьы игтисадий- 

йатын юзцнцн таразлыьыны мцяййян  едян башлыжа вя ян мцщцм мейардыр. Дювлят 

бцджя механизми васитясиля  игтисади вя сосиал просесляри стимуллашдырмаг имка- 

нына маликдир. О, игтисадиййата субсидийалар, инвестисийалар йюнялтмякля она 

бирбаша тясир едя биляр, лазым эялдикдя, игтисадиййатын мювжуд пропорсийаларыны 
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дяйишя биляр. Бцджя механизми гурулдугда вя тятбиг  едилдикдя игтисади йцкся -

лишя, сосиал сферанын инкишафына, елми техники тяряггинин темпляринин сцрятлянмя- 

синя, истещсал сащяляринин мадди-техники базасынын йахшылашдырылмасына даща реал 

вя сямяряли тясир едилир. Дювлят бцджя васитясиля  ялдя етдийи вясаитлярля маневр  

etмякля  игтисадиййаты вя бурада баш верян просесляри тянзимляйир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя  дювлят бцджясинин юлкянин сосиал просес- 

лярдяки ролуну даща да артырыр.  Беля ки, ящалийя сосиал хидмят сащяляринин як- 

сяриййяти тящсил, сящиййя, сосиал тяминат кими сащяляр бцджя вясаитляри щесабына 

малиййяляшдирилир. Ящалинин сосиал-мядяни ещтийажларынын даима йцксялдийини 

нязяря алсаг, онларын бу тялябатларынын юдянилмяси дефисит малиййяляшдирмя 

щесабына олса беля щяйата кечирилмялидир. Эяляжякдя сосиал просеслярдя дювлят 

бцджясинин ролу вя ящямиййяти даща да артажагдыр. Чцнки бцджядянкянар 

фондларда бярабяр бцджя вясаитляри сосиал дяйишикликлярин щяйата кечирилмясиндя, 

ящалийя сосиал хидмятлярин даща йцксяк сявиййясини тямин етмякдя ясас малиййя 

базасы олажагдыр. Гейд етдийимиз кими, дювлятин вязифяляринин щяйата 

кечирилмясинин мадди ясасыны дювлят бцджяси тяшкил едир. Игтисади мцнасибятлярин 

мцщцм тяркиб щиссяси сайылан малиййя мцнасибятляри системиндя дювлят 

малиййяси адланан даирядя дювлят бцджяси ящямиййятли йер тутур. 

Мялумдур ки, дювлят бир сыра игтисади  вязифяляри йериня йетирир, онун 

игтисади, сосиал, сийаси вя с. сащялярдя чох сайлы, чох шахяли ишляри йериня 

йетирилмясиндян ютрц малиййя вясаити тяляб олунур. Еля бу мягсядля дювлят пул 

вясаитляри фондларыны йаратмаг мяжбуриййятиндя галыр вя яввял эюстярдийимиз 

даирялярдя лазыми ишляри апармаг ютрц пул вясаитляри фондларындан истифадя етмяли 

олур. Бу мянада дювлят  бцджяси дювлятин дайаьы, мющкям тяминаты, мцдафияси 

вя етибарлы сюйкяняжяйидир. Айдын мясялядир ки, яксяр проблемлярин щялли, 

топланан пул вясаитляринин гядяриндян асылыдыр. Беля ки, игтисадиййатын инкишафы вя 

тяряггиси бунунла шяртлянир, нятижя етибары  иля ондан асылыдыр. Мадди имкан 

олмадан жямиййят юз гаршысында гойдуьу ян ади мясяляни щялл едя билмир. 

Игтисадиййатын игтисади жящятдян тянзимлянмяси механизми щялгяси сайылан 



 25

дювлят бцджяси яслиндя щюкумятин сярянжамында олан ири мяркязляшдирилмиш пул 

фонду кассасындан башга бир шей дейилдир.  

Малиййя мцнасибятляринин тяркиб щиссяси кими чыхыш едян бцджя 

мцнасибятляринин ясас спесифик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бц мцнасибятляр, 

илк нювбядя , бюлэц просесиндя мейдана эялир, дювлят бу просесин ясас 

иштиракчысы, еляжя дя тякрар истещсал просесинин бирбаша иштиракчысыдыр. Диэяр 

тяряфдян, бцджя мцнасибятляри мяркязляшдирилмиш пул вясаитляри фондунун 

формалашдырылмасы вя истифадяси иля баьлыдыр вя цмуми дювлят тялябатларынын 

юдянилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Бцджя мцнасибятляри бюлэц просесинин мцхтялиф истигамятляри (игтисади 

сащяляр, ижтимаи сащяляр, халг тясяррцфаты сащяляри, дювлятин яразиляри) арасындакы 

васитячилийи вя  тясяррцфатчылыьын бцтцн сявиййялярини ящатя етмяси иля характеризя 

олунур. Бцджя  мцнасибятляриня обйективлик характерикдир. Беля ки, жямиййят 

мигйасында эениш тякрар истещсалын ещтийажларыны, ящалинин сосиал мядяни 

тялябатларыны юдямяк, дювлят идаряетмясини щяйата кечирмяк цчцн щяр ил 

щюкумятин ялиндя милли эялирин мцяййян щиссяси жямляшдирилмялидир. Бцджя 

мцнасибятляринин йарадылмасыны дювлятдян кянар тясяввцр етмяк мцмкцн 

олмаса да о, дювлятин базисини тяшкил едир, цстгурумуну йох, бцджя 

мцнасибятляри жямиййятин игтисади структурунун цзви щиссясидир: бу  

мцнасибятлярин фяалиййят эюстярмяси дювлятин юз функсийасыны  щяйата кечирмяк 

цчцн мадди малиййя базасына малик олмасыны эюстярир.  

Дювлятин мяркязляшдирилмиш малиййя ресурсларыны якс етдирян бцджя 

фондунун щяжми бир сыра амилляриндян асылыдыр: игтисадиййатын инкишаф сявиййяси, 

мцяссисяляр вя тяшкилатлардакы тясяррцфатчылыг методлары; жямиййятин сосиал 

игтисади проблемляринин щялли; халг тясяррцфатында нязярдя тутулан структур 

дяйишикликляринин мигйасы. 

Дювлят бцджяси игтисадиййатда фяалиййят эюстярян бир сыра игтисади ганунлар, 

игтисади категорийаларла йанашы бирэя, гаршылыглы ялагя, тясир вя аслылыг шяклиндя 

фяалиййят эюстярир. О, игтисади мцнасибятлярин бир щиссяси олан малиййя 

мцнасибятляринин мцяййян тяряфини ифадя едир. Жари щалда биз мцнасибятляри, щяр 
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шейдян яввял, дювлят бцджясиндяки, эялирляр вя хяржляр арасындакы, нисбятдя вя  

ялагялярдя эюрцрцк. Бцджя мцнасибятляри дювлятля мцхтялиф мцяссисяляр, идаря 

вя тяшкилатлар, ящали вя с. арасындакы ялагяляри ифадя едир вя щямин 

мцнасибятлярин мяжмусудур. Мясяля бунунла битмир. Иш ондадыр ки, дювлят 

бцджясинин ролу яввял дейилянлярля мящдудлашмыр. О цмуми милли мящсулун вя 

милли эялирин бюлэцсц вя йенидян бюлэцсцндя иштирак едир. Бцджя системи олдугжа 

мцряккяб механизмдир. Цстялик юлкянин игтисадиййатынын тянзимлянмясиндя  

гцдрятли алят вя васитядир. Дювлят бцджяси щяр бир юлкядя дювлятин малиййя планы 

вя програмы демякдир. 

Белялиklə, дювлят бцджяси анлайышы вя онун мащиййяти йалныз мцтляг дювлят 

бцджясинин функсийалары мясялясиня тохунулдуьу заман там ачыла биляр. Адыны 

чякдийимиз проблемя бу бахымдан йанашсаг онда мялум олажагдыр ки, дювлят 

бцджяси бир нечя  вязифяни йериня йетирир. О жцмлядян щямин вязифяляря бюлэц вя 

нязарят функсийаларыны аид етмяк олар. Щямин функсийалардан bиринжиси, йяни 

бюлэц вязифяси онунла ялагядардыр ки, дювлят цмуми милли, цмуми дювлят 

тялəбатларынын юдянилмясиндян ютрц юлкя мигйасында  пул вясаитлярини топлайыр вя 

жямиййятини ян зярури ещтийажларынын юдямяк цчцн чалышыр. Диэяр тяряфдян, яэяр 

сющбят дювлят бцджясинин нязарят функсийасындан эедирся, онда етираф етмялийик 

ки, бу, дювлят бцджяси васитясиля пул вясаитляри фондларынын формалашмасы вя 

онлардан нежя истифадя олунмасы просесини изляйир, она нязарят едир. 

Дювлят бцджяси мясялясиндя мцщцм ящямиййят кясб едян мягамлардан 

бири бцджяйя топланан пулларын щансы мянбялярдян ялдя олунмасы вя онун нежя 

сярф олунмасыдыр. Дювлят бцджясини эялирляринин ясас щиссясини верэи вя рцсумлар 

тяшкил едир. Бцтцн бу мясялялярля баьлы проблемляря айдынлыг эятирмяк цчцн 

дювлят бцджяси эялирляринин формалашмасынын нязяри аспектлярини арашдырмаьа 

ещтийаж вардыр. 
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1.2. Дювлят бцджяси эялирляринин формалашмасынын нязяри ясаслары 

 

Мялум  олдуьу кими, бцтцн игтисади фяалиййятлярин башлыжа мягсяди вя сон 

нятижяси эялир ялдя етмякдир. Дювлят щямишя вя даща чох эялир ялдя етмяйя жан 

атыр. Бу сябябдян дя дювлят эялирляринин мянбяляри мцхтялифдир вя чох сайлыдыр. 

Бу  мянбялярин бир чоху тарихи олараг йараныб инкишаф ется дя, игтисадиййат 

инкишаф етдикжя йени-йени  эялир мянбяляри йаранмагда вя дювлят эялирляринин 

тяркиби эенишлянмякдядир. Бу бахымдан да инкишаф етмяйя жан атан юлкяляр илк 

нювбядя онлара даща чох эялир эятирян вя эялирлярини артыражаг сащяляри инкишаф 

етдирмяйя чалышыр, щямин сащяляря бюйцк щяжмдя сярмайя айырырлар. Игтисади 

инкишаф вя артым баш вердикдя дювлятин эялирляри артыр, яксиня бющранлар баш 

вердикдя ися дювлят эялирляриндя азалма башлайыр. 

Идаряетмя бахымындан дювлят эялирляри дювлят фяалиййятинин 

малиййяляшдирилмяси цчцн онларын мцлкиййятя чеврилмяси вя  дювлят  

сярянжамынын верилмяси просесиндя  тядавцл олунан мили эялирин бир  щиссяси кими 

мцяййян едилир.  

Бейнялхалг тяжрцбядя дювлят эялирляринин тяркибиня ашаьыдакы эялир нювляри 

дахилдир: Дювлятин сярвятиндян истифадяйя эюря алынан эялирляр, верэийя бянзяр 

дювлят эялирляри, верэиляр, боржланмалардан эялян эялирляр вя хязинянин 

имканларындан истифадя етмякля ялдя едилян эялирляр. Бу эялирлярдян дювлятин 

сярвятиндян истифадя эялирляри, верэиляр, верэийя бянзяр дювлят эялирляри щягиги 

дювлят эялирляри щесаб олунур. Хязиня имканларындан истифадя етмякля ялдя 

едилян эялирляр ися фювгяладя дювлят эялирляри адланыр. 

Фювгяладя дювлят эялирляри дювлятя шцбщясиз хейли эялир эятирир. Лакин бу 

эялирлярин гейри-щягигилийи ондадыр ки, бу эялирлярин явязи эяляжякдя щягиги дювлят 

эялирляри иля  юдянилмяли вя йа гайтарылмалыдыр. Чцнки хязинянин бурахдыьы дювлят 

гиймятли каьызлары вя алынмыш борж эяляжякдя мцтляг юдянилмялидир. 

Азярбайжан Республикасында юзялляшдирмя там щяйата кечирилмядийи цчцн 

дювлят истещсал васитяляринин ясас мцлкиййятчиси щесаб олунур. Бу ися ижтимаи 

истещсалын бцтцн мярщяляляриндя малиййя ресурсларынын тяшкили вя истифадяси иля 



 28

ялагядар олан малиййя мцнасибятляринин тяркибиндя  дювлят эялирляринин  вя 

хяржляринин апарыжы рол ойнамасы иля шяртлянир. 

 Беляликля, дювлят эялирляри дювлятин мцяссисяляринин сярянжамында малиййя 

ресурсларынын топланмасы иля ялагядар олан малиййя мцнасибятляриндя ифадя олу -

нур.  Бу заман дювлятин  сяфярбярлийя алдыьы малиййя ресурслары мяркязляшдирил- 

миш , мцяссисялярин сярянжамында галан щиссяси ися гейри-мяркязляшдирилмиш  ма -

лиййя ресурслары адланыр. Мяркязляшдирилмиш дювлят эялирляри ясасян верэиляр, харижи  

игтисади ялагялярдян эялирляр вя ящалинин юдямяляри, йыьымлары вя пул эялирляри 

щесабына йарадылыр.  

Дювлят эялирляринин мяркязляшдирилмиш вя гейри-мяркязляшдирилмиш щиссяляря 

бюлцнмяси цмумдювлят вя коллективин мянафеляринин юдянилмяси мянбяляри 

арасында нисбяти эюстярмяк цчцндцр. Республикада бу эцн цчцн тялябат дювлят 

эялирляринин  бюлцшдцрцлмясиндя оптимал нисбят йарадылмасы вя бунун щесабына 

мцхтялиф мянафелярин там вя дольун шякилдя тямин олунмасындан вя дювлят 

эялирляринин  тясяррцфатчылыьын сямярялилийинин артырылмасында тясирини 

эцжляндирмякдян ибарятдир. Мяркязляшдирилмиш дювлят эялирляри ичярисиндя ясас 

йери бцджя эялирляри тутур. Онун вясаити щесабына жямиййятин инкишафынын игтисади 

вя сосиал мясяляляри тямин едилир. 

Дювлят вя бялядиййя эялирляринин системи бирликдя бцджя эялирлярини тяшкил 

едир. Игтисади ядябиййатда мцзакиря едилян категорийанын даща дяриндян 

юйрянилмяси цчцн бцджя эялирлярини мцхтялиф яламятляря эюря тяснифляшддирмяк 

лазымдыр. Йаранма мяншяйиня эюря бцджя эялирлярини ашаьыдакы кими 

груплашдырмаг олар: 

1. Верэиляр 

2. Гейри-верэиляр 

3. Явязсиз кючцрцлмя (грантлар) 

 

 

 

 



 29

    Буну схематик олараг ашаьыдакы  кими вермяк олар  (Шякил 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

      Şəkil 1. Yaranma mənşəyinə görə büdcə gəlirlərinin təsnifatı 

 

      Дювлят эялирляринин ясас щиссясинин мцхтялиф сявиййяли бцджялярдя 

жямляшдирилмяси ващид малиййя сийасяти йетирмяйя, мцтярягги халг тясяррцфаты 

сащяляринин тялябатларыны  тяхминян ейни юдямяйя имкан верир. 

Мяркязляшдирилмиш дювлят эялирляриня бцджядян башга, щямчинин дювлят 

бцджядянкянар фондларынын –йол фондунун, пенсийа фондунун, сыьорта 

фондунун, ящалинин  мяшьуллуг фондунун вя с. вясаити вя аиддир. Дювлят эялирляри 

анлайышынын мязмунуну ифадя едян пул мцнасибятляринин обйекти кими ижтимаи-

мящсулун (милли варидатын бир щиссясинин) дяйяри чыхыш едир. О, бюлэцнцн мцхтялиф 

малиййя ресурслары фондларыны алыр. Мясялян, дювлят мцяссисяляриндя бюлэц 

обйекти кими мящсул сатышындан ялдя едилян эялир вя онун ясас цнсцрляри – 

мянфяят, сосиал сыьортайа айырмалар, амортизасийа айырмалары вя с. чыхыш едир. 

Бцджя мцнасибятляринин обйекти кими ися мянфяят, ямяк щаггы вя диэяр 

верэи тутулан вя бцджя эялирляринин  мянбяйи олан тядиййяляр чыхыш едя биляр. Юз 

нювбясиндя дювлят кредити мцнасибятляринин обйекти мцяссися вя тяшкилатларын 

мцвяггяти пул вясаитляри вя ящалинин яманятляридир. 

Бцджя эялирляри 

 
Верэи эялирляри: 
- дювлят 
верэиляри; 
- мухтар 
республика 
верэиляри; 
- йерли верэиляр 

Гейри-верэи эялирляри: 
- пулу ижтимаи хид- 
мятлярдян эялян 
эялир- ляр; 
- жяримяляр, 
 мцсадиряляр, 
компенсасийалар; 
- Ижтимаи ямлакын 
сатышындан йаранан 
эялирляр 
- ижтимаи ямлакын 
истифадясиндян йара- 
нан эялирляр 
- бцджялярарасы 
малий- йя 

Явязсиз 
кючцрцлмя 
(грантлар) 
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Дювлят эялирляринин ясас мянбяйи милли эялирдир. Анжаг бязи щалларда, 

хцсусиля мцщарибя, тябии фялакят вя с. щалларда дювлят эялирляринин мянбяйи кими 

яввялляр топланмыш милли варидат да чыхыш едя биляр. Бу заман бцджя 

вясаитляринин кечмиш илдяки галыьы, гызыл ещтийатынын сатышындан ялдя едилян эялир, 

дювлят ямлакынын пулу сатышы гайдасында юзялляшдирилмясиндян ялдя едилян 

вясаитляр дювлят эялирляри кими сяфярбярлийя алына биляр.Дювлят эялирляринин 

мянбялярини ики ясас группа бюлмяк олар – дахили мянбяляр  вя  харижи мянбяляр. 

Дахили мянбя юлкя дахилиндя йарадылан вя дювлятин она хас олан вязифялярини 

йериня йетирмяк цчцн истифадя  етдийи милли эялир вя милли варидатдыр.Харижи мянбя 

ися дювлят боржу формасында алынан диэяр юлкялярин милли эялири вя  йалныз хцсуси 

щалларда милли вариадатыдыр. 

Дювлят эялирляринин тяркиби дювлятин онун цчцн зярури олан пул вясаитлярини 

сяфярбярлийя алмасы методларындан асылыдыр. Республиканын базар 

мцнасибятляриня кечмяси иля ялагядар олараг дювлят эялирляринин ясас сяфярбярлийя 

алынмасы методу верэиляр, боржлар вя емиссийадыр. Бу методлар арасындакы 

нисбят айры-айры дюврлярдя мцхтялифдир вя чохсайлы амиллярля мцяййян едилир: 

1.Малиййя сийасятинин мязмуну иля 

2.Тясяррцфат конйуктурасы иля 

3.Йаранмыш сосиал зиддиййятлярин кяскинлийи дяряжяси иля вя с. 

         4. Конкрет игтисади вя сосиал ситуасийа иля 

Мцхтялиф  методларла топланан бцтцн дювлят эялирляри нювляринин мяжмусу 

вя  онларын гаршылыглы ялагядя тятбиги дювлят эялирляри системини тяшкил едир. Дювлят 

эялирляри системи тякжя дювлятин хязинясини долдурмаг йох, щям дя  игтисади 

вязифяни йериня йетирир. Йяни, истещсалын артымыны вя онун сямярялилийинин 

йцксялдилмясинин щявясляндирилмяси, республика яразисиндя мящсулдар 

гцввялярин йерляшдирилмясиня елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмясиня  тясир 

эюстярмяли вя с.  

Хязинянин долдурулмасы (фискал рол) вязифясини йериня йетиряркян дювлят 

эялирляри системи тясяррцфатчылыьын ясас щялгяси олан мцяссисялярдя  малиййя 

сабитлийинин позулмасына эятириб чыхармамалыдыр. Чох тяясцф ки, 1992-жи илдян 
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башлайан малиййя сийасяти  йалныз дювлятин хязинясини долдурмаг истигамятиня 

йюнялдийиндян 1996-cı ilə qədər республиканын  бцтцн сянайе мцяссисяляриндя 

малиййя сабитлийи позулмуш вя истещсалын инкишафы дейил, онун даьылмасынын 

гаршысынын гаршысынын алынмасы вя йахуд, депрессийа просеси стимуллашдырылmışdır. 

Игтисади ядябиййатда бцджя эялирляри юлкянин  дювлят гурулушундан асылы 

олараг унитар (ващид), мяркязи (дювлят) вя йерли бцджялярин эялирляриня 

бюлцнцрляр (15,с.71). Ону да гейд едяк ки, бцджя эялирляри дювлят эялирляриндян 

фяргли олараг даща дар мянайа маликдир. Беля ки, бцтцн сявиййяли бцджялярин 

малиййя вясаитляриндян башга бурайа бцджядянкянар фондларын вя бцтцн дювлят 

секторунун вясаитляри дя дахилдир. (15.с.71). 

Билдийимиз кими дювлят бцджясинин эялирляри системи 3 група бюлцнцр: 1) 

Верэиляр; 2) Гейри-верэили Тядиййяляр; 3) Рцсумлар. Верэиляр базар 

мцнабятляриня кечид дюврцндя щям универсал, щям дя башланьыж категорийа 

кими малиййянин ясас хцсусиййятлярини ифадя едир. Базар мцнасибятляринин 

фяалиййят эюстярдийи шяраитдя мящз верэиляр цмуми гаршылыглы малиййя ялагяляри 

системиндя апарыжы рол ойнайыр. Верэиляр милли эялирин йенидян бюлцшдцрцлмясинин 

ясас алятидир. Щям бцджя, щям дя бцджядянкянар фондларын тяшкилиндя онун 

васитясиля малиййя ресурсларынын ясас щиссясинин сяфярбярлийя алынмасы тямин 

едилир.  

Верэилярин нювляри, онун тутулмасы механизми ганунверижилик гайдасында 

мцяййян едилир вя мцвафиг дювлят органларына тящким олунур. Республикада 

Дювлят бцджяси эялирляринин тяркибиндя верэилярин хцсуси чякиси 90%-дян чохдур. 

Данылмаз фактдыр ки, дювлят бцджясинин  юз ролуну йериня йетирмяси цчцн онун 

эялирляри тямин едилмялидир. Дювлят бцджясинин эялирляринин ясас щиссясини верэиляр 

тяшкил ется дя, верэилярдян ялавя дювлят бцджясинин эялирляринин бир щиссяси дювлят 

сярвятляриндян истифадяйя эюря алынан эялирляр, верэийя бянзяр дювлят эялирляри, 

боржланмадан эялян эялирляр вя хязинянин имканларындан истифадя етмякля ялдя 

олунан эялирляр тяшкил едир (20.сящ. 267).Бцтювлцкдя ися Азярбайжан 

Республикасында бцджянин эялирляри тяснифата уйьун олараг 4 щиссядян – 
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верэилярдян дахилолмалар, верэи олмайан эялирляр, ясаслы юдянишляр вя явязсиз 

олан вясаитляр (трансфертляр) щесабына формалашыр (17,с. 133). 

Верэиляр вя диэяр дювлят эялирляри иля дювлят бцджясиня сяфярбярлийя алынан 

вясаитляр бцджя васитясиля йенидян бюлцшдцрцляряк милли игтисадиййатын 

инкишафынын мцхтялиф истигамятляриня йюнялдилир. Бцджя халг тясяррцфатынын бцтцн 

сащялярини юзц иля ялагяндирир. Бцджя эялирляри мяжму милли  мящсулун дяйяр 

формасында бюлцшдцрцлмяси нятижясиндя йарадылыр. Бцджя эялирляринин 

йарадылмасы дювлят тядбирляринин щяйата кечирилмяси цчцн важибдир. Бцджя 

эялирляри ярази, сащя вя мягсядли тяйинаты цзря йарадылыр. Бцджя эялиряри дювлят 

эялирляри системинин ясас тяркиб щиссяси олмагла мющкям эялирляря ясасланыр. 

Эялирляр сащясиндя бцджя сийасятi ашаьыдакы истигамятляри ящатя едир (89, 

с.20) 

1. Эялирлярин артым темпляринин мцяййян едилмяси 

2. Мцхтялиф эялир нювляри арасында нисбят 

3. Бцджя-верэи сийасяти 

4. Бцджя системинин щялгяляри арасында эялирлярин бюлцшдцрцлмяси. 

Дювлят бцджясинин эялирляри дювлятин малиййя ещтийатларынын тяхминян 2/3 

юзцндя бирляшдирир. Бцджя эялирляринин ясас щиссяси мцяссися вя тяшкилатлардан 

дахил олан верэиляр щесабына тяшкил едилир. 

Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясиндя вя бязи игтисади 

ядябиййатларда верэи-дювлятин вя бялядиййялярин фяалиййятинин малиййя тяминаты 

мягсядиля верэи юдяйижиляринин мцлкиййятиндя олан пул вясаитляринин 

юзэянинкиляшдирилмяси шяклиндя дювлят бцджяси вя йерли бцджяляря кючцрцлян 

мяжбури, фярди вя явязсиз юдяниш кими мцяййян едилмишдир. (3,с.13; 77, с.144; 31. 

с.9). 

Мцяссисяярдян дахилолмалар, жямиййятин халис эялиринин бир щиссясини тяшкил 

едир ки, бу да мадди истещсал сащяляриндя йарадылан изафи мящсулун щесабына 

тяшкил едилир. Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг  мцяссися вя 

тяшкилатларын бцджя иля ялагяляри хейли дяйишдирилмишдир. Мцяссисялярин ялдя етдийи 

эялирляри мцяййян щиссяси онларын юз сярянжамында сахланылыр. Базар 
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игтисадиййатына кечид дюврцндя мцяссися, тяшкилатлар дювлят бцджясиня ялдя 

етдикляри мянфяятин бир щиссясини мянфяятдян эялир верэиси формасында юдяйирляр 

ки, бу да базар игтисадиййатына кечмяйя шяраит йарадан амиллярин ян реал 

формасыдыр.  

Верэиляр дювлятин юз хяржлярини юдямяк вя игтисади  вя сосиал щяйата 

мцдахилясини тямин етмяк мягсядиля щцгуги вя физики шяхслярдян топланан 

мяжбури эялирлярдир. Верэиляр мцяййян игтисади фяалиййяти стимуллашдырмаьа, 

эенишляндирмяйя вя йа мцяййян игтисади фяалиййятин гаршысыны алмаьа гадирдир. 

Верэиляр милли эялирин зорла дювлятинкиляшдирилян щиссясидир. Верэилярин гейри-

верэили тядиййялярдян фярги ондан ибарятдир ки, онлар тутуларкян вясаит цзяриндя 

мцлкиййят формасы дяйишир. Гейри верэили тядиййялярдя ися бцджяйя вясаит 

тутуларкян мцлкиййят формасы дяйишмир. Мясялян, дювлят табеличилийиндя олан 

мцяссисялярдян мянфяят верэиси, йахуд ЯДВ тутуларкян мцлкиййят формасы 

дяйишмир. Чцнки мцяссися дювлятин олдуьундан онун бцтцн вясаитиня 

сярянжамы дювлят верир, бцджяйя кючцрцлян щиссяйя дя сярянжамы дювлят верир. 

Беляликля, бурада мцлкиййят формасы дяйишмир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя верэигойма механизминин формалашмасы просеси 

иля баьлы мейдана чыхан спесифик проблемляр вардыр. Бу проблемляр верэи 

ганунверижилийинин гябулундан тутмуш , верэилярин йыьылмасына гядяр олан 

бцтцн мярщяляляри ящатя ежир. Щямин проблемляр, щяр шейдян юнжя, юз яксини 

верэилярин ян мцщцм функсийаларынын щяйата кечирилмясиндя тапмышдыр.  

Верэилярин бу функсийаларындан ян чох йыьым функсийасы даща чох габарыг 

нязяря чарпыр ки, бу да бцджянин долдурулмасы зярурятиндян йараныр вя  буна 

тябии бахмаг олар. Беля ки, дювлятин игтисади-сосиал, ижтимаи-сийаси, инзибати-

щцгуги вя с. хяржлярини тямин етмяк  цчцн щяйата кечирилян бу  функсийанын 

реаллашдырылмасы юз нятижялярини истещсалын стимуллашдырылмасы вя мили 

игтисадиййатын структурунун  саьламлашдырылмасыны  тямин едяжяк тянзимляйижиси   

вя жямиййятин сосиал структурунун  оптимал нисбятини тянзимляйяжяк 

бюлцшдцрцжц функсийаларынын нятижяляриндян даща тез вя асан бирузя верир. 

Лакин жямиййятин вя дювлятин тякамцлц, конкрет десяк мили игтисадиййатын 
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инкишафы тядрижян верэинин щяр цч мцщцм функсийасы арасындакы  оптимал нисбяти 

тямин етмяйи лабцд едяжякдир. Бу мцсбят щяр бир функсийанын щяйата 

кечирилмясинин жямиййятин вя дювлятин мянафейинин горунмасына даща чох 

щансы сфераларда ещтийаж вя зярурят  олдуьуну реал шякилдя якс етдирмялидир. Бу 

нисбят ян йахшы эяляжякдя щямин олунмалыдыр ки, гейри-сосиал бярабярсизлик вя 

игтисадиййатын гейри-саьлам структуру диэяр мцщцм проблемляр  доьурмасын. 

Сон иллярдя республикамызда верэи сащясиндя мцяййян ислащатлар апарылir. 

Апарылан верэи ислащатларынын ян мцщцм нятижяляриндян бири дювриййя верэисинин 

явязиня ялавя дяйяр верэисинин вя аксизлярин тятбигидир. Базар игтисадиййаты 

юлкяляриндя ялавя дяйяр верэиси ян сабит вя сямяряли верэи нювц сайылыр. Онун 

йыьылма системи садядир вя инфлйасийанын тясириндян горунмушдур. Юдянилмя 

просесинин фасилясиз олмасы вя онун йыьымынын вя  хидмятлярин щярякяти заманы 

бцтцн мярщяляляриндя тятбиг едилмяси ондан йайынма щалларыны янэяллямиш олур. 

Дювлят мцяссисясинин истянилян верэи нювцндян йайынмаг имканлары чох 

мящдуддур вя онлар даима нязарят алтына алыныр. Лакин мцхтялиф коммерсийа 

структурлары, юзял секторлар, фирмалар, сехляр мцхтялиф сахта ямялиййатлар, гейри-

легал йолларла ужуз гиймятя хаммал вя йарымфабрикатлар ялдя етмяйя мейл едир 

вя бу заман истещсал етдикляри мящсуллары щесабатлардан йайындырмагла 

истещлакчыйа даща ужуз гиймятя мящсул тяклиф едя билирляр ки, нятижядя дювлят 

мцяссисялярини рягабятдя бир нюв цстялямяйя мцвяффяг олурлар. Бунун цчцн бу 

жцр мцяссисялярин ашкар едилмяси онларын щягиги эялирляринин ашкар едилмяси вя 

верэийя жялб олунмасы зяруридир. 

Республикамызда мцяссисялярдян тутулан мянфяят верэиси дцнйанын 

габагжыл юлкяляриндяки  бу жидди нювц иля даща чох адына эюря охшардыр. 

Верэигойма базасына эюря щямин верэи яслиндя мцяссисялярин мянфяятиндян  

дейил, халис эялириндян тутулан верэидир. Азярбайжанда мянфяятя гойулан верэи 

дяряжяляри инкишаф етмиш юлкялярдякиндян фярглидир. Верэи базасынын мцяййян 

едилмясиндяки мювжуд гайдалар еля вязиййят йарадыр ки, мцяссисянин реал 

мянфяятиндян верэи тутумлары 100%-дян артыг олур. Бунун ясас сябяби олур ки, 

дцнйа практикасында майа дяйяриня аид едилян бир сıра хяржляр биздя 
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верэигойма базасына аид едилир ки, бу да даща чох ямяк щаггы фондуна аид 

едилир. Республика ганунверижилийиндя верэигойулан мянфяят дедикдя ялдя 

олунмуш эялирлярдян мящсулун истещсалы вя сатышы цзря хяржляри вя сатышданкянар 

ямялиййатлардан, эялирлярдян уйьун хяржляри чыхдыгдан сонра щяр ики эялир 

нювцнцн жяминдян алынан мябляь нязярдя тутулур. Верэигойма механизминя 

беля йанашмайа дювлят мцлкиййяти щаким олан системдя вя мяркязляшдирилмиш 

сурятдя мцяййян едилян гиймятляр шяраитиндя бяраят газандырмаг олар. Лакин 

базар игтисадиййаты шяраитиндя гиймятлярин даима дяйишдийи бир заманда мянфяят 

малиййя вя материал активляринин дяйяринин артымы, ещтийатларын дяйяри вя с. 

нязяря алынмагла дцрцстляшдирилмялидир.Базар игтисадиййатында ядалят принсипи 

юзцнц ясас етибариля верэи мцлкиййятчиляринин эялириндян алынан верэи фаизиндя 

эюстярир. Ядалятлик принсипи тяляб едир ки, верэиляр яксяриййят тяряфиндян ядалятли 

вя обйектив шякилдя гябул едилян цмуми гайдалара уйьун олараг мцяййян 

едилсин. Бу принсип тяляб едир ки, дювлятин хидмятиндян, мцдафиясиндян вя 

щимайясиндян истифадя едян щяр бир физики вя щцгуги шяхс верэи юдямялидир. Бу 

принсип верэигойманын ясасландырылмасы цчцн эениш база ролуну ойнайыр. 

Мцяййянлик, ращатлыг вя еффектликля бярабяр ядалятлилийи дя демократик 

дювлятин ясас принсипляриндян бири щесаб едян А.Смитин сюзляриня эюря, дювлятин 

тябяяляри щюкумятин фяалиййятини тянзимлямяк мягсядиля верэи юдяйижиляринин 

игтисади имканларына мцтянасиб эялян, йяни жямиййятин дювлят гурулушу 

сайясиндя онларын алдыглары эялирляря мцмкцн гядяр уйьун олан щагг 

вермялидирляр (100). Эюрцндцйц кими, А. Смит ядалятлилийин ясас яламяти кими 

мцтянасиб верэи юдямя принсипини юня чякирди. Лакин верэи сащясиндя игтисади 

тялимин сонракы инкишафы мцтянасиблик принсипинин бу жцр схематик 

тягдиматындан имтина етди (22, с.22). 

Лакин  мцасир игтисади  ядябиййатда  тядиййя габилиййятиня малик олма 

ядалятлик принсипинин ян мцщцм яламятляриндян сайылыр. Буна уйьун олараг 

верэи юдямяк цчцн ейни имканлара малик олан инсанлар юлчцсцня эюря бярабяр  

верэи юдямялидир, йахуд фяргли имканлара малик шяхсляр обйектив шякилдя  

фяргляндирилмиш верэи юдямялидир. Верэи юдямяк габилиййятиня малик олмаг айры-
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айры шяхслярин эялирляринин, сярвятляринин, истещлак етдикляри малларынын щяжминя 

юлчцлян игтисади имканлары иля  баьлыдыр. Ялбяття, бу игтисади  имканларын 

ичярисиндя цстцнлцк даща чох  эялирляря верилир. Верэи юдяйижисинин ялдя етдийи 

эялир олдугжа  верэи дяряжяси йцксялдикжя , юдянян верэинин эялиря олан нисбяти 

артырса, демяк бу верэи мцтряггидир.  

Щазырда  дцнйада беля фикир цстцнлцк тяшкил едир ки, верэи юдямя 

габилиййяти эялир вя йа истещлак сявиййядян даща сцрятли темпля артыр. Мцтярягги 

верэигойманын ясасландырылмасында эениш йайылан даща цч фактору эюстярмяк 

олар. Сящиййя, сосиал-тяминат вя игтисади – сямярялилик стандартларыны горумаг 

наминя мцяййян минимал щяйат сявиййясинин сахланмасыны тямин етмяк 

лазымды, эялирин мцяййян бир щиссясинин верэи кими тутулмасы йцксяк эялирли 

шяхсляря даща да аьрысыз тясир едир вя игтисади жящятдян гейри-бярабярсизлийин 

мигйасынын ашаьы салынмасы юзцнц доьрулдур. 

Билдийимиз ки, верэигоймада ян мцщцм принсип амиллярдян бири сямярялилик 

принсипидир. Верэигойма  истещсал имканларыны писляшдирмяк, стимуллары 

зяифлятмяк вя ресурсларын йерляшдирилмяси просесини тящриф етмяк вя игтисади 

сямярялилийя зяряр вура биляр, йахуд юлчцлцб-бичилмиш верэигойма шяртляри арзу 

олунан игтисади  фяалиййят нювляринин инкишафына стимул йарада биляр.  

Верэилярин сямяряли олмасы цчцн цч ясас хцсусиййятлярин зярурилийи 

мцтлягдир. Бу хцсусиййятляр верэилярин файдалылыьы, верэилярин мющкямлилийи вя 

верэилярин еластиклийиндян ибарятдир. Верэигоймада файдалылыг верэинин 

сямярялилийинин артырылмасы, верэинин йыьылмасынын максимум нормада щяйата 

кечирилмяси демякдир. Верэинин файдалы олмасы, щяр шейдян яввял, верэинин 

цмуми олмасы иля  баьлыдыр. Верэиляр юз мязмунуна уйьун олараг эялир, хярж 

сярвят, вя с.-дян асылыдыр. 

Верэигоймада сабитлик принсипи верэи  топланмасы механизминдян 

дальаланманын гаршысынын алынмасыны вя бу механизминин сабит фяалиййятини 

ифадя едир. Верэинин йыьылмасы игтисадиййатын инкишаф, нисбятян бющранлы 

мярщяляляриндя дяйишмирся, демяли, верэи йыьылмасы сабитдир. Верэигоймада 

сямярялилийин башга бир принсипи еластикликдир. Верэигоймада еластиклик принсипи 
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верэи фаизиндяки щяр щансы бир артманын щяйата кечирилмяси заманы верэи 

системиня бцтювлцкдя бахылмасы вя тятбиг едилян бцтцн верэи нювляринин дювлят 

бцджясинин эялириня тясири  нязяря алынмалыдыр. Верэи системинин 

гиймятляндирилмяси цчцн ясас шяртлярдян бири верэи дахилолмаларынын 

мящсулдарлыьыдыр. 

Бейнялхалг валйута фондунун бцджя мясялляри идаряси сон иллярдя ейни 

игтисади-инкишаф сявиййясиня малик олан юлкяляр цчцн  верэи дахилолмалары иля 

цмуми дахили мящсулун нисбятинин уйьунлуьуну мцяййян едян методолоэийа 

ишляниб щазырланмышдыр. Дювлят  бцджясинин эялирляри милли эялирля мцгайисядя 

даща сцрятля артмасы щалында верэи дахилолмаларынын йцксяк еластиклийи иля 

фярглянян верэи системиндян истифадя етмяк мягсядяуйьундур. Йяни бурада 

верэи дахилолмалары йени верэиляр мцяййян едилмядян вя йа мювжуд  верэи 

дяряжяляри йцксялдилмяйян мили эялирин артым темпиндян сцрятля артырылыр. 

Верэилярин еластиклийиня ашаьыдакы амилляр тясир едир: Инкишаф едян игтисади 

сектора верэи гойулмасы; эялир вя мянфяятя верэи  гойулмасы; мцтярягги верэи 

дяряжяляринин мцяййян едилмяси; эялир щяжминин дяйишмясиндян асылы олараг 

тялябатына йцксяк еластиклик хас олан истещлак малларына верэи гойулмасы вя с. 

Еластиклик игтисади  артым бахымындан да ящямййятлидир.  

Игтисади артым чох вахт щюкумятдян сосиал-игтсиади инфраструктура вя онун 

истисмарына  хяржлярин даим артырылмасыны тяляб едир вя бу заман паралел олараг 

дювлят эялиринин артымы тямин едилмядикдя беля, бцджянин формалашмасы йа 

харижи малиййяляшмя мянбяляриндян, йа да инфлйасийа сцрятляндирян дахили 

малиййяляшдирмя мянбяляриндян асыля олур. Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр 

ки, еластиклик верэи системи узаг перспективдя верэи дахилолмаларынын цмуми 

мящсула эюря хцсуси чякисинин оптимал хяржини хейли габаглайа биляр.  

Гярб тядгигатчысы Кашн Кларна эюря дахилолмаларынын цмуми мили мящсула 

эюря 25 фаизлик нисбяти мцтляг сон щядд щесаб едилмялидир. Бу щядди ашан юлкя 

мцтляг мцяййян проблемлярля гаршылашажаг, лакин бурада бир мясяляни дя 

нязяря алмаг лазымдыр ки, дювлят йцксяк верэиляр щесабына формалашан бцджяни 

даща чох щансы сащяляря-сящиййя, тящсил, елм вя с. йохса диэяр проблемлярин 
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щяллиня сярф едир. Там вя бярабяр щяжмдя тутулмайан верэиляр бцджяйя 

эюзлянилдийиндян аз эялир эятиря биляр вя практикада яввялжядян нязярдя 

тутулдуьундан даща аз сямяряли ола биляр. Бир гайда олараг истещсал вя  

сатышдан долайы верэиляр тутулмасы, эялир вя əmлакдан бирбаша верэи 

тутулмасындан даща асан баша эялир. 

Яксяр щалларда милли истещсала вя сатыша эюмрцк рцсумлары тятбиг етмяк, 

верэигойма тятбигиндян асан олур. Игтисадиййатда верэи системинин инкишафы  бу 

системин тянзимлянмясиндя ясас эютцрцляжяк диэяр мцщцм бир принсип мейдана 

эятирмишдир. Бу принсип мцдахиля принсипидир вя онунла игтисадиййатын нормал 

фяалиййятиня диггят едилир вя тямин олунур, игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя 

фяалиййятин сцрятляндирилмяси вя йа зяифлядилмяси  иши тяшкил едилир. Бу принсип 

игтисади мянбялярин истифадя едилмясиндя игтисади сийасят васитяси кими щяйата 

кечирилир. Верэи вя бцтцн малиййя васитяляри кими, игтисади вя сосиал щяйата 

мцдахиляни щяйата кечирян бир игтисади васитядир. Бу васитянин игтисади 

фяалиййятинин мцяййян едилмясиня вя дяйишдирилмясиня тясири бюйцкдцр. 

 Верэиlər щям дя илк нювбядя бцджянин эялиринин мянбяйи кими дейил, ясас 

етибариля игтисадиййатын тянзимлянмя аляти игтисадиййата мцдахиля васитяси кими 

гиймятляндирилир. Верэиляр васитясиля игтисадиййата мцдахилянин йоллары чохдур. 

Бунлардан ян мцщцмляриндян бири верэилярин артырылмасы вя йа  азалдылмасы йолу 

иля игтисадиййата мцдахиля едилмясиdir. Бурада верэиляр бцтювлцкдя артырылыр. Бу 

щалда игтисади сащядя инкишаф даща тез щисс едилир. Долайы верэилярин 

азалдылмасынын щяйата кечирилмяси, сатылан малларын гиймятлярини ашаьы салыр. Бу 

щал бир тяряфдян, сатышы стимуллашдырыр, башга бир тяряфдян шяхслярин эялирлярини 

артырыр, игтисадиййатда мяжму тялябин сявиййясини йцксялдир. Буна мцвафиг 

олараг долайы верэилярдя артым баш верярся, сатылан малларын гиймятлярини 

йцксялдир вя бу маллара олан тялябаты вя истещлакларыны азалтмыш олурлар. Мцасир 

игтисадиййтда дювлятин эялирлярини  бюйцк юлчцдя артдыьы вя щятта милли  мящсулун 

40%-дян чохуну ящатя етдийи бир шяраитдя бу верэилярин тясирсиз галмасы щеч жцр 

мцмкцн дейил. Юзц дя верэиляр дювлят эялирляринин бюйцк бир щиссясини тяшкил 

етдийи щалда верэиляр истещсала ясас етибариля стимуллашдырма инвестисийа щяжми, 
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истещсал малиййяси, мяшьуллуг  нормасы вя идаряетмянин техники тяшкили васитясиля  

тясир едир. Верэилярин игтисади  стимуллашдырмайа мянфи тясир эюстярмяси даща чох 

мцзакиряляря сябяб олур. Чцнки, верэиляр шяхслярин  ялдя етдикляри тижарят 

эялирлярини вя ямяк  щаггы шяклиндя ялдя етдикляри эялири азалдыр. Тижарят газанжы 

вя йа ямяк щаггы шяхслярин мадди марагларына тясир едян ян мцщцм мясялядир. 

Яэяр инсанларын щяр шейдян юнжя пул газанмаг цчцн фяалиййят эюстярдиклярини 

нязяря алсаг, онда пул эялирляринин артмасына кюмяк едян щяр шей инсанларын 

фяаллыьыны артырыр, яксиня пул эялирлярини азалдан щяр шей ися инсанларын фяаллыьыны 

азалдыр. Щяр бир верэи системи тянзим олунаркян гябул олунан ясас  мягсяд 

верэилярин стимуллашдырмайа да биляжяк мянфи тясиринин гаршысыны алмагдыр. 

Бурада ясас мягсяд вя диггят стимуллашдырмайа даща сямяряли тясир едян верэи 

системинин тяшкил едилмясиня йюнялдилир. Верэиляр инвестисийа гойулмасында 

истифадя олунан йыьымларын бюлэцсцнц дяйишяряк инвестисийа щяжминя тясир едир. 

Верэи фаизинин артмасы инвестисийайа азалдыжы эюстярдийи щалда верэилярин ашаьы 

салынмасы инвестисийалары артырыр. Верэилярин истещсал мясряфлярини азалтмагла вя 

йа артырмагла истещсалын цмуми щяжминя чох бюйцк тясир эюстяря биляр. 

Истещсалчылар  сатын алдыглары маллара ялавя дяйяр вя с. верэиляр юдяйирляр. Бу 

верэиляр истещсал малиййясиня  вя истещсал гиймятиня бюйцк  тясир эюстярир. Она 

эюря дя  истещсалчыларын сатын алдыглары маллар вя хидмятлярдян тутулан верэилярин 

мцяййян дюврлярдя артырылмасы вя йа  азалдылмасы истещсал малиййясиня вя  

истещсал гиймятиня дя тясир едир. 

Рцсумларын диэяр дахилолмалардан фярги ондан ибарятдир ки, рцсум 

тутуларкян дювлят онун мцгабилиндя мцяййян хидмят эюстярир. Щяр  бир бцджя 

системи щялгяси юзцнцн ганунверижиликля мцяййян олунан вя «Бцджя щаггында» 

ганунла щяр ил  тясбит олунан эялир мянбяляриня маликдир. Ганунверижилийя эюря 

милли эялирин вя милли эялирин вя милли варидатын щансы щиссясинин бцджя васитясиля  

йенидян бюлцшдцрцляжяйи щяр ил бцджя щаггында ганунда елан едилмялидир.  

Милли эялирин бцджя эялирляринин йеэаня мянбяйи  олмасына бахмайараг 

онун  бцджяйя жялб олунмасынын форма вя методлары чох мцхтялифдир. Бцджя 

системи  эялирляринин  тяркибиндя   щям щцгуги вя щям дя  физики шяхслярин бу вя 
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йа диэяр бцджя щялгясиня юдядийи тядийяляр вардыр. Бу эялирляри ашаьыдакы шяртляр 

дахилиндя тяснифляшдирмяк олар: 

1. Сосиал-игтисади яламятляриня эюря; 

2. Бцджяйя  кючцрмя гайдаларына вя шяртляриня эюря; 

3. Щцгуги формаларына эюря; 

Сосиал игтисади яламятляриня эюря эялирляр ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 

 

а) мцяссисялярин   тясяррцфат фяалиййятиндян ялдя етдиклярин тясяррцфат 

дахилолмалар; 

б) харижи игтисади ялагялярдян дахилолмалар; 

э) аксизляр; 

г) брокер хидмятляриндян вя мцяссисяляря эюстярилян диэяр васитячилик 

хидмятляриндян дахилолмалар; 

д) рцсумлар; 

е) банк вя сыьорта фяалиййятиндян ялдя едилян  эялирдяндян дахилолмалар; 

с) юзялляшдирмядян дахил олан васаитляр; 

з) вятяндашлардан дахил олан эялирляр; 

й) саир эялирляр (о жцмлядян сырадан  чыхмыш ямлакын сатышы, сащибсиз 

малларын мцсадиряси вя с.). 

Азярбайжан Республикасында коммерсийа фяалиййятинин эцжлянмяси, бура 

эетдикжя даща чох субйектлярин жялб едилмяси, юзялляшдирмя програмынын ишляниб 

щазырланмасы вя йериня йетирилмяси бцджянин индийядяк мювжуд олмайан йени 

эялир мянбяляринин йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Бура брокер вя диэяр 

васитячилик  хидмятляриндян эялирляри вя юзялляшян мцяссисялярин сатышындан ялдя 

едилян эялирдян айырмалары вя с. аид етмяк олар. 

Пуллу хидмятлярин сайынын вя хидмят шябякясинин сайынын 

артмасы,ямтяялярин ихражы вя идхалы имканларынын йцксялмяси дювлят 

рцсумларынын вя эюмрцк щагларынын щяжмини хейли артырмышдыр. Идхал малларынын 

щяжминин 2010-жu илля мцгайисядя азалмасына бахмайараг эюрцлян 

мягсядйюнлц тядбирляр нятижясиндя 2012-жi ил цчцн мцяййян едилмиш 1,9 млрд. 
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манат бцджя прогнозуна гаршы 1,1 млрд. манат эюмрцк вя вепэи рцсумларынын 

топланыб дювлят бцджясиня кючцрцлмяси тямин олунмуш, прогноза 85,6 % ямял 

едилмишдир. Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, 2010-cu ildə Dövlət Gömrük 

Komitəsi üçün nəzərdə tutulan 1100 mln.manat illik büdcə proqnozuna qarşı 

1101,7 mln.manat gömrük vergi və rüsumlarının toplanıb dövlət büdcəsinə 

köçürülməsi təmin olunmuş, proqnoza 100,2% əməl edilmişdir. 

Сон иллярдя йаранан гейри-гянаятбяхш еколоъи вязиййят ятраф  мцщитин 

горунмасыны тябии ресурслардан сямяряли вя дцзэцн истифадя едилмясини дювлятин 

мцщци вязифяляриндян бириня чеврилмишдир. Бу вязифянин йериня йетирилмясиндя 

бцджя системинин ресурслардан эялирляри-биринжи нювбядя торпаг верэиси, мешя 

эялирляри, су  щаггы, тябии ресурсларын сатышындан дахилолмалар ясас рол ойнайыр. 

Бцджя эялирлярин формалашмасында физики шяхслярдян тутулан верэиляр дя 

мцщцм рол ойнайыр. 2009-жу ил бцджясиндя физики шяхслярдян эялирлярин щяжми 

581,9  млн   манат олмушдур. 2010-жу илдя ися 680 млн манат, 2012-ci ildə isə 

783mln manat  proqnozlaşdirildigi halda 722,0 mln oлмушдур. 

Onu da qeyd edək ki, 2012-cu ildə vergi daxilolmalarının  müəyyən olunmuş 

proqnoz göstəricisindən kənarlaşması Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər 

nəticəsində mənfəət və gəlir vergilərinin aşağı salınması, bank və sığorta 

təşkilatlarının 2011-2012-ci illər üzrə mənfəət vergisi ödənişindən azad edilməsi, 

əvvəlki vergi ilinin nəticələrinə görə yaranmış artıq ödəmələrin dövlət büdcəsindən 

qaytarılması, habelə 2012-ci il üzrə hesablanmış mənfəət vergisinin məbləğinin 

azalması və bir sıra digər obyektiv amillərlə bağlıdır. 

 Ящалидян тутулан верэиляр ичярисиндя ясас йери эялир верэиси тяшкил едир. 

Ящалинин реал эялирляринин азалмасына бахмайараг  эялир верэисинин щяжми илдян-

иля артыр. Сон дюврлярдя  ямлак  верэиси, лисензийа иля тутулан  верэи, няглиййат 

васитяляриня эюря вя диэяр тутулмалар щесабына ящалидян тутулан верэилярин 

хцсуси чякиси хейли йцксялмишдир. Харижи юлкялярдя тятбиг едилян вярясялик  вя 

щядиййя верэисинин тятбиги цчцн щазырлыг эюрцлцр. Сосиал-игтисади характериня 

эюря бцджя системинин саир эялирляри ичярисиндя дювлят мцлкиййятиндя олан 

ямлакын истифадяси, сатышы вя ижаряйя верилмясиндян эялян эялирляри дя эюстярмяк 
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важибдир. Бялядиййя мцлкиййяти мювжуд олдугда онун ямлакынын да сатышы вя 

ижаряйя верилмясиндян эялир бу гябилдян олан тядиййялярин тяркибиня дахил 

едиляжякдир.  

Кючцрцлмя гайдаларына вя шяртляриня эюря бцджя эялирляри тящким олунмуш 

вя низамлашдыррыжы эялирляря, дотасийа, субвенсийа вя субсидийа, хцсуси вя борж 

алынмыш вясаитляря бюлцнцр. 

Тящким олунмуш эялирляр верэи вя йа бцджя ганунверижилийи иля мцяййян 

едилир. Низамлашдырыжы эялир дювлят щакимиййяти вя йа йерли ижра щакимиййяти 

тяряфиндян онларын бцджяляри тясдиг едиляркян йухары бцджя щялгяляриндян ашаьы 

бцджя щялгяляриня айырмалар шяклиндя верилян юдямялярдир. Йяни низамлашдырыжы 

эялирляр бюлцшдцрцлян эялирлярдир. Онларын фаизи бцджя щаггында эюстярилир. 

Низамлашдырыжы эялирлярин бюлэцсц щяр ил мцяййян едилир, еля бунунла да онлар 

тящким олунмуш эялирлярдян фярглянирляр. 

Низамлашдырыжы эялирлярин кючцрцлмяси вя мцяййян едилмяси цчцн щцгуги 

ясас йухары сявиййяли бцджя щялгясинин тясдиги щаггында щцгуги актлардар. 

Мясялян: Азярбайжан Республикасы дювлят бцджясинин тясдиги просесиндя Милли 

Мяжлис тяряфиндян, кянд, гясябя бцджяляриня айырмалар цчцн йерли бцджялярин 

тясдиги просесиндя йерли юзцнцидаряетмя органлары тяряфиндян (ижра щакимиййяти, 

бялядиййя шуралары вя с.) зярури ишляр щяйата кечирилир.Бцджянин эялирляри щямчинин 

дотасийа вя субвенсийа шяклиндя тяшкил олуна биляр.  Дотасийа, субсидийа вя 

субвенсийа йухары бцджядян ашаьы бцджя щялгясиня мадди  кюмяк формасында 

дахил олан вясаитдир. 

Азярбайжан Республикасынын бцджя гуружулуьу  щаггында ганунуна 

ясасян тящким олунмуш вя низамлашдырыжы эялирляр бирликдя бцджянин хцсуси эялир 

мянбяйи щесаб едилир. Анжаг бязи щалларда хцсуси вясаит мянбяляриндян, башга 

борж вясаитляриндян истифадя етмякля бцджя  эялирляри тяшкил едиля биляр. Борж  

вясаитляринин хцсуси вясаитлярдян фярги ондан ибарятдир ки, дювлят вя йерля 

щакимиййят органлары бу  вясаити бцджя хяржляринин юдянилмясиня гайтарылмаг 

шярти иля хяржляйирляр. Борж  вясаитляриня зярурят о заман йараныр ки, бцджя 
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кясиринин чох олмасы щесабына хцсуси вясаит мянбяляри бцджя хяржлярини юртмяк 

цчцн кифайят етмир.  

Борж вясаитляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

1) Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня уйьун олараг 

мцвафиг яразилярдя инвестисийа мягсяди цчцн бурахылан вя ящали арасында 

йайылан истигразлар; 

2) Коммерсийа банкларындан вя Мяркязи Банкдан алынан 

гысамцддятли ссудалар (фаизи вя фаизсиз); 

3) Милли Мяжлисин гярары ил явя йа Президентинин хцсуси формасы иля 

мцяййян едилян диэяр мянбяляр (мясялян, бцджядянкянар фондлардан 

мцвяггяти истифадя, президент фондундан айырмалар едилмяси, нефт ширкятиня 

йюнялдилян бонусдан истифадя вя с.). 

Азярбайжан Республикасынын базарла тянзимлянян игтисадиййата кечмяси 

иля ялагядар олараг верэилярин ролу вя ящямиййяти эетдикжя артмагдадыр. 

Мцхтялиф мцлкиййят формаларынын мювжудлуьу вя юзял тясяррцфатларда  цмуми 

дахили мящсулун 85 %-нин истещсал едилмяси бцджянин ясасян верэиляря 

истигамятляндирилмясини зярури едир. 2010-жу илдя верэилярин дювлят бцджяси 

эялирляриndə хцсуси чякиси 37,6% olmuşdur. 

Верэиляр фискал, игтисади вя сосиал ящямиййятя маликжир. Дювлят  щакимиййяти 

органларыны зярури пул вясаитляри иля тямин етмякля верэиляр юз фискал  

(хязинядарлыг) ролуну ойнайыр. 

Бунунла бирликдя верэилярин щесабланмасы механизми, тятбиг едилян верэи 

эцзяштляри ижтимаи истещсалын инкишафына, онун сащяляринин вя ярази 

структурларынын тякмилляшдирилмясиня, йени инфраструкларын йарадылмасына мцсбят 

тясир эюстяря биляр. 

Нящайят, верэиляр васитясиля  чох мцщцм сосиал проблемляр щялл едилир: 

ящалинин айры-айры сосиал групларынын эялири низамлашдырылыр; йохсуллуьун сон 

щяддиндян ашаьы сявиййядя олан шяхсляр верэидян азад олунур; демографийа 

сийасятинин тялябляриня уйьун оларaг верэидя эцзяштляр верилир вя с. 
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1.3. Gömrük vergi və rüsumlarının generasiyası. Yığımın konseptual 

əsasları.   

Gömrük ödənişlərinin müəyyən olunması, hesablanaraq büdcəyə ödənilməsi 

qaydaları Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə, “Gömrük tarifi” 

haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa, gömrük ödənişlərinin hesablanması 

və ödənilməsini tənzimləyən digər qanunvericilik aktlarına əsasən həyata keçirilir 

ki, bu da xarici iqtisadi əməliyyatlarda, о cümlədən xarici ticarətdə tarif 

tənzimlənməsi vasitəsi kimi tətbiq edilir. Ümumiyyətlə, nəzəri baxımdan “xarici 

ticarət əməliyyat-larının tarif tənzimlənməsi” anlayışına münasibətdə tədqiqatçılar 

müxtəlif mövqelərdən yanaşırlar. 

Bütün dünyada iqtisadçıların belə bir vahid fikri var: gömrük işində tarif 

tənzimlənmələri dedikdə dövlətin xarici iqtisadi əlaqələrə qiymətəmələgətirmə 

mexanizmi vasitəsilə təsir göstərən tədbirlər kompleksi nəzərdə tutulur. Gömrük 

ödənişlərinin də hamısı qiymətəmələgətirmə mexanizmi vasitəsilə fəaliyyət 

göstərir. Bu isə gömrük ödənişləri sisteminin tarif tənzimlənməsi məfhumu ilə 

ifadə olunmasını əsaslandırır. Bu baxımdan tarif tənzimlənməsi dedikdə sırf 

gömrük ödənişləri vasitəsilə tənzimləmə başa düşülməlidir. Buna görə də gömrük 

ödənişləri sisteminin xüsusiyyətlərinin araşdırılması zəruridir. 

Respublikamızda malların və nəqliyyat vasitələrinin idxal-ixracı zamanı 

tutulan gömrük ödənişləri, onların növləri, hesablanması və ödənilməsi qaydaları, 

ödənişlərdən gömrük və tarif güzəştlərinin verilməsi və onlardan istifadə olunması 

və s. müvafiq məsələlər mühüm qanunvericilik aktları ilə reqlamentləşdirilir. 

Gömrük ödənişlərinin tutulması mexanizminin şərhi həm nəzəri, həm də 

praktiki cəhətdən çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Çünki dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinin formalaşması, ölkədə olan yerli istehsalçıların xarici rəqabətin mənfi 

təsirindən qorunması, habelə digər strateji məqsədlərə nail olunması gömrük 

ödənişlərinin hesablanması və ödənilməsi mexanizmində istifadə olunan 

vasitlərdən birbaşa asılıdır. 

Gömrük Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik 

aktları ilə müəyyən edilmiş hallar da aşağıdakı gömrük ödənişləri alınır : 
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�  gömrük rüsumu; 

�  əlavə dəyər vergisi ; 

�  aksizlər; 

� yol vergisi; 

� Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən lisenziyaların verilməsi və lisenziyaların 

fəaliyyətinin bərpa edilməsinə görə dövlət rüsumu; 

� gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssislərə ixtisas attestatlarının 

verilməsi və attestatların fəaliyyətinin bərpa edilməsinə görə yığımlar; 

�  gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları; 

� malların saxlancına görə gömrük yığımları; 

�  malların gömrük müşayiətinə görə gömrük yığımları; 

�  məlumatlandırma və məsləhətverməyə görə haqq; 

� ilkin qərarların qəbuluna görə haqq; 

� gömrük auksionlarında iştirak etməyə görə haqq; 

� beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən xarici ölkələrin 

nəqliyyat vasitələrinə sərhəddə “İcazə” blanklarının verilməsinə görə 

dövlət rüsumu; 

� digər gömrük ödənişləri. 

Yuxarıda göstərilən gömrük ödənişləri gömrük sərhədindən keçən bütün 

hüquqi, о cümlədən də hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan fiziki şəxslərdən alınır. Qanunvericiliyə uyğun olaraq gömrük ödənişlərinin 

ödəyiciləri bilavasitə deklarant və ya digər şəxslər ola bilərlər. Həmçinin gömrük 

ödənişlərinin ödənilməsini dövlət tərəfindən sərt müəyyən edilmiş xüsusi hallar 

istisna olmaqla bu məsələni maraqlı olan bütün şəxslər həyata keçirə bilər. Belə 

şəxs qismində çıxış etmək üçün müəyyən edilən əsas tələb şəxsin hüquqi fəaliyyət 

və ödəniş qabiliyyətli olmasıdır. Bu tələblərə uyğun gəlməyən şəxsin ödənişi 

həyata keçirməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır. Şəxslərin hüquq və 

fəaliyyət qabiliyyətli olmasına qoyulan bu tələblər gömrük işi sahəsində mövcud 

olan bütün münasibətlər üçün eyni qüvvəli hesab olunur. Çünki, gömrük işi 
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sahəsindəki münasibətlər hüquqi münasibətlər hesab edilir və milli qanunvericiliyə 

görə hüquq və fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslər hüquqi münasibətlərdə tam 

hüquqlu tərəf kimi çıxış edə bilməzlər. Onu da qeyd edək ki, beynəlxalq təcrübədə 

gömrük ödənişlərinin hamısı tarif tənzimlənməsi alətinin elementləri hesab 

edilirlər. Buna görə də gömrük tarifi gömrük ödənişlərinin ümumi ifadə forması 

kimi başa düşülməlidir və xarici ticarət əməliyyatlarının tarif tənzimlənməsi 

dedikdə bütün gömrük ödənişləri ilə tənzimlənmə nəzərdə tutulmalıdır. 

Dövlət rüsumları. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

qanununda göstərilir ki, dövlət rüsumu dövlət orqanları tərəfindən hakimiyyət 

səlahiyyətlərinin icrası zamanı göstərilən və hüquqi nəticələrin yaranmasına səbəb 

olan xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə ödənilən haqdır (ödənişdir). Qanunda 

dövlət rüsumunun tutulduğu hallar və hüquqi nəticələrin yaranmasına səbəb olan 

xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə ödənilən dövlət rüsumunun dərəcələri və 

ödənilməsi xüsusiyyətləri göstərilmişdir. 

Gömrük brokeri fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, gömrük anbarlarının, 

müvəqqəti saxlanc anbarlarının, sərbəst anbarların təsis edilməsi üçün Dövlət 

Gömrük Komitəsi tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə dövlət 

rüsumu ödənilir. 

Beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən xarici ölkələrin nəqliyyat 

vasitələrinə sərhəddə “İcazə” blankları gömrük orqanları tərəfindən verilir. 

Beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən xarici ölkələrin nəqliyyat 

vasitələrindən tutulan rüsumun məbləği «Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilir. 

Gömrük rüsumları. Gömrük rüsumunun miqdarı malın qiymətinə tətbiq 

olunan gömrük tarifi ilə müəyyən olunur. Bu rüsumun vasitəsi ilə dövlət ixrac və 

idxal əməliyyatlarına, ölkəyə gətirilən və ölkədən çıxarılan əmlaka nəzarət edə 

bilir. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallar üçün 

“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq 

gömrük rüsumu ödənilir. Qanunda nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla gömrük 

rüsum dərəcələri Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən mal keçirən 
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hüquqi və fiziki şəxslərdən, sövdələşmə növlərindən və digər amillərdən asılı 

olaraq dəyişdirilə bilməz. 

İdxal-ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri və onların tətbiq olunduğu 

malların siyahısı, həmçinin xarici iqtisadi tənzimlənmənin qeyri-tarif tədbirləri 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən, Azərbaycan 

Respublikasının əlverişli ticarət rejimi tətbiq etdiyi ölkələrin malları üçün idxal və 

ixrac gömrük rüsumları dərəcələrinin son həddi Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisi tərəfindən müəyyən olunur. Azərbaycan Respublikası tərəfindən tarif 

imtiyazları verildiyi hallar istisna olmaqla, əlverişli ticarət rejimi tətbiq olunmayan 

ölkələrin mallarına və mənşə ölkəsi müəyyənləşdirilməyən mallara idxal gömrük 

rüsumlarının dərəcələri iki dəfə artırlır. 

Azərbaycan Respublikasında advalor, spesifik, kombinə edilmiş gömrük 

rüsumları tətbiq edilir. Malların ixracını və idxalını operativ tənzimləmək üçün 

bəzi mallara mövsümi rüsumlar tətbiq oluna bilər. Bu halda Gömrük tarifində 

nəzərdə tutulmuş Gömrük rüsumları dərəcələri tətbiq olunmur. Mövsümi 

rüsumların qüvvədə olduğu müddət ildə altı aydan çox ola bilməz. Azərbaycan 

Respublikasının iqtisadi mənafeyini qorumaq üçün idxal edilən mallara müvəqqəti 

olaraq xüsusi növ rüsumlar (xüsusi rüsumlar, antidempinq rüsumları, 

kompensasiya rüsumları) tətbiq oluna bilər. Xüsusi növ rüsumların tətbiqindən 

əvvəl Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət idarəetmə orqanlarının 

təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq on gün 

müddətində təhqiqat aparılır. Təhqiqat zamanı çıxarılan qərarlar kəmiyyətcə 

müəyyən edilmiş məlumatlara əsaslanmalıdır. Hər bir xüsusi hal üçün aparılan 

təhqiqatın nəticələrinə görə rüsum dərəcələri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti tərəfindən müəyyən edilir və onların dərəcələri təhqiqatın müəyyən etdiyi 

qiymətlərin dempinq azaldılmasının, subsidiyanın və aşkar edilmiş ziyanın 

məbləğinə mütənasib olmalıdır. 

Mallar üzrə tarif güzəştləri (tarif preferensiyaları) qanunla müəyyən olunur 

və onun tətbiqi qanunla müəyyən olunmuş hallar istisna olmaqla, fərdi xarakter 

daşıya bilməz. Gömrük güzəştləri, nəzərdə tutulmuş gömrük güzəştlərinin 
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verilməsi qaydası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən 

edilir. Əgər Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrində qanundan 

fərqli başqa normalar müəyyən edilmişsə, bu zaman beynəlxalq müqavilələrdə 

nəzərdə tutulan normalar tətbiq edilir. 

Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük 

rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların 

miqdarı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 

80 nömrəli qərarının əlavəsi olan Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2003-cü il 22 dekabr tarixli 161 nömrəli qərarı ilə (“Azərbaycan Respublikasının 

ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri»ndə dəyişiklik 

edilməsi barədə”) müəyyən edilmişdir. Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və 

kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan 

Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi qaydaları Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 31 may tarixli, 105 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. Gömrük rüsumunun hesablanması üçün “Gömrük tarifi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq müəyyən edilən 

malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük dəyəri əsas götürülür. 

Gömrük rüsumlarının əsas əlamətləri. Gömrük rüsumlarına eyni zamanda 

həm iqtisadi, həm təsərrüfat və həm də siyasi kateqoriya kimi baxmaq lazımdır. 

İqtisadi və siyasi elmlərin inkişafı rüsumların mahiyyətini izah etmək üçün yeni 

imkanlar açır. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, büdcəyə daxilolmalar müxtəlif 

dövrlərdə müxtəlif cür adlandırılmışdır. Qeyd edildiyi kimi gömrük rüsumları pul 

vəsaitlərinin büdcəyə toplanmasının ilk forması deyildir. Gömrük ödənişləri hesab 

edilən vergi, rüsum, yığım, haqq və digər ödənişləri bir-birindən fərqləndirmək 

lazımdır. İqtisadi nöqteyinəzərdən vergiləri, rüsum və digər ödənişlərdən 

fərqləndirmək olduqca mürəkkəbdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, gömrük 

rüsumlarına yalnız iqtisadi deyil, həm də hüquqi məna kəsb edən kateqoriya kimi 

baxmaq lazımdır. Gömrük münasibətləri, o cümlədən rüsumların tutulması gömrük 

qanunvericiliyi ilə nizamlanır. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, vergi, rüsum, yığım və digər ödəniş anlayışları 

arasında nəzəri xarakterli fərqlər mövcuddur. Vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində 

olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə köçürülən 

məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir. Fikrimizcə, birmənalı olaraq gömrük rüsumları 

da bu kateqoriyaya daxil olmaqla, həmin əlamətləri özündə ehtiva edir. Gömrük 

rüsumları dolayı vergi növü kimi idxal və ixrac edilən istehlak mallarının və 

istehsal vasitələrinin qiymətinə edilən özünəməxsus əlavədir. 

Dövlət rüsumları, yığım, haqq və digər ödənişlər isə dövlət və yerli orqanlar 

tərəfindən qanunla müəyyən edilmiş xidmətlərin göstərilməsi və ya müəyyən 

hüquqların verilməsi müqabilində tutulur. Onların tutulmasında əsas məqsəd dövlət 

orqanlarının bu və ya digər funksiyaları yerinə yetirərkən çəkdikləri xərclərin 

ödənilməsidir. Gömrük rüsumlarını digər gömrük ödənişlərdən fərqləndirmək üçün 

onlara xas olan əsas əlamətləri qeyd etmək lazımdır. 

Gömrük rüsumunun birinci əlaməti onun subyektin gəlirinin bir hissəsini 

dövlətin xeyrinə özgəninkiləşdirməsidir. Yəni, rüsum ödənilən zaman 

mülkiyyətçinin gəlirinin müəyyən hissəsi dövlətin mülkiyyətinə keçir. 

Gömrük rüsumun ikinci əlaməti onun təyin edilməsi və tətbiq olunmasının 

qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunmasıdır. 

Gömrük rüsumunun əlamətlərindən biri də onun vacibliyidir. 

Qanunvericiliyə uyğun olaraq idxal-ixrac əməliyyatlarını həyata keçirən hər bir 

şəxs müəyyən şərtlər daxilində rüsumu ödəməyə borcludur. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 73-cü maddəsinin I hissəsinə 

əsasən qanunla müəyyən edilmiş vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini tam həcmdə 

və vaxtında ödəmək hər bir kəsin borcudur. Burada başqa dövlət ödənişləri 

dedikdə gömrük rüsumlarının da nəzərdə tutulması birmənalıdır. Gömrük 

rüsumlarının dördüncü əlaməti onların məcburi xarakter daşıması, beşinci əlaməti 

onların pul formasında ödənilməsidir. 

Gömrük rüsumlarının altıncı əlaməti onların əvəzsiz xarakter daşımasıdır. 

Rüsum şəklində dövlət büdcəsinə ödədiyi pulun müqabilində ödəyici bilavasitə heç 

nə almır, yəni rüsumun ödənilməsi öhdəliyi birtərəfli xarakter daşıyır. Dövlət 
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gömrük rüsumlarını yığarkən, yığılan bu rüsumların müqabilində öz üzərinə 

ödəyici qarşısında heç bir öhdəlik götürmür. Eyni zamanda, rüsumları ödəməklə 

ödəyici hər hansı bir əlavə səlahiyyət əldə etmir. 

Gömrük rüsumlarının yeddinci əlaməti onların abstrakt ödəniş olmasıdır. 

Rüsumlar büdcəyə ödənilərkən məqsədli təyinat daşımırlar, yəni onların konkret 

olaraq hansı dövlət xərclərinin ödənilməsi üçün köçürüldüyü göstərilmir. Dövlət 

büdcəsinə daxil olan vəsaitlər dövlətin bütün ehtiyaclarının ödənilməsi üçün 

nəzərdə tutulur. 

Əlavə dəyər vergisi. Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən 

və bu ərazidən aparılan mallara əlavə dəyər vergisinin tətbiqi Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun həyata keçirilir. Əlavə dəyər vergisinin 

hesablanması üçün malın gömrük dəyərinin və gömrük rüsumunun cəmi, aksizə 

düşən mallar üçün isə həmçinin aksiz məbləğinin cəmi əsas götürülür. Gömrük 

sərhədindən keçirilən mallara ƏDV aşağıdakı qaydada hesablanır: 

İdxal gömrük rüsumlarma cəlb edilən və aksizə cəlb edilməyən mallara 

münasibətdə əlavə dəyər vergisi aşağıdakı qaydada hesablanır: 

M = (GD+GR) x D/100 

Burada: 

M - əlavə dəyər vergisinin məbləği; 

GD - gətirilən malın gömrük dəyəri; 

GR - mala hesablanmış idxal gömrük rüsumunun məbləği; 

D - əlavə dəyər vergisinin dərəcəsi. 

İdxal gömrük rüsumlarına və aksizə cəlb olunan mallar üçün ƏDV aşağıdakı 

qaydada hesablanır: 

M = (GD + GR + A) x D/100 

Burada: 

M - əlavə dəyər vergisinin məbləği; 

GD - gətirilən malın gömrük dəyəri; 

GR - mala hesablanmış gömrük rüsumunun məbləği; 

A - mala hesablanmış aksizin məbləği; 
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D -əlavə dəyər vergisinin dərəcəsi. 

Aksizlər. Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu 

ərazidən aparılan mallara aksizlərin tətbiqi Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsinə uyğun həyata keçirilir. Aksizli malların siyahısı və vergi dərəcələri 

Vergi Məcəlləsinin 190-cı maddəsində verilmişdir. 

Yol vergisi. Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrindən yol vergisinin 

tutulması həmin avtonəqliyyat vasitələri Azərbaycan Respublikasının gömrük 

ərazisinə daxil olan zaman Gömrük Məcəlləsinə və vergi qanunvericiliyinə uyğun 

həyata keçirilir. Yol vergisi xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri Azərbaycan 

Respublikasının gömrük ərazisinə daxil olan zaman gömrük orqanları tərəfindən 

tutulur və bir bank günü ərzində dövlət büdcəsinə keçirilir. 

Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları. Mal qismində 

Azərbaycan Respublikası gömrük sərhədindən keçirilən nəqliyyat vasitələri də 

daxil olmaqla malların, o cümlədən müşayiət olunmayan baqajda, beynəlxalq poçt 

göndərişlərində keçirilən kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan 

malların və yüklərin, həmçinin nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsinə 

görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş miqdarda 

gömrük yığımları alınır. 

Malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası gömrük 

orqanlarının iş vaxtından kənar vaxtda və müəyyən edilmiş yerdən kənarda 

gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları iki qat miqdarda alınır. 

Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları mal və sənədlər gömrük 

rəsmiləşdirilməsinə təqdim olunana qədər və ya təqdim olunan vaxt həyata 

keçirilir. 

Gömrük Məcəlləsinə əsasən gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün yığımların 

miqdarını Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti müəyyənləşdirir. 

Digər gömrük ödənişləri. Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssislərə 

ixtisas attestatlarının verilməsi və attestatların fəaliyyətinin bərpa edilməsinə, 

malların saxlancına, malların gömrük müşayiətinə, məlumatlandırma və 
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məsləhətverməyə, ilkin qərarların qəbuluna, gömrük auksionlarında iştirak etməyə 

görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada gömrük ödənişləri alınır. 

Gömrük yığımları öz təbiətləri etibari ilə vergi deyildir. Onlar məhz bu 

xüsusiyyətlərinə görə ƏDV-dən, aksizlərdən və gömrük rüsumlarından fərqlənirlər. 

Çünki vergi əvəzsiz ödənişdir, amma gömrük yığımları gömrük orqanlarının 

göstərdikləri xidmət müqabilində alınır. Bundan başqa gömrük yığımlarının digər 

bir xüsusiyyəti onların toplanaraq dövlət büdcəsinə deyil, gömrük orqanlarının 

büdcədənkənar fonduna köçürülməsidır. Büdcədənkənar yığım fonduna köçürülən 

gömrük yığımları gömrük orqanlarının madditexniki bazasının daha da 

gücləndirilməsi, gömrük əməkdaşlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və s. 

məqsədlər üçün istifadə olunur. 

Gömrük yığımlarının daha bir fərqləndirici xüsusiyyəti kimi onların 

ödənilməsi üçün müddət verilməsinə və uzadılmasına yol verilməməsidir. Belə ki, 

növündən asılı olmayaraq istənilən gömrük yığımlarının gömrük bəyannaməsinin 

qəbul edilməsindən əvvəl və ya onunla eyni zamanda ödənilməsi öhdəliyi 

məcburidir. 

Bütün gömrük rejimlərində gömrük yığımlarının miqdarı gömrük işini 

aparan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən birtərəfli və inzibati qaydada 

müəyyən edilir. Lakin xüsusi şərt olaraq gömrük anbarlarında və sahibi elə gömrük 

orqanlarının özləri olan müvəqqəti saxlanc anbarlarında malların və nəqliyyat 

vasitələrinin saxlancına görə, malların gömrük müşayiətinə görə və s. göstərilən 

xidmətlərin orta dəyərindən asılı olaraq Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla 

Dövlət Gömrük Komitəsinin müəyyən etdiyi miqdarda gömrük yığımları alınır. 
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ЫЫ ФЯСИЛ. МЦАСИР ДЮВРДЯ АЗЯРБАЙЖАНДА ДЮВЛЯТ БЦДЖЯСИ 

ЭЯЛИРЛЯРИНИН ФОРМАЛАШМАСЫ . 

2.1.Йени  игтисади  шяраитдя  дювлят бцджяси системинин формалашмасы   

хцсуsиййятляри вя  инкишаф мейлляри 

        Сон илляр Азярбайжанда апарылан  узунмцддятли уьурлу игтисади сийасят 

нятижясиндя Rеспубликамызда сцрятли вя дайаныглы игтсиади инкишаф тямин 

олунмуш, Азярбайжан игтисадиййатынын дцнйа игтисади интеграсийасында бюйцк 

ирялиляйишляр ялдя едилмиш, юлкямиз  реэиондакы бейнялхалг ящямиййятли лайищялярин 

щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиндя апарыжы дювлятя чеврилмишдир.  

2008-жи илдя дцнйанын ясас малиййя мяркязляриндя башлайаn бющранын 

дальасы Азярбайжанын аид олдуьу бюлэядяки юлкяляри дя сарсыдараг щямин 

дювлятлярдя игтисади вязиййятин писляшмясиня, ЦДМ-ун щяжминин вя эялирлярин 

азалмасына эятириб чыхармыш, инвестисийа гойулушлары  вя кредитлярин жялб едилмяси 

имканларыны мящдудлашдырмышдыр. Odur ki, belə bir şəraitdə böhranın Azərbaycan 

iqtisadiyyatına onun dövlət büdcəsi sisteminə təsirinin qiymətləndirilməsi aktual 

xarakter daşıyır. Глобал малиййя-игтисади бющран Азярбайжандан да йан 

кечмəyərək, игтисадиййатымызын бязи сащяляриня  юз тясирини эюстярмишдир.   

Ялверишсиз харижи мцщит амиляриня бахмайараг, Rеспублика щюкумяти малиййя 

бющранынын мянфи фясадларыны гисмян дя олса дяф етмяйя наил олмушдур.2009-жу 

илдян башлайараг дцнйа базарында нефтин вя диэяр хаммал нювляринин, о 

жцмлядян  металын гиймятинин йцксялмяси  ихраж эялирляринин артмасына  вя 

нятижядя реэионал базарда тялябин бюйцмясиня сябяб олmuşdur ки, бу да 

Азярбайжанда хцсусиля  гейри-нефт секторунун инкишафына мцсбят тясир 

эюстярmişдир. 

Тящлил эюстярир ки,  Азярбайжан Республикасынын 2012-жу ил ижмал бцджянин 

эялирляри 22,1 млрд. манат ижра олунмушдур ки, бу да 2006-жы илля мцгайисядя 

4,5 дяфя чохдур (Жядвял 2.1.).Жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, юлкя 

цзря ижмал бцджянин хяржляри 2012-жi илдя 19,8 млрд. манат ижра олунмушдур ки, 

бу да 2006-жы илля мцгайисядя 4,2  дяфя чох олмушдур.Ижмал бцджянин артыглыьы 
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(профисити) тящлил олунан дюврдя 18,5 дяфя артараг, 2006-жы илдяки 124,8 млн. 

манатдан 2012-жi илдя 2312,5 млн маната йцксялмишдир. 

                                                                                                                   Жядвял 2.1 

                Азярбайжан Республикасынын 2006-2012-жi иллярдя ижмал бцджясин ясас     

эюстярижиляринин инкишаф динамикасы (млн манатла) 

  ИЛЛЯР 2012-
жi ил 

2006-
жы иля 
нис. 
%-ля 

2012-
жi ил 

2010-
жу иля 
нис. 
%-ля 

2006 2008 2010 2011 2012 

 
Ы Ижмал 

бцджянин 
эялирляри 

4866,7 19519,8 19334,0 23225,7 22066,0 453,4 114,1 

ЫЫ Ижмал 
бцджянин 
хяржляри 

4741,9 12517,9 13528,0 17540,7 19753,5 416,6 146,0 

ЫЫЫ Ижмал 
бцджянин 
артыглыьы 
(профисит), кясири 

124,8 7001,9 5806,0 5685,0 2312,5 18,5 
дяфя 

39,8 

ЫВ Дювлят Нефт 
Фондунун 
эялирляри нязяря 
алынмадан 
ижмал бцджянин 
кясири 

-861,1 -4862,7 -7282,5 -9943,4         -
11352,6 

13,2 
 дяфя 

155,9 

 
    Мянбя: Жядвял  АР ДСК-нын мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир. 

 

AR DSK-nın məlumatlarına görə, юлкя цзря 2012-жi ил ижмал бцджясинин 

эялирляри 22,1  млрд. манат вя йа 101,0 % ижра олунмушдур ки, бу да 2009-жu иля 

нисбятян 2732,3 млн. манат вя йа 14,1%  çoxdur. Ижмал бцджянин хяржляри ися 

19,8 млрд манат вя йа 94,5% ижра едилмякля, 2010-жu иля нисбятян 6225,5 млн. 

манат вя йа 12,0% çox олмушдур. 

Тящлил эюстярир ки, дювлят бцджясиня дахилолмаларын щяжми 2012-жi илдя 17,3 

млрд. манат тяшкил етмишдир ки, бу да 2003-жц илля мцгайисядя 14,2 дяфя чохдур 

(Жядвял 2.2.). 
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Статситик мялуматларын тящлили эюстярир ки, Азярбайжан Республикасынын 

дювлят бцджясинин эялирляринин формалашмасында  башлыжа рол Dövlət Neft 

Fonduna və Верэиляр Назирлийиня мяхсусдур. 2012-ci ildə Dövlət Neft 

Fondundan budcəyə tələb olunan məbləgdə, yəni 9905,0 mln manat 2013-cü 

ildə 11350,0 manat  vəsait daxil olmuşdur.  

 Tящлил эюстярир ки, Vergilər Nазирлиyinin хятти иля йыьылан верэилярин щяжми 

2012-ci ildə 6025,5 млн. манат тяшкил етмишдир ки,  бу да 2003-жц илля 

мцгайисядя 7,4 дяфя чохдур. 

 Тящлил  олунан дюврдя Дювлят  Эюмрцк Комитяси тяряфиндян бцджя 

дахилолмаларынын щяжми 5,7 дяфя артмагла, 2003-жц илдяки 212,2 млн манатдан 

2012-жi илдя 1208,3 млн. маната йцксялмишдир. Ону да гейд едяк ки, 2002-жи 

илдян сонра бцджя эялирляриндя верэи юдянишляринин пайынын кяскин ашаьы дцшмяси 

нятижясиндя (10 фаиз бянди) 2003-жц илдян башлайараг бцджяйя Дювлят Нефт 

Фондундан дахилолмаларын артмасы иля  баьлыдыр. Беля ки, бу эюстярижи яэяр 

2003-жц илдя 100 млн. манат тяшкил едирдися, 2012-жi  илдя бу эюстярижи 99,1  дяфя 

артараг 9905,0 млн. маната чатмышдыр.    2013-cü il dövlət büdcəsinin 

gəlirləri 19159,0 mln. manat, xərcləri isə 19850,0 mln manat təşkil edir. 

2013-cü ildə büdcənin gəlirləri 2011-ci ilə nisbətən 22,0%, 2012-ci ilə 

nisbətən 10,9%, büdcənin xərcləri isə müvafiq olaraq 28,9% və 16,0% 

artmışdır. Dövlət büdcəsinin kəsiri 691 mln manat məbləğində müəyyən 

edilmişdir ki, bunun da ÜDM-ə nisbəti 1,1% təşkil edir. Onu da qeyd edək 

ki, son illərdə dövlət büdcəsinin kəsiri Avropa Birliyi ölkələri üçün 

müəyyən olunmuş 3%-lik normadan yüksək olmamışdır. Eyni zamanda, 

2013-cü ildə büdcə kəsirinin əvvəlki illərdən fərqli olaraq inflyasiya 

yaratmayan mənbələr hesabına maliyyəlşdiriməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu 

mənbələrə özəlləşdirmədən, daxili və xarici borclanmadan daxilolmalar və 

2012-ci il 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı 

aiddir. 



 56

2013-cü il dövlət büdcəsi gəlirlərinin 7149,0 mln. manatı 

vergilərdən daxilolmalar hesabına, 11350,0 manatı Dövlət Neft 

Fondunun vəsaitləri hesabına, qalan hissəsi isə digər mənbələrdən təmin 

olunması üzrə planlaşdırılır. 2014-cü ildə isə dövlət büdcəsi gəlirləri 

18384.0 mln man təsdiqləndiyi halda bu məbləgin 9337,0 mln manatı 

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar hesabına formalaşması planlaş-

dırılır. Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, vergi daxilolmalarının 

dövlət büdcəsinin gəlirlərində payı azalmışdır. Belə ki, əgər 2009-cu ildə 

bu göstərici 49,7%-ə bərabər idisə, 2010-cu ildə bu göstərici 47,5 %-ə, 

2012-ci ildə isə 42%-ə enmiş, 2013-cü ildə isə 37,3 %-ə bərabər оlmuş, 

2014-cü ildə isə 33,4%-ə enməsi proqnozlaşdırılır.                                                      

                                                                                                                    

                                                                                                                              Жядвял 2.2 

                     2003-2012-жi иллярдя бцджя дахилолмаларынын, ону тямин едян  

                                органлар цзря инкишаф динамикасы (млн.манат) 

Бцджя дахилолмаларыны 
тямин едян органлар 

Илляр 2012-жi ил 
2003-жц иля 
нисбяти %-ля 

2003 2006 2010 2011 2012 

Эялрилярин жями 
О жцмлядян 

1220,8 3868,8 11402,4 15700,7 17281,6 14,2 дяфя 

1.Верэиляр Назирлийи 817,9 2664,7 4292,8 5471,9 6025,5 7,4 дяфя 
2.Дювлят Эюмрцк 
Комитяси 

 
212,2 

 
516,0 

 
1101,7 

 
1141,5 

 
1208,3 

 
5,7 дяфя 

3.Ямлак мясяляляри 
Дювлят Комитяси 

 
2,5 

 
2,9 

 
5,4 

 
5,1 

 
5,2 

 
2,1 дяфя 

4.Дювлят Нефт Фонду 100,0 585,0 5915,0 9000 9905,0 99,1  дяфя 
5.Дювлят бцджясиндян 
малиййяляшян тяшки -
латларын бцджядян- 
кянар дахилолмалары 

59,5 66,0 - - - - 

6.Саир 28,7 34,2 87,5 82,2 121,2 4,2 дяфя 
Мянбя: Жядвял  АР ДСК-нын мялуматлары ясасында тяртиб едилиб. 

 

Бцтцн бунларын нятижясиндя бцджя дахилолмаларында ону тямин едян 

органлар цзря структурунда хейли дяйишикликляр баш вермишдир. Беля ки, бцджя  
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эялирляринин структурунда Vеrgilər Nazirliyinin хüsusi çəkisi 2003-жц илдяки 67,0 

%-дян 2012-жi илдя  34,9 %-я, Дювлят Эюмрцк Комитясинин пайы мцвафиг 

олараг 17,4 %-дян 7,0 %-я енмиш, бунун мцгабилиндя ися Дювлят Нефт 

Фондунун пайы мцвафиг сурятдя 8,2 %-дян 57,3%-я йцксялмишдир. (Жядвял 2.3.)                     

                                                                                                                             Жядвял 2.3. 

2003 – 2012-жi иллярдя бцджя дахилолмаларынын, ону тямин едян органлар цзря 

структуру 

Бцджя дахилолмаларыны тямин  

едян органлар 

И Л Л Я Р   

2003 2006 2007 2009 2010 2011 2012 

Эялирлярин жями  

О жцмлядян: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.Верэиляр Назирлийи 67,0 68,9 75,1 39,8 37,7 34,8 34,9 

2.Dювлят Эюмрцк Комитяси 17,4 13,3 12,8 10,8 9,7 7,3 7,0 

3.Ямлак Мясяляляри дювлят 

Комитяси 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,03 0,03 

4.Дювлят Нефт Фонду 8,2 15,1 9,7 47,6 51,9 57.3 57,5 

5.Дювлят бцджясиндян 
малиййяляшян  
Тяшкилатларын бцджядянкянар 
дахилолмалар 

 
4,9 

 
1,7 

 
1,4 

 
0,9 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

-- 

6.Саир  2,3 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,7 

Мянбя:    Жядвяl   АР ДСК-нын мялуматлары ясасында тяртиб едилиб. 

 

Təhlil эюстярир ки,  цмуми игтисади инкишафа уйьун олараг бцджя эялирляринин 

артымы баш верir. Бцджя эялирляринин структурунда ясаслы дяйиишкликляр нязярдя 

тутулмушдур. Бу бахымдан илк нювбядя, цмуми эялирляр сырасында гейри-верэи 

дювлят эялирляринин пайынын артмасы мейлинин бярпа олунмасы гейд едилмялидир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бцджя хяржляринин планлашдырылмасында нязяря 

чарпан мцщцм жящятлярдян бири ящалинин сосиал мцдафияси вя сосиал тяминатынын 

эцжляндирилмяси мейлинин давам етдирилмясидир. Щесаб едирик ки, мцвафиг 

хяржлярин щяжминин, пенсийанын база щиссясинин, ещтийаж мейарынын вя с. bу кими 

сосиал нормативлярин йашайыш минимуму сявиййясиня щядяфляндирилмяси ящалинин 

щяйат сявиййясинин йцксялдилмясини давам етдиряжякдир. 
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Бунунла йанашы, дювлят бцджяси хяржляринин сон иллярдя олдуьу кими артымла 

планлашдырылмасы щюкумятин сцрятли инкишаф шяраитиндя игтисадиййатда инфласийа 

тязйигинин  йумшалдылмасы вя дайаныглы инкишафын тямин едилмяси мягсядляриня 

йюнялдилмиш мцсбят йанашмасы кими дяйярляндирилмялидир. Ону да гейд едяк ки, 

нефт эялирляриндян бцджя мягсядляриня истифадя олунмасында ситемлийин 

эцжляндирилмяси цчцн Дювлят Нефт Фондундан трансферин щяжми артырылмышдыр. 

Эяляжякдя  дя бюйцк нефт эялиринин актив тясяррцфат дювриййясиня жялб 

едилмясинин сцрятлянмясинин давам едяжяйи прогнозлашдырылыр. 

Дювлят Нефт Фонду вясаитляринин сон бир нечя илдя дювлят бцджясиня фяал 

трансфер дюврцндя беля, Фондун мяжму вясаитляри илдян-иля артыр. Даща 

доьрусу, мцщцм стратеъи мягсядляря хидмят едян дювлят бцджясиня вясаитлярин 

йюнялдилмяси юзлцйцндя дцшцнцлмцш доьру аддымдыр. Одур ки, буну щеч бир 

щалда эяляжяк нясиллярин пайына мцдахиля кими гиймятляндирмяк олмаз. Она 

эюря ки, Нефт Фондунун вя дювлят бцджясинин щямин вясаитляри жари хяржляря 

йох, ясасян стратеъи лайищялярин реаллашдырылмасына йюнялдилир. 

Hesablamalar göstərir ki, сон  иллярдя эялирлярин йенидян бюлэцсц механизми 

кими дювлят бцджясинин милли игтисадиййатда ролу да йцксялмишдир. Бцджя 

эялирляринин ЦДМ-я нисбяти 2003-жц илдяки 17,1%-дян  2009-жу илдя 29,9%-я , 

2010-жу илдя 27,4%-ə çatmış, 2012-жи илдя  32,0 %, 2013-cü ildə 39% олмасы 

прогнозлашдырылmışdыр. 

2013-жü ил дювлят бцджясинин эялирляри 19159 млн. манат, хяржляри ися 19850 

млн манат тяшкил едир. 2013-жи илдя бцджянин эялирляри 2011-жi иля нисбятян 22,0%, 

2012-жi иля нисбятян 10,9 %, бцджянин хяржляри ися мцвафиг олараг 28,9% вя 

16,0% артмышдыр. Дювлят бцджясинин кясири 691 млн манат мябляьиндя мцяййян 

едилмишдир ки, бунун да ЦДМ-я нисбяти 1,1% тяшкил едир. Ону да гейд едяк ки, 

сон иллярдя дювлят бцджясинин кясири Авропа Бирлийи юлкяляри цчцн мцяййян 

олунмуш 3%-лик нормадан йцксяк олмамышдыр. Ейни заманда, 2013-жи илдя 

бцджя кясиринин яввялки иллярдян фяргли олараг инфлйасийа йаратмайан мянбяляр 

щесабына малиййялшдиримяси нязярдя тутулмушдур. Бу мянбяляря 

юзялляшдирмядян, дахили вя харижи боржланмадан дахилолмалар  вя   2012-жи илin 
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 1 йанвар тарихиня дювлят бцджясинин ващид хязиня щесабынын галыьы аиддир. 

2013-жü ил дювлят бцджяси эялирляринин 7149 mлн. манаты верэилярдян 

дахилолмалар щесабына, 11350 манаты Нефт Фондунун вясаитляри щесабына, 

галан щиссяси ися диэяр мянбялярдян тямин олунмасы цзря планлашдырылыр. Статистик 

мялуматларын тящлили эюстярир ки, верэи дахилолмаларынын дювлят бцджясинин 

эялирляриндя пайы азалмышдыр. Беля ки, яэяр 2009-жу илдя бу эюстярижи 49,7%-я 

бярабяр идися, 2010-жу илдя бу эюстярижи 47,5 %-я , 2012-жи илдя ися 42%-я enmiş 

2013-cü ildə isə 37,3%-ə бярабяр олажаьы прогнозлашдырылыр. Бунунла йанашы 

гейд етмяк лазымдыр ки, верэи эялирляринин эюзлянилян нисби азалмасы артыг эялян 

илдя гейри-нефт секторунун верэи эялирляринин артмасына мане олмайажагдыр.  

 Сон иллярдя нефт эялирляринин артмасы вя бу эялирлярин бир щиссясинин юлкянин 

инкишафына йюнялдилмяси бцджя эялирляринин ящямиййятли дяряжядя йцксялмясиня 

сябяб олмушдур. Нефт стратеэийасынын уьурла реаллашдырылмасы нятижясиндя 

йаранан нефт эялирляри бцджя эялирляринин артырылмасынын ясас мянбяляриндян бири 

кими щяля узун мцддят галажагдыр .Сон иллярдя Азярбайжанда щяйата кечирилян 

бцджя сийасятинин ясас истигамятляриндян бири ящалинин щяйат сявиййясинин 

йахшылашдырылмасыдыр. Бу  мягсядля дювлят бцджяси щесабына ящалинин тящсил, 

сящиййя вя мядяни  хидмятляря тялябатларын юдянилмяси, пенсийа вя сосиал 

тяминат сявиййясинин артырылмасы нязярдя тутулур. 

Юлкя игтисадиййатын мцасир инкишаф хцсусиййятляри сырасында мцщцм 

мягамлардан бири сон иллярдя дювлятин дцшцнцлмцш шякилдя игтисадиййатын идаря 

едилмясиндя ролунун ящямиййятли дяряжядя эцжляндирилмяси щесаб едиля биляр. Бу 

ися юзцнц, илк нювбядя, дювлят бцджяси эялирляринин формалашмасы вя идаря 

олунмасы просесиндя эюстярир. 

Даnыlмаз фактдыр ки, сон иллярдя юлкямиздя дювлят бцджясинин жямиййятин 

сосиал вя игтисади инкишафында ролу хейли артмышдыр. Бцджя системи щаггында 

Азярбайжан Республикасынын Ганунунда дейилдийи кими, дювлят бцджясинин 

мягсяди юлкянин игтисади, сосиал вя диэяр  стратеъи  програмларынын вя 

проблемляринин щялли, дювлятин функсийаларынын щяйата кечирилмяси цчцн 

ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада малиййя вясаитинин топланмасыны вя 
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истифадясини тямин етмякдир. Бунун цчцн дювлят бцджяси эялирляринин 

формалашмасы вя идаря олунмасына мясулиййятля йанашмаьы, бцджя хяржляринин 

сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля тякмил механизмлярин  мювжудлуьу тяляб 

едилир. Юлкя ганунверижилийиня эюря, щям жари, щям дя ясаслы хяржлярин  щяжми вя 

истигамятляринин ясасландырылмасы вя разылашдырылмасы просеси бцджянин сямяряли 

тяртибиня ясас йарадыр. Мящз бу бахымдан, 2013-жи илин дювлят бцджяси юлкянин 

игтисади курсуна, ортамцддятли малиййя сийасятиня, игтисади вя сосиал инкишаф 

прогнозларына вя мцвафиг дювлят програмларына уйьун щазырланмышдыр. Öncəki 

illərin proqnazlarini təhlil etmık üçün aşagidaki göstöricilərə diqqət edək; 

       Проф. Ш.H.Щажыйев 2011-жи илдя Rеспубликада эюзлянилян макроигтисади 

шяраити ашаьыдакы кими характеризя еtмишдир (21): 

1. Давамлы вя дайаныглы макроигтисади таразлыьын сабитлийи 

мейарларына жаваб верян игтисади инкишаф курсу гаршыдакы илдя горунажагдыр. Бу 

курс игтисади системимизин  модернляшдирилмясини, онун структурунун 

диверсификасийасыны, ири инфраструктур лайищяляринин реаллашдырылмасыны, енеръи вя 

ярзаг тящлцкясизли йинин мющкямляндирилмясини, юлкянин щярби гцбрятинин 

йцксялмясини, сосиал сферанын мадди тяминатынын артырылмасыны вя с. кими 

яламятлярля йанашы мили игтисадиййатымызын дцнйа игтисадиййатына 

интеграсийасынын мцщцм эюстярижиси кими миллиляшмя сявиййясинин 

йцксялдилмясини ящатя едир. 

2. Дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин форма вя мащиййятинин 

дяйишмяси, онун билаваситя игтисади фяалиййятдя хцсуси чякисинин азалдылмасы 

мейлинин давам етдирилмяси, реал секторун мцщцм сащяляриндя дювлят 

ширкятляринин корпоратизасийасы вя йенидян структурлашдырылмасынын 

эцжляндирилмяси. 

3. Игтисади инкишафын сосиал йюнцмлцлцйцнцн ЦДМ-ин йенидян 

бюлэцсц нисбятляринин артмасы васитясиля даща да йцксялдилмяси. 

4. Дцнйа нефт базарында сабитляшян ялверишли конйунктурайа мцвафиг 

олараг юлкянин игтисади инкишафынын сцрятлянмясиня кянар факторларын тясиринин 

азалдылмасы. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, макроигтисади инкишафын характери вя сямярялилийи 

хейли дяряжядя сосиал-игтисади сийасятин стратеъи  мягсядляриндян асылыдыр. Одур 

ки, игтисадиййатын реал секторунун модернляшдирилмяси вя йенидян гурулмасынын 

сцрятляндирилмясинин мянтиги давамы кими щюкумят 2011-2013-жц иллярдя 

игтисади сийасяти нювбяти ики ясас мягсядя, даща доьрусу, рягабятгабилиййятли 

мили игтисадиййатын гурулмасына вя сосиал сащялярин инкишафына дювлят дястяйинин 

эцжляндирилмясиня наил олунмасына истигамятляндирмяйи нязярдя тутур. Гейд 

едилян мягсядлярин реаллашдырылмасы цчцн ашаьыдакы истигамятлярдя орта 

мцддятли комплексинин щяйата кечирилмяси важибдир: 

- игтисадиййатын структурунун оптималлашдырылмасы; 

- гейри-нефт секторунун цстцн инкишаф етдирилмяси; 

- тябии ресурслардан истифадянин сямярялилийинин артырылмасы. 

Бунунла йанашы, бцджя зярфиндя 2011-2013-жц иллярдя дювлят тяряфиндян 

игтисади тянзимлямянин ашаьыдакы приоритетляри мцяййянляшдирилмишдир: 

- дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин оптималлашдырылмасы; 

- инщисарчылыьа гаршы мцбаризянин эцжляндирилмяси; 

- азад вя ядалятли рягабят мцщитинин, макроигтисади сабитлийин эяляжякдя дя 

тямин едилмяси мягсядиля адекват монетар вя фискал сийасят тядбирляринин 

реаллашдырлмасынын вя координасийасынын эцжляндирилмяси; 

- гиймятли каьызлар базарынын инкишафынын щяртяряфли стимуллашдырылмасы. 

Азярбайжанын рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмясиндя уьурлу бцджя 

сийасятинин мцщцм ролу олмушдур. Беля ки, 2008-2009-жу илляр «Глобал Рягабят 

габилиййятлилик Щесабаты»нда Rеспубликамыз «Бцджя балансы» субиндексиня 

эюря 134 юлкя арасында 31-жи йери тутурду. 2009-2010-жу илляр щесабатында 

Азярбайжан бу эюстярижийя эюря 133 юлкя арасында 6-жы йеря, 2010-2011-жи илляр 

щесабатында ися 4-жц йеря йцксялмишдир. 

Юлкядя сосиал проблемлярин щяллини тямин етмяк цчцн давамлы игтисади 

инкишаф темпиня наил олмаг лазымдыр. Бунун цчцн ися  макроигтисади сабитлик 

тямин олунмасы, мцкяммял верэи системи формалашдырылмалыдыр. Щямин шяртлярин 

тямин олунмасы бцджя сийасятинин ясас мягсядляриндян щесаб едилир. Бу 
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мягсядля  бцджядя нефтин гиймятинин ещтийатлы сайыла биляжяк прогнозу ясас 

эютцрцлмцшдцр. Йахын илляр ярзиндя нефтин гиймятляринин йцксяк олараг галажаьы 

эюзлянилир вя бунун да юлкянин малиййя имканларынын артмасына эятириб 

чыхаражаьы шцбщясиздир. Щесаб едирик ки,  нефт эялирляриндян эяляжяк инкишафын 

тямин олунмасы цчцн истифадя едилмяси йюнцмцндя  апарылан сийасяти 

тягдирялайиг сайылмалыдыр. 

Тядгигатлар эюстярир ки, сон иллярдя нефт эялирляринин дювлят бцджясиня 

трансферляринин щяйата кечирилмяси мцяййян инфлйасийа тязйиги йарадыр. Лакин 

Мяркязи Банк вя щюкумятин бу сащядя эюрдцйц тядбирляр бу тясири зяифлядир. 

Щесаб едирик ки, сон иллярдя бцджя хяржляринин артым темпи зярури сявиййядя 

олмушдур ки, бу да игтисадиййатын щямин хяржляря уйьунлашмасыны тямин етмиш 

вя шок еффекти йаратмасынын гаршысыны алмышдыр. Беля ки, 2013-жü илдя 

инфлйасийанын сявиййясинин 5% олажаьы, милли валйута мязяннясинин ися нисбятян 

сабит галажаьы прогнозлашдырылыр. Ейни заманда, гейри-нефт секторунун инкишафы 

да бу сащядян дахил олан верэи эялирляринин артмасына сябяб олажагдыр. 

Сон иллярдя щяйата кечирилян тядбирляр юлкядя инвестисийа вя сащибкарлыг 

мцщитинин даща да йахшылашдырылмасына эятириб чыхармышдыр. Беля ки,  верэи 

юдяйижиляринин щцгугларынын артырылмасы вя мянафеляринин горунмасы, верэи 

йцкцнцн ашаьы салынмасы, верэи инзибатчылыьынын вя верэи нязарятинин 

тякмилляшдирилмяси иля ялагядар мягсядйюнлц тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 

Азярбайжан жянуби Гафгазда ян эцжлц игтисадиййата малик юлкя олуб, 

реэионун игтисади эцж мяркязиня чеврилмишдир. Щесабламалар эюстярир ки, 2013-

жü илдя Азярбайжанын дювлят бцджясинин щяжми диэяр ики гоншу дювлятин 

(Ермянистан вя Эцржцстанын) бирликдя бцджясиндян дяфялярля чохдур. 

Азярбайжанын 2012 – жи илдя бцджя эялирляри вя хяржляри Ермянистанын мцвафиг 

эюстярижиляриндян 6,3 дяфя вя 5,7 дяфя чохдур. Тякжя ону демяк кифайятдир ки, 

2012-жи илдя Азярбайжанын цмумиликдя щярби хяржляри Ермянистанын бцтювлцкдя 

бцджясиндян хейли йцксякдир. 

Азярбайжан дювлятинин малиййя имканларынын артмасы юлкядя щям физики, 

щям дя  инсан капиталынын йарадылмасы истигамятляриндя инвестисийа гойuлуш -
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ларынын артырылмасына сябяб олмушдур. Щямин сащялярин инкишафына чякилян 

хяржляр юлкя дахилиндя мяжму тялябин артмасына, нятижя етибариля, гейри-нефт 

сектору сащяляринин инкишафына мцсбят тясир эюстярир. Ейни заманда, дювлят 

инвестисийалары щесабына нягли ййат, коммунал инфраструктур, тящсил сящиййя вя 

диэяр сащялярин инкишафынын тямин олунмасы инсанларын сямяряли фяалиййяти цчцн 

тяминат имканларыны артырылмагла йанашы, гейри-нефт секторунун рягабят 

габилиййятинин йцксялдилмяси бахымындан да мцщцм амиллярдян бири кими чыхыш 

едир. Бу бахымдан эюстярилян щямин истигамятляря уйьун олараг дювлят 

бцджясиндян капитал хяржляри сон иллярдя хейли артмышдыр. Беля ки, 2003-жц илдя 

дювлят ясаслы вясаит гойулушларынын щяжми 250 млн манат идися, 2010-жу илдя бу 

рягям 5307 млн маната гядяр артмыш, 2013-жü илин дювлят бцджясиндя ися 3383 

млн манат мябляьиндя нязярдя тутулмушдур. 2013 – жü илдя Дювлят Инвестисийа 

Програмы чярчивясиндя 4568,8 млн манат инвестисийа гойулушунун щяйата 

кечирилмяси планлашдырылыр ки, бунун да 67,3 %-и инфраструктур лайищяляринин  

пайына дцшцр. 

Бцтцн йухарыда гейд олунанлардан беля нятижяйя эялмяк олар ki, yaxın və 

orta müddətli perspektiv üçün nəzərdə tutulan дювлят бцджясини сосиал вя 

инвестисийа йюнцмлц игтисади  инкишафын тямин олунмасына истигамятлянмиш 

бцджя щесаб етмяк олар. Беля ки, məsələn, 2011-ci ildə бцджя хяржляринин 33,3%-

ни сосиалйюнцмлц хяржляр, 42,0 %-ни ися капитал  хяржляри (ясаслы вясаит 

гойулушлары, ясаслы тямир вя с.) тяшкил едяжякдир. Тясадцфи дейилдир ки, 2011-жи ил 

дювлят бцджясини мцкяммял сяняд, елми прогнозлара ясасланан  реал бцджя 

щесаб едян проф. Ш.H.Щажыйев бу бцджяни «ясасландырылмыш, программ-

мягсядли йанашмайа ясасланан инкишаф бцджяси» адландырмышдыр. (21) Онун 

фикринжя, бурада “ …бцджя хяржляринин ясасян мягсядли програмлар ясасында 

щяйата кечирилмяси нязярдя  тутулур ки, бу да, бир тяряфдян, вясаитлярин 

хяржлянмяси цзяриндя дювлят нязарятинин тямин олунмасына, диэяр тяряфдян ися, 

щямин хяржлярдян даща сямяряли истифадя олунмасына шяраит йарадыр”. Doğrudan 

da бцджя лайищясиндя сон цч илдя гярарлашмыш сосиал вя инвестисийа 

йюнцмлцйцнцн сахланылмасыны позитив истигамят кими гиймятляндирmək olar. Biz 
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də hesab edirik ki, нефтин гиймятинин бцджя лайищясиндя 60 доллар щяжминдя 

нязярдя тутулмасы дцнйа игтисадиййатында баш веря биляжяк щяр щансы бир 

хошаэялмяз щадисялярдян, башга сюзля, рисклярдян бцджянин горунмасыны тямин 

етмяйя имкан верир. Fikrimizcə tягдим олунан бцджя зярфи щаггында фикирляри 

цмумиляшдирməklə belə qənaətə gəlmək olar ki, burada nəzərdə tutulan 

prioritetləri reallaşdırmaqla юлкя президентинин билаваситя рящбярлийи иля игтисади 

гурумлар тяряфиндян mükəmməl бцджя системиni формалашdırmaq və дювлят 

эялирляринин йенидян бюлэцсцнцн еффектив механизмиnin davamlılığını təmin 

etmək mümkün olacaqdır». 
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2.2. Мцкяммял ганунверижилик тяминатынын формалашмасынын дювлят  

бцджяси  эялирляринин еффектив идаря олунмасында ролу. 

Азярбайжан Республикасынын «Бцджя системи щаггында» Ганунунун 2-жи 

маддясиня эюря бцджя системи щаггында Азярбайжан  Республикасынын 

ганунверижилийи Азярбайжан Республикасы Конститусийасындан, ады чякилян 

Ганундан, она  мцвафиг олараг щяр бцджя или цзря гябул едилян дювлят бцджяси 

щаггында ганунлардан вя  норматив щцгуги актлардан, щабеля Азярбайжан 

Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдян ибарятдир. 

Юлкямизин ганунверижилик системиндя ян йцксяк щцгуги гцввяйя малик 

олан Азярбайжан Республикасынын Конститусийасында бцджя системинин ясас 

тяркиб щиссяляриндян бири олан дювлят бцджясинин щцгуги ясаслары барядя бир сыра 

мцддяалар  юз яксини тапмышдыр. Ясас Ганунун 109.2 вя 119 – жу маддяляриня 

ясасян Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинети дювлят бцджясинин 

лайищясини щазырлайыб юлкя Президентиня тягдим едир, Президент ися щямин 

лайищяни Милли Мяжлисин тясдигиня верир. Конститусийанын 95-жи маддясинин 5-жи 

бяндинин тялябляриня ясасян, юлкя Президентинин тягдиматы  иля Азярбайжан 

Республикасы дювлят бцджясинин тясдиги вя ижрасына нязарят мясяляляринин щялли  

Милли Мяжлисин сялащиййятиня дахилдир (1). 

Юлкя  Конститусийасында дювлят бцджяси иля баьлы мювжуд мцддяаларын 

давамы олараг Азярбайжан Республикасынын 200-дян артыг норматив щцгуги 

актларында дювлят бцджяси мясяляляриня  тохунулмуш вя бу сащянин щцгуги 

тянзимлянмяси тямин едилмишдир. Щямин норматив сянядлярин  бир щиссяси бирбаша 

дювлят бцджясинин тянзимлянмяси (мясялян, «Бцджя системи щаггында» АР 

Гануну) иля баьлыдырса, диэяр щиссяси бу сащя иля ялагядар олан  ганунверижилик 

актларыдыр. (мясялян, «Дювлят сатыналмалары щаггында» АР Гануну). 

Артыг хейли вахтдыр ки, дювлятин бцджя верэи сийасятинин норматив ясасыны 

тяшкил едян сянядляр мцхтялиф мяжяллялярин тяркибиня салынмаьа  башланмышдыр. 

Бир чох ганунверижилик актлары ляьв едиляряк онларын зярури мцддяалары «Верэи» 

вя «Эюмрцк» мяжялляринин тяркибиня  дахил олунмушдур. Щесаб едирик ки,  

щазырда  «Бцджя» Мяжяллясинин ишляниб щазырланмасына вя тясдигиня бюйцк 
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ещтийаж вардыр. Щеч шцбщясиз ки, норматив сянядлярин бу жцр «Мяжялля» 

формасына салынмасы  онлардан дювлят органлары, щабеля щцгуги  вя физики 

шяхсляр тяряфиндян истифадя  олунмасыны асанлашдыран амиллярдян бири 

сайылмалыдыр. 

«Бцджя системи щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну илк дяфя 

олараг 1992-жи илдя гябул олунду. Етираф олунмалыдыр ки,  бу Ганун щямин 

дюврдя бцтювлцкдя бцджя просчесинин щяйата кечирилмясиндя лазыми тялябляря 

жаваб верирди. Лакин сонрадан Азярбайжан Республикасынын йени 

Конститусийасынын гябулу, базар игтисадиййатын кечид, бцджя  хяржляринин идаря 

едилмясиньдя мцщцм рол ойнайан хязинядарлыг системинин йарадылмасы бу 

ганунун ясаслы сурятдя  тякмилляшдирилмяси тялябатыны доьурду. 1999-жу илдя  

йенидян «Дювлят бцджяси щаггында» АР Гануну гябул олунса да, щямин 

Ганунда юлкядя бцджя просесляринин дцнйа стандартлары сявиййясиня уйьун 

оаларг идаря олунмасына имкан йарада билмяди. Щямин Ганунун тящлили  

эюстярир ки, бурада ижмал бцджя, дювлят бцджясиндян малиййяляшян тяшкилатларын 

бцджядянкянар хяржляри, бцджялярарасы мцнасибятляр, дювлят бцджяси иля  

бцджядянкянар фондлар арарсындакы ялагяляр, бцджяйя нязарятин принсипляри вя с. 

кими мясяляляря айдынлыг эятирилмирди. Ейни заманда, бу  ганунда дювлят 

бцджясинин шяффафлыьыны вя  ашкарлыьыны тямин едян шяртляр дя йох иди. 

Йухарыда гейд едилянляр, еляжя  дя бейнялхалг гурумларын тювсиййяляри 

нязяря алынмагла 2002-жи илдя бейнялхалг тяжрцбяйя вя стандартлара жаваб веря 

биляжяк, Азярбайжан Республикасында бцджялярин тяртиби, тясдиги, ижрасы вя 

ижрасына  нязарятин тяшкилати, щцгуги вя игтисади ясасларыны , щабеля бцджялярарасы 

мцнасибятлярин ясас принсиплярини мцяййян едян «Бцджя системи щаггында» АР 

Гануну гябул олунду. 

Щямин Ганун 40 маддядян ибарят олмагла, «Цмуми мцддяалар»; 

«Дювлят Бцджяси», «Нахчыван Мухтар Республикасынын бцджясинин тяртиби, 

тясдиги, ижрасы вя ижрасына нязарят», «йерли бцджялярин тяртиби, тясдиги, ижрасы вя 

ижрасына нязарят» бюлмяляриндя бирляшдирилди. Ейни заманда , бцджя просесинин 4 
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тяркиб щиссясиня, йерли бцджянин тяртиби, тясдиги, ижрасы вя ижрасына нязарят  

просесляриня изащлы шярщляр верилди. 

Республикада беля бир ганунун гябулу юлкянин сосиал-игтисади инкишафында 

мцщцм рола малик, дювлятин игтисадиййата тясир алятляриндян бири олан дювлят 

бцджясинин тяртиби просесинин ясасларыны мцяййян етмишдир. Мцтяхяссислярин гейд 

етдийи кими, илк дяфя олараг  бу Ганунла ашаьыдакы сянядлярин Милли Мяжлися 

тягдим едилмяси нязярдя тутулмушдур (16, с. 149 - 150). 

- нювбяти бцджя или цзря дювлят бцджяси щаггында ганун лайищясиня даир 

изащат; 

- Азярбайжан Республикасынын нювбяти бцджя или вя эялян цч ил цзря игтисади 

вя сосиал  инкишаф консепсийасы вя прогноз эюстярижиляри; 

- бцджя  эялирляри тяснифатынын, функсионал,  игтисади вя тяшкилати тяснифатларын 

параграфлары сявиййясиндя эялирлярин  вя  хяржлярин лайищяси; 

- дювлят баьлары вя дювлят зяманяти иля диэяр ющдяликляря даир мялумат даир 

мялумат; 

- нювбяти ил цзря ижмал бцджянин функсионал вя  игтисади тяснифаты уйьун 

олараг параграфлар сявиййясиньдя лайищяси; 

- нювбяти ил цзря дювлят бцджясинин вя ижмал бцджянин , щабеля сонракы цч ил 

цзря ижмал бцджянин лайищяляриня уйьун олараг мцщцм инвестисийа лайищяляринин 

юзцндя якс етдирян дювлят инвестисийа програмларынын лайищяляри; 

- нювбяти бцджя или цзря эялирлярин ютян илин фактики вя жари илин эюзлянилян 

нятижяляри иля щабеля хяржлярин функсионал, игтисади  вя тяшкилати тяснифатлар цзря 

мцгайисяси; 

- функсионал, игтисади вя тяшкилати тяснифатын параграфлары  сявиййясиндя жари 

илин дювлят бцджясинин эюзлянилян  ижрасынын вязиййяти; 

- жари илин ижмал бцджясинин эюзлянилян ижрасына даир мялумат; 

- бцджядянкянар ямялиййатлара даир ижмал щесабаты; 

-  кечян бцджя илиндя фактики вя жари бцджя илиндя эюзлянилян 

малиййяляшдирмя мянбяляри барядя щесабат. 
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Айдындыр ки, ганунла Милли Мяжлися тягдим  едилян сянядлярин сайы бир нечя 

дяфя артдыьына  эюря дювлят бцджясинин шяффафлыьы артмыш, онун эялирляринин идаря 

олунмасынын еффективлик сявиййяси дя йцксялмишдир. 

Ганунла мцяййян олунмушдур ки, Азярбайцжанда бцджя или тягвим или иля 

цст-цстя дцшцр. Дювлят бцджяси бцджя мялуматларынын бцтцн сявиййялярдя 

мцгайисялилийини тямин едилмяси цчцн ващид бцджя тяснифаты ясасында 

формалашдырылыр. 

Бцджя тяснифаты дедикдя – бцджянин эялирляринин вя хяржляринин функсионал, 

игтисади вя диэяр принсипляр ясасында груплашдырылмасы баша дцшцлцр. Бцджя 

тяснифатына дювлят бцджясинин эялирляринин тяснифаты, бцджя хяржляринин функсионал 

тяснифаты, бцджя хяржляринин игтисади тяснифаты, дювлят бцджяси кясиринин дахили вя 

харижи малиййяляшдирмя  мянбяяляринин тяснифаты, дювлятин дахили вя харижи 

боржунун нювляр цзря тяснифаты, дювлят бцджяси хяржляринин тяшкилатлар цзря 

тяснифаты дахилдир. 

Дювлят бцджясинин эялирляри ганунверижиликдя мцяййян олунмуш верэиляр, 

рцсумлар, диэяр юдянишляр вя дахил олмаларынын ибарятдир. Бцджяйя тядиййяляр 

васитяси иля дахил олмаларын диэяр бцджяляр вя реэионал арасында бюлэцсц щяр  ил 

бцджя гябул олунаркян формалашыр вя тясдиг олунур. 

Дювлят бцджясинин хяржляри ися мцвафиг тяснифата уйьун оаларг жари 

хяржлярин, инвестисийа хяржляринин вя с. малиййяляшдирилмясиня йюнялдилир. 2001-жи  

илдя Азярбайжанын дювлят бцджясинин хяржляри 28 параграф цзяр  тясдиг  

едилмишдир. 

Дювлят бцджяси тяркибиндя мягсяди бцджя фондларынын йарадылмасы 

мцмкцндцр. Бу фондлара дахил олан  вясаитляр дювлят бцджясинин мядахилиндя 

айрыжа эюстярилир вя йалныз фондун тяйинаты цзря хяржлянир. Щямин фондларын 

мцстягил мядахил мянбяйи олмадыгда о дювлят бцджясинин цмуми эялирляриндян 

айырмалар щесабына малиййяляшдирилир. Бу фондларын истифадя олунмамыш щиссяси 

бцджя кясриня силиня билмяз. 
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Дювлят бцджясиндя нязярдя тутулмайан щаллар, о жцмлядян фювгаладя 

щаллар цчцн ещтийат фонду йарадыла биляр. Бу фондун ясаснамясиня эюря о 

вясаитдян анжаг Президентин сярянжамы иля истифадя олуна биляр. 

Дювлят бцджясинин Нахчыван Мухтар Республикасынын  бцджяси вя йерли 

бцджялярля ялагяси эялир мянбяляринин бюлцшдцрцлмяси васитясиля иля щяйата 

кечирилир. Йерли бцджялярин вясаитлярин  кифайят етмядикдя дювлят бцджясиндян 

дотасийа (йерли бцджялярин эялир вя хяржлярин тянзимлямяк цчцн явязсиз верилян 

вясаит); субвенсийа (мягсядли верилян, вахтындан истифадя едилмядикдя ися эери 

гайтарылан вясаит); вя субсидийа (йерли бцджя вя тяшкилатлара явязсиз верилян 

вясаит) верилмяси вя йа онлара бцджя боржу (ссуда) айрылмасы имканлары 

ганунверижиликля нязярдя  тутулмушдур. 

Дювлят бцджясинин тяртиби хцсуси графикля щяйата кечирилир вя мцяййян 

сявиййялярдя мцзакиряляр вя разылашмаларын ялдя олунмасыны нязярдя тутур. 

Яксяр юлкялярдя йени бцджя тяртибаты нювбяти бцджя илиня 11  ай галмыш башлайыр. 

Дювлят  бцджясинин тяртиби цчцн ясас сянядляр юлкянин гаршыдакы илдя сосиал 

игтисади инкишафынын макроигтисади прогнозлары вя игтисади инкишафын нязярдя 

тутулан мягсядли програмлары; игтисадиййатын сащяляринин. Инзибати районларын, 

мцлкиййят формасындан асылы олмайараг  бцтцн мцяссисялярин жари вя нювбяти иш 

цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляринин гиймятляндирилмяси тяшкил 

едир. 

Бцджянин тяртиби цчцн йухарыда гейд олунан сянядлярин щазырланмасы цчцн 

мцвафиг ижра щакимиййяти график тяртиб едир. Адятян Азярбайжанда бу 

Президентин формасы иля мцяййянляшир. Бязи щалларда ися мялуматлар 

тяшкилатлардан тяляб гайдасында алыныр. Игтисади вя сосиал инкишафын Консепсийа 

вя прогнозларынын  щазырланмасына мцхтялиф дювлят органлары вя тяшкилатларын 

мцтяхяссисляри алим  вяистещсал рящдярляри жялб олуна билярляр. Бир сыра юлкялярдя, 

мясялян, АБШ, Йапонийа, Русийа, Франса вя с. юлкя башчылары гарщыдакы дювр 

цчцн игтисади инкишафа юз бахышларыны елан едир вя бу игтисади инкишаф платформасы 

кими прогнозларын щазырланмасына ясас олур. 
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Бцджя ганунуна эюря Азярбайжан республикасында Дювлят бцджясинин 

лайищяси мцзакиряляря тягдим едиляркян бир сыра  диэяр зярури сянядляр дя тягдим 

олунмалыдыр. Беля сянядляря жари илин бцджясинин ижрасы вязиййяти щагда арайыш, 

нювбяти бцджя или цчцн сосиал-игтисади инкишаф консепсийасы вя прогноз 

эюстярижиляри, Дювлят бцджяси щесабына малиййяляшдирилмяси нязярдя тутулан 

мягсядли програмлар, бцджя-верэи сийасятинин гаршы илдяки ясас истигамятляри; 

Азярбайжан республикасынын ярази топлу малиййя балансы; дювлят бцджясиня дахил 

олмайан  мягсядли дювлят фондларынын бцджяляринин лайищяляри вя мцвафиг ижра 

щакимиййяти тяряфиндян мцяййян олунан диэяр  сянядляр аид олунур. 

Бцджя ганунверижилийиня эюря мцвафиг сянядлярин лайищяляри щяр ил октйабр 

айынын 15-дян эеж олмайараг Милли Мяжлися тягдим едилмялидир. Конститусийайа 

эюря бцджя лайищясини Милли Мяжлися Президент тягдим едир вя Милли Мяжлисдя 

гябул едилдикдян сонра бцджя ганунуну имзалайыр. Бцджя лайищяси Милли 

Мяжлисдя ики ай мцддятиндя декабрын 20-дяк мцзакиря олуна биляр. 

Яэяр бу  мцддятдя Милли Мяжлисдя бцджя тясдиг едилмязся, мцвафиг ижра 

щакимиййяти органы (Президент) дювлят бцджяси тясдиг олунанадяк бцджядян 

малиййяляшмянин мцвяггяти гайдаларыны, щяр айа мцвафиг 1/12 нисбятдя 

олмагла, тясдиг едир. 

Дювлят бцджясиндя тясдиг олунан ясас эюстярижиляр ашаьыдакылардыр: 

эялирлярин цмуми мябляьи; мядахил мянбяяляри цзря эялирлярин мябляьи; айры-айры 

верэилярдян дювлят бцджясиня айырмаларын нормативляри; хяржлярин цмуми 

мябляьи; функсионал бцджя тяснифатына уйьун олараг хяржлярин мябляьи; бцджя 

кясирин йухары щяддинин мябляьи; дахили вя харижи боржлар цзря йухары щяддин 

мябляьи. 

Бцджя тясдиг едилдикдян сонгра мцвафиг ижра щакимиййяти органы эялирляри 

вя  хяржлярин рцблцк бюлэцлярини апарыр вя ону бир ай цддятиндя тяшкилатлара 

чатдырылыр. 

Дювлят бцджясинин касса ижрасы, йяни дювлят бцджясиня дахилолмаларын 

топланмасы вя онун бцджя тянифатына мцвафиг цнванлы истифадясинин тямин 

олунмасы Дювлят хязинядарлыьы васитяси иля щяйата кечирилир. 
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Хязинядарлыг малларын дювлят бцджяси щесабына алынмасынын 

ганунверижилийя мцвафиглийиня нязарят едир. Дювлят бцджяси цзря ющдяликляр цзря 

ямялиййатлар бцджя или гуртардыгдан сонракы бир ай ярзиндя баша чатдырылмалы, 

истифадя олунмайан вясаит ися эери гайтарылмалыдыр. 

Дювлят бцджясинин ижрасынын ян мцщцм шяртляриндян бири эялир вя хяржляр 

арасындакы таразлыьын горунмасыдыр. 

Бцджя или яразиндя ялавя эялирляр йаранарса, илин сонунда бцджя вясири там 

юртцлдцкдян сонра артыг вясаит эялян илин бцджясинин ещтийат фондуна йюнялдилир. 

Бцджя илинин ярзиндя онун эялирляри тясдиг едилмиш мябляьдян 20% аз 

йыьыларса вя бу бцджя кясиринин йухары щяддини кечмясиня сябяб оларса, онда 

дювлят бцджясинин бир сыра маддяляри (ганунда бу маддяляр «мцдафия олунмуш 

хяржляр» адланыр) истисна олунмагла бцтцн хяржлярин илин галан айлары цчцн 

пропорсионал ихтисары секвестри нязярдя тутулур. 

«Мцдафия олунан хяржляр» бцджя лайищяси тясдиг олунаркян 

мцяййянляшдирилир.  

Дювлят бцджясинин ижрасына цмуми нязарят Милли Мяжлис тяряфиндян щяйата 

кечирилир. Жари  илин бцджясинин йекун дягигляшдирилмиш варианты (секвестр варса) 

октйабр айынын 15-дян эеж олмайараг тясдиг олунмалыдыр. Бцджянин  ижрасына 

жари нязарят ися мцвафиг ижра щакимиййяти – Малиййя Назирлийи щяйата кечирир.   

Дювлят бцджясинин кясири дювлят боржу, кредит ещтийатларындан истифадя  

олунмасы вя диэяр мянбяляр щесабына юртцлцр. 

Бцджянин тяртиби вя ижрасы гайдалары Азярбайжан Республикасы Назирляр 

Кабинети тяряфиндян   тясдиг едилир.     
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2.3 Büdcə gəlirlərinin vintaj təhlili 

        İqtisadi İnkişaf Nazirliyininin hazırladığı proqnozlara əsasən 2012-ci ildə ölkə 

üzrə iqtisadiyyatın real artım tempi 5,7 % olmaqla ÜDM istehsalı bazar qiymətləri 

ilə 43,5 milyard manat təşkil etmişdir.  

Cədvəl 2. 3. Makroiqtisadi proqnozlarının əsas parmetrləri: 

Göstəricilər 
Ölçü 

vahidi 

Hesabat Gözlənilən Proqnoz 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.ÜDM bazar 

qiymətləri ilə 

mln 

AZN 
35601,5 41574,7 42454,2 46454,8 46807,8 52032,8 56651,7 

real artım tempi % 9.3 5,0 0,9 5,7 5,1 7,7 6,5 

Deflyator % -18,8 11,3 1,1 -3,1 2,5 3,2 2,2 

2.Özəl sektorun 

payı (ÜDM-də) 

ÜDM-də 

payı, % 
81,2 81,7 81,9 83,1 84,6 86,0 86,8 

3.Neft sektoru, 

ÜDM,əsas 

qiymətlərlə 

mln 

AZN 
16065,5 20165,0 16667,4 14715,1 14816,1 16177,2 16590,8 

real artım tempi % 14,0 1,8 -8,7 1,5 0,2 7,1 2,8 

Deflyator % -36,7 23,3 -9,5 -13,0 0,5 2,0 -0,2 

Payı (ÜDM-da) % 45,1 48,5 39,3 33,9 31,7 31,1 29,3 

4.Qeyri-neft 

sektoru,ÜDM, 

əsas qiymətlərlə 

mln 

AZN 
16725,9 18442,7 22172,4 24896,7 27736,6 31060,7 34700,8 

real artım tempi % 3,7 7,9 10,0 8,6 7,7 8,1 8,3 

Deflyator % 6,2 2,2 9,3 3,4 3,5 3,6 3,2 

Payı (ÜDM-da) % 47,0 44,4 52,3 57,3 59,3 59,7 61,3 

5.Adambaşına 

düşən ÜDM-in 

həcmi: 

        

Manatla AZN 4033,2 4653,3 4686,6 4743,5 5047,2 5543,0 5963,1 

ABŞ dolları ilə USD 5018,2 5797,8 5932,3 6004,4 6388,8 7016,4 7548,3 

real artım tempi % 7,9 3,7 -0,4 4,4 3,8 6,4 5,3 

6.Əhalinin 

gəlirləri 

mln 

AZN 
22601,1 25601,6 32110,2 36357,3 41239,8 47205,9 53871,1 

real ratım tempi % 7,4 7,2 14,2 6,8 8,0 8,7 8,9 

7.Orta aylıq 

əmək haqqı 
AZN 298,0 331,5 386,8 432,5 477,0 530,2 587,7 

real artım tempi % 7,0 5,2 6,3 5,5 5,0 5,6 5,8 

8.İnfilyasiya % 1,5 5,7 9,8 6,0 5,0 5,3 4,8 
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(İQİ, orta illik) 

 

ÜDM-də qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi 57,3% həddində 

proqnozlaşdırılır ki, bu da 2010-cu ilin faktına nsbətən 12,9% bəndi çoxdur. ÜDM-

də özəl sektorun payı 83,1% həddində nəzərdə tutulur ki, b da 2010-cu ilə nisbətən 

1,4% bəndi, 2011-ci ilin proqnozuna nisbətən 1,2% bəndi çoxdur.  

2012-ci ildə adambaşına düşən ÜDM real artımı 4,4% olamaqla 4743,5 

manat həddində proqnozlaşdırılır ki, bu da 2010-cu ilə nisbətən 1,9%, 2011-ci ilin 

proqnozuna nisbətən 1,2% çoxdur.  

 

 

 

Mikroiqtisadi proqnozlara əsasən 2011-ci ildə infilyasiyanın səviyyəsi 9,8%, 

2012-ci ildə  6,0% təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. 
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Hazırda valyuta ehtiyatlarının ÜDM-ə nisbəti 65%-dən çoxdur, ilin sonuna 

isə isə bu nisbətin 75%-ə çatacağı proqnazlaşdırılır.  

2011-ci ilin səkkiz ayında ölkənin valyuta ehtiyatları (Mərkəzi Bankın, 

Dövlət Neft Fondunun, Maliyyə Nazirliyinin valyuta vasitələri) 40,5 mlrd. dolları 

ötmüşdür ki, bu da ölkənin 4 illik mal və xidmətlərin idxalına kifayət edir. 

 

 

Ölkə üzrə əhalinin işsizlik səviyyəsi 1,6 dəfə, yoxsulluq səviyyəsi isə 4,9 

dəfə azalmışdır. Son 7 ildə əhali gəlirlərinin artımı (4,5 dəfə) infilyasiya 



 75

səviyyəsinin (1,9 dəfə) keçməsi əhalinin gəlirlərinin real ifadədə 2,3 dəfə artmasını 

təmin etmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son illər ərzində əhalinin gəlirlərinin dinamik artımı 

müşahidə olunur. 2011-ci ilin sonuna əhalinin gəlirlərinin ötən ilə nisbətən 14,2% 

artmaqla 32,1 mlrd. manat, 2012-ci ildə isə cari ilə nisbətən 6,8% artaraq 36,4 

mlrd.manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. 

Ölkədə yoxsulluq səviyəsinə görə 2010-cu ildə Azərbaycan dünyanın 169 

ölkəsi arasında 2005-ci ildəki 101-yerə qarşı 67-ci yerdə olub.  

� 2012-ci ildə neft gəlirləri 1 barel üçün 80,0 ABŞ dolları ilə, manatın 

məzənnəsi 0,79 manat, ölkədə orta aylıq əmək haqqı isə 432,5 manat olmaqla 

proqnozlaşdırılmışdır.  

Proqnozlara əsasən 2011-ci ilin sonuna neft hasilatının 45,6 mln. tona, təbii 

qaz hasilatının isə 25,3 mln.m3-ə çatacağı gözlənilir. Lakin növbəti ildən etibarən 

təbii qaz hasilatının əvvəlki illərlə müqayisədə daha yüksək səviyyəyə çatdırılacağı 

proqnozlaşdırılır.  

2012-ci ildə ölkə iqtisadiyyatına 13,5 mlrd.   manat məbləğində və ya cari ilə 

nisbətən 9,7% çox investisiyanın yönəldiləcəyi proqnozlaşdırılır. Daxili 

investisiyaların ümumi həcmdə xüsusi çəkisi 70,3%, xarici investisiyaların payı isə 

29,7 % həddində göstərilir.  Cəlb edilən investisiyaların 68,4%-nin qeyri-neft 

sektoruna yönəldilməsi proqnozlaşdırılır.  Növbəti ildə dövlət qoyuluşu 7,5 mlrd. 

manat olmaqla ümumi investisiyalarda üstünlük təşkil edəcəkdir. Qeyri-dövlət 

investisiyalarının ümumi qoyuluşundakı payı artmaqdadır və növbəti ildə 

investisiyaların 44,8 %-i həddinə çatacaqdır. 

Tədiyyə balansı metodologiyasına əsasən 2012-ci ildə 26,6 mlrd. ABŞ 

dolları həcmində mal ixracı proqnozlaşdırılır. Proqnozlara əsasən ümumi ixracın 

əsasını 92,4 % olmaqla neft və qaz sektoru təşkil edəcəkdir. 2012-ci ildə 9,7 mlrd. 

ABŞ dolları həcmində mal idxalı proqnozlaşdırılır. 

Son illər ərzində dövlət qiymətli kağızlar bazarının tərkibində dövlət 

qısamüddətli istiqrazların xüsusi çəkisinin artımı müşahidə olunur. 
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İcmal və dövlət büdcələrinin proqnoz göstəriciləri. Azərbaycan 

Respublikasının 2012-ci il icmal büdcəsinin göstəriciləri aşağıdakı kimi nəzərdə 

tutulmuşdur: 

� Gəlirlər:  18220,3 mln.manat 

(2011-ci ilə nisbətən 1762,2 mln. manat və ya 8,8%, 2010-cu ilin icrasına 

nisbətən 1223,7 mln.manat və ya 6,3% az) 

� Xərclər:  20026,4 mln. manat  

(2011-ci ilə nisbətən 1411,7 mln.manat və ya 7,6%, 2010-cu ilin icrasına 

nisbətən 6385,1 mln. manat və ya 46,8% çox) 

� Kəsir:   1806,1 mln. manat 

(ÜDM-də xüsusi şəkisi 4,2%, 2011-ci ilə nisbətən 7,4%, 2010-cu ilin 

icrasına nisbətən 18,2% az) 

 

mln.manatla 

 

 

 

Dövlət büdcəsinin əsas göstəriciləri: 2012-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 

ÜDM-in 37,8%-ni təşkil etməklə 16,4 mlrd manat, dövlət büdcəsinin xərcləri isə 

ÜDM-in 39,1%-ni təşkil etməklə 17,0 mlrd manat həcmində proqnozlaşdırılır. 
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Cədvəl 2.4. 

Azərbaycan Respublikasının 2011 və 2012-ci illər üzrə dövlət büdcəsinin 

göstəriciləri 

 2011 2012 (proqnoz) 2012/2011%-lə 

 Mln. manat ÜDM-ə %-lə Mln. manat ÜDM-ə %-lə  

Gəlirlər 15 554,2 36,7 16 436,4 37,8 +5,7 

Xərclər 15 941,2 37,6 16 984,4 39,1 +6,5 

Büdcə kəsiri -387,0 0,9 -548,0 1,3 +41,6 

 

 

 

 

2012-ci il ərzində Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transferlərin 9,9 

milyard manat olacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin sonunadək gözlənilən 

transferlərin həcmindən 0,7 milyard manat və ya 7,6% çoxdur. 
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III FƏSİL. GÖMRÜK VERGİ VƏ RÜSUMLARIN YIĞILMASININ 

SƏMƏRƏLİLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ MEXANİZMİ 

3.1. Gömrük –tarif tənzimlənməsinin təşkilati –iqtisadi mexanizmi və 
onun təkmilləşdirilməsi  yolları 

2012-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri 16,4 milyard manat proqnozlaşdırılır. 

Bunun 12,0 milyard manatı və ya 73,2 faizi neft, 4,4 milyard manatı və ya 26,8 

faizi isə qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmaların payına düşür. 

Cədvəl 5. 

 

2012-ci ilin Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin proqnoz göstəriciləri 

Gəlirlər (min 

anatla) 

Vergilər Nazirliyi üzrə 5 310 000 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 722 000 

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi 1 780 000 

Əlavə dəyər vergisi 1 423 800 

Aksiz 454 000 

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 102 000 

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 28 000 

Yol vergisi 28 000 

Mədən vergisi 125 200 

Sadələşdirilmiş vergi 96 000 

Dövlət rüsumu 105 000 

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı 5500 

Azərbaycan respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən 

məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) 

ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar 

320 500 

Vergi olmayan sair gəlirlər 120 000 

Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə 1 200 000 

Əlavə dəyər vergisi 878 000 

Aksizlər 79 000 

Gömrük rüsumları 232 000 

Yol vergisi 11 000 

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar 9 905 000 

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar 5 000 
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Sair daxilolmalar 16 400 

 

2012-ci ildə Azərbaycanın Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin əsasını Dövlət 

Neft Fondu (proqnoz – 9,9 milyard manat və ya ümumi büdcə daxilolmalarının 

60,3%-i), Vergilər Nazirliyi (5,3 miylard manat və ya 32,3%), Gömrük Komitəsi 

(1,2 milyard manat və ya 7,3%) və digər daxilolmalar 0,1% təşkil edir. 

 
 

 

Vergilər Nazirliyinin xətti ilə 5,3 milyard manat daxilolma proqnozlaşdırılır 

ki, bunun 3,2 milyard manatı və ya 59,9%-i qeyri-neft sektorunun, 2,1 milyard 

manatı və ya 40,1%-i isə neft sektorunun payına düşür. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə təmin edilən vəsaitin dövlət büdcəsində 

xüsusi çəkisinin 7,3%, toplanacaq vergi və rüsumlar üzrə daxilolmanın 1,2 milyard 

manat olacağı nəzərdə tutulur ki, bu da 2011-ci ilin proqnozu ilə müqayisəsə 0,06 

milyard manat  və ya 5,3% çoxdur.  
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2012-ci il ərzində Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transferlərin 9,9 

milyard manat olacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin sonunadək gözlənilən 

transferlərin həcmindən 0,7 milyard manat və ya 7,6% çoxdur. 
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3.2. Gömrük vergi və rüsumların səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

məqsədilə optimal mexanizmin müəyyənləşdirilməsi 

Məlumdur ki, dövlət büdcəsi gəlirlərinin mədaxil mənbələri üzrə 

toplanmasında gömrük rüsumlarının ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi, 

modernləşdirilməsi, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması məsələsi böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Yeni diferensiallaşdırılmış tarif sisteminə keçidi son dövrdə 

bu istiqamətlərdə atılmış ən mühüm addımlardan biri hesab etmək olar. 

Azərbaycanın yeni gömrük tarif sisteminin qurulması və onun qüvvəyə minməsi 

təbii ki, zamanın, dövrün tələblərindən biridir. 

Təbiidir ki, yeni tariflər sisteminə keçid ilk növbədə daxili istehsalı 

stimullaşdırmaq məqsədini daşıyır. Yeni tarif layihəsi hazırlanarkən malların 

istehsalı üçün kənardan gətirilən xammallara tətbiq edilən gömrük rüsumlarının 

minimuma endirilməsi daha məqsədəuyğundur. Təbii ki, daxili bazarda satışa 

buraxılmış yerli istehsal malarına analoji olan eynicinsli mal xaricdən idxal 

edilirsə, belə malların idxal gömrük rüsumları yüksək olmalıdır. Bu gün idxalda 

daha çox yer tutan mallar üzrə fiks edilmiş gömrük tarifləri müəyyənləşdirilməli və 

beləliklə də, real gömrük dəyərinin müəyyənləşdirilməsi kimi çətin problemlərin 

qismən aradan qaldırılmasına nail olunmalıdır. 

Qeyd olunmalıdır ki, gömrük orqanları qarşısında duran mühüm 

problemlərdən biri də yüksək səviyyəli gömrük xidmətinin yaradılmasıdır. 

Aydındır ki, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Tarifi malların təsviri və 

kodlaşdırılmasının Harmonik Sistemi üzrə qurulmuşdur. Bu beynəlxalq təcrübəyə 

və standartlara tam cavab verməli və tarif sistemində tam şəffaflıq yaratmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Tarifi müəssisələrin bərabər hüquqlu rəqabət 

əsasında inkişafı, xarici investisiyaların cəlb edilməsi və bütövlükdə 

respublikamızın iqtisadi qüdrətinin yüksəlişi üçün əlverişli şərait yaratmalı, ixrac 

yönümlü istehsalın daha da artırılmasına rəvac verməlidir. 

Bu gün Azərbaycana dünyanın yüzdən çox ölkəsindən mal idxal olunur. Bu 

malların əksəriyyəti Azərbaycanda istehsal olunan mallara anoloqu olan mallardır 
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və ya istehlak təlabatı və keyfiyyəti baxımından ona yaxındır. Hətta həmin 

malların Azərbaycanda istehsalı mümkündür. 

Daha çox hallarda idxal malları yerli istehsal mallarına rəqabət yaradır. Belə 

mallara idxal gömrük rüsumları dünya və milli xərclər, qiymətlər nisbəti nəzərə 

alınmaqla müəyyən edilməlidir. Bu isə mal qrupları və növləri üzrə rüsum 

dərəcələrini diferensiallaşdırmağa imkan verir. 

Bazar iqtisadiyyatı və xarici ticarətin liberallaşdırılması şəraitində gömrük 

rüsumları xarici iqtisadi fəaliyyətin vacib iqtisadi tənzimləyicisinə çevrilmişdir. 

Gömrük rüsumlarının köməkliyi ilə dövlət müvafiq malın idxalını və ixracını 

həvəsləndirə və ya məhdudlaşdıra, daxili istehsalçılarla onların xarici rəqibləri 

arasında bərabər iqtisadi şərait yarada bilər. 

Əksər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xammal və materialların idxalı əsasən 

rüsumsuz və ya minimal rüsumla həyata keçirilir. Xammalın emalından alınmış 

məhsullara isə, emala məruz qalma dərəcəsindən asılı olaraq rüsum dərəcəsi 

müəyyən edilir və təbii ki, xammal emala daha çox məruz qaldıqca rüsum dərəcəsi 

qaldırılır. 

Gömrük-tarif siyasətini ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslərdən və iqtisadi 

siyasətdən kənarda təsəvvür etmək olmaz. Bu siyasət iqtisadi siyasətin tərkib 

hissəsidir və gömrük orqanları onun işlənib hazırlanmasında bilavasitə iştirak edir 

və bu siyasəti həyata keçirir. Düzgün gömrük tarif siyasəti ölkədə yeni istehsal 

potensialı yaradır. 

Təcrübə göstərir ki, bu cür siyasət Azərbaycanda da öz bəhrəsini verir. Belə 

ki, ötən son illərdə ərzaq məhsullarına təlabatın əhəmiyyətli bir hissəsi artıq daxili 

istehsal hesabına ödənilir. Deməli daxili istehsalda əsas istehsal fondları daha da 

yeniləşməli, ölkəyə yeni müsair avadanlıq, yeni texnologiyalar gətirilməlidir. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsi tədbirlərində bu uğurlu siyasət 

davam etdirilməli, iqtisadiyyatın mühüm sahələri diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Ənənəvi liberal iqtisadi siyasət yürüdən inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət 

təsərrüfat strukturlarının formalaşdırılması üzrə əsas işi bazar münasibətlərinin 

öhdəsinə buraxır və onlara əsas təsiri gömrük tarifləri vasitəsilə həyata keçirir. 
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Qeyd edək ki, gömrük tarifi ticarət münasibətlərinin tənzimlənməsinin əsas 

vasitəsidir. Demək tarif təşkil edilməsində bir neçə əsas istiqamətlər vardır ki, 

onlar tarifin kəsərli olmasına təsir edir. Bunlar əsasən tətbiq edilən gömrük 

rüsumları növlərinin seçilməsi, tariflərin strukturunun formalaşdırılması, tarif 

təsnifatı sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləriminin işlənilməsi, gömrük 

rüsumu tutulması məqsədilə idxal olunan malların mənşə ölkəsinin 

müəyyənləşdirilməsi metodikasının hazırlanması istiqamətləridir. 

Gömrük tarifinin iqtisadi rolu onunla bağlıdır ki, rüsumlar malın qiymətinə 

təsir edərək və milli bazarı qoruyaraq, kapital yığımına, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı 

sahələrində mənfəətin normasına və yaranma templərinə aktiv təsir göstərir, 

istehsalın milli və beynəlxalq şəraitlərindəki fərqləri tarazlaşdırır. 

Gömrük ödənişlərinin təkmilləşdirilməsi, onun mükəmməl əsaslara 

söykənən formada həyata keçirilməsi məsələləri mühüm vəzifələr kimi qarşıda 

durmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, dövrün reallıqlarına və dəyişən dünyada 

meydana gələn yeni tələləblərə cavab vermək imkanlarının artırılması üçün 

ölkəmizdə gömrük fəaliyyətinin tənzimləyən yeni Gömrük Məcəlləsinin layihəsi 

hazırlanmış və artıq parlament səviyyəsində baxılmışdır. 

Məcəllədə digər məsələlərlə yanaşı gömrük orqanlarının elektron məlumat 

sistemi, gömrük tarifi və malların tarif təsnifatı, gömrük ödənişlərinin məbləğinin 

müəyyənləşdirilməsi və borclu şəxsə bildirilməsi, gömrük ödənişlərinin 

qaytarılması, gömrük qiymətləndirilməsi, beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş 

normalara, eləcə də mövcud qanunvericiliyə uyğunlaşdırılmışdır. Həmçinin 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bütün gömrük ödənişlərinin yalnız bank və ya 

plastik kart vasitəsilə aparılması, elektron idarəetmə sisteminin (“elektron növbə”) 

tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmuşdur . 

Hesab etmək olar ki, yeni Gömrük Məcəlləsi gömrük işi sferasında 

mütərəqqi formaların tətbiqi sahəsində yeni imkanlar yaradacaq və müasir tələblər 

əsasında gömrük ödənişlərinin təkmilləşdirilməsinin ən mühüm predmeti olan 

onun hüquqi əsaslarını müəyyən edəcəkdir. 
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Məlumdur ki, dövlət büdcəsinin doldurulmasında gömrük rüsumlarının 

toplanmasının təkmilləşdirilməsi, modernləşdirilməsi, beynəlxalq standartlara, 

uyğunlaşdırılması məsələsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Son dövrdə bu 

istiqamətlərdə atılmış ən mühüm addımlardan biri yeni diferensiallaşdırılmış tarif 

siste minə keçirilməsi oldu. 

Gömrük vergi və rusumları beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının tənzim 

edilməsi üçün mühüm vasitədir. Müasir şəraitdə onların rolu durmadan 

artmaqdadır. Gömrük vergiləri və rüsumları bir qayda olaraq sərhədboyu və daxili 

rüsumlara bölünür. 

Sərhədboyu vergi və rüsumlara öz təyinatına görə bilavasitə yerli mallardan 

tutulan vergilərə uyğun gələn bərabərləşdirici vergidir. Bu vergilər idxal 

mallarından tutulan gömrük vergiləri və bəzi rüsumlar da daxil olmaqla qiymətdən 

hesablanır. 

Azərbaycanın yeni gömrük tarif sisteminin qurulması və onun qüvvəyə 

minməsi təbii ki, zamanın, dövrün tələblərindən biridir. Çünki Azərbaycanda 

həyata keçirilən iqtisadi islahatlardan birinci mərhələsi artıq 2000-ci ildə 

yekunlaşdı. 1996-2000-ci illər ərzində ölkədə çox iqtisadi islahatlar həyata 

keçirildi. Ötən müddət ərzində ölkədə birinci özəlləşdirmə proqramı həyata 

keçirildi. Kiçik və orta müəssisələrin bir qismi özəlləşdirilərək özəl sektora verildi. 

Təbiidir ki, bu prosesin nəticəsi də artıq Azərbaycan Respublikasında bazar 

iqtisadiyyatının inkişafı dönməz xarakteri aldı. Dövlət Statistika Komitəsinin 2000-

ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının sosial iqtisadi inkişafının nəticələri 

haqqında hesabatından gördüyü kimi, ölkədə istehsal olunmuş IDM-nin 66%-ə 

qədərini yə’ni bütün ümumi daxili məhsulun üçdə ikisinin özəl sektorunun payına 

düşməsi bir daha bazar iqtisadiyyatının Azərbaycanda hökmran mövqeyə malik 

olduğunu təsdiqləyir. Birinci mərhələnin yekunlarından biri isə ölkənin vergi 

sisteminin yenidən qurulmasına başlanması oldu. 2000-ci ildə qəbul edilmiş Vergi 

Məcəlləsi ölkədə tamamilə yeni vergi münasibətləri sisteminin formalaşmasının 

əsasını qoydu və bunu tə’min etdi. Yeni Vergi Məcəlləsinin, çox zaman onu 

iqtisadiyyatımızın konstitusiyası da adlandırırdılar, qəbul olunması, ölkədə vergi 
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münasibətlərini dəyişdirilməsi və daxildə tədricən vergi yükünün aşağı salınması, 

nəhayət, bütün bunların kontekstində isə gömrük qanunvericiliyində uyğun 

tədbirlərin həyata keçirilməsi iqtisadi islahatların ikinci mərhələsinin başlanması 

demək idi.  

Hər şeydən əvvəl, bu, özəlləşdirmənin birinci mərhələsindən sonra ölkədə 

həyata keçirilən monetar siyasətin şərtlərinə uyğun olaraq gömrük tariflərin 

sisteminə yenidən baxılması zəruri etmişdir. Özəlləşdirmənin birinci proqramı 

həyata keçirildikdən sonra özəlləşdirilmiş çoxsaylı kiçik və orta müəssisələr təbii 

ki, istehsal prosesinə başlamalı idi və onların istehsal prosesinə başlaması üçün 

kifayət qədər dövriyyə vasitələri tələb olundu. Bu gün ölkədə orta rentabellik 

səviyyəsi təqribən 12-15%-ə yaxındır. Ölkə daxilindəki kredit faizlərinin 

yüksəkliyini nəzərə alsaq təbiidir ki, xarici mallarla bazarda rəqabət apara biləcək 

yerli malların özəl sektor tərəfindən istehsal edilməsi və satılması böyük 

problemlərlə müşayət olunurdu. 1997-ci ilin 1 yanvarından başlayaraq ölkəyə idxal 

edilən xarici mallara vahid, unifikasiya edilmiş 15%-lik gömrük idxal rüsumları 

təbiq edilirdi. Bu üst dərəcə idi. Sonralar müəyyən qrup mallar üçün 10,53% kimi 

dərəcələr tətbiq olunmağa başlayırdı. Belə bir gömrük tarif sisteminin fəaliyyəti 

daxili istehsalın inkişafı üçün normal şərait yarada bilirdi. Istər ölkə daxilində 

istehsal olunan, istərsə də kənardan gətirilən mala 15%-lik idxal rüsumunun 

tətbiqinin fikrimcə, müəyyən dövr üçün məqbul hesab etmək olardı və 1997-ci ildə 

belə bir sistemin qəbul edilməsi normal qarşılamaq lazım idi. Çünki o zaman 

qarşıda dayanan əsas məsələ özəlləşdirmə prosesini başlamaq və ya onun birinci 

mərhələsini uğurla başa çatdırmaqdan ibarət idi. Sirr deyil ki, özəlləşdirmə 

prosesinin gedişində özəlləşdirilən müəssisələrin çoxlu müəyyən dövrə bağlana, 

işsizlərin sayı arta biləcəklir. Belə olan tədqirdə əgər yenə də idxal olunan mallara 

yüksək rüsumlar qoysaydıq, o zaman necə bir gərgin sosial vəziyyətin yaranacağını 

təsəvvür edə bilərsiniz. Ona görə də özəlləşdirmə prosesinin nəticələrinin 

yumşaldılması, yə’ni bunun az mənfi sosial effektlə müşayiət olunması üçün 

hökumət unifikasiya edilmiş, vahidləşdirilmiş, gömrük tariflər sistemin tətbiqinə 

keçdi və 1997-ci ilin 1 yanvarında tətbiq olunmağa başladı. Eyni zamanda gömrük 
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ixrac rüsumları ləğv edildi ki, həm manatın kursu düşməsin həm də idxalın tə’min 

olunması üçün ixracdan gələn vəsaitdən kifayət qədər istifadə oluna bilsin. 

Özəlləşdirmənin birinci proqramının əhatə etdiyi dövrdə belə siyasətin həyata 

keçirilməsi, zəruri idi və özəlləşdirmənin yeni, ikinci dövrün başlanması ilə 

əlaqədar ona uyğun da yeni gömrük tarifləri sisteminə keçid vacib zərurət kimi 

ortaya çıxırdı. Ikinci tərəfdə isə kimi, birinci özəlləşdirmə proqramının reallaşması 

nəticəsində özəlləşdirilmiş müəssisələrin çalışması və daxili bazarda onların 

rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə köməklik göstərilməsi zəruridir. Bu 

köməklik isə ya çox aşağı faizlə kreditlər verməklə həmin müəssisələri dövriyyə 

vəsaitləri ilə tə’minat etmək, ya onların daxili vergi və rüsumlarından tamamilə 

azad etmək, yaxud da onların istehsal edəcəkləri eyni adlı mallar kənardan 

Azərbaycana gətirilərkən həmin mallara yüksək rüsumlar qoymaqla müəyyən 

dövrdə ölkə bazarının iqtisadi baxımından buraxmamaq yolu ilə edilə bilər. Təbidir 

ki, özəl sektorun ucuz kredit resursları ilə və müvafiq qədər girovu tə’min etmək 

şərtilə tə’min olunması nisbətən çətin prosesdir. Ona görə də hökumət 

səviyyəsində problemin həlli üçün Dünya Bankı, digər maliyyə-kredit təşkilatları 

vasitəsilə ölkəyə özəl sektorun kiçik və orta obyektləri üçün müxtəlif güzəştli 

kreditlər gətirməyə çalışılırdı. Lakin bunlar normal tələbatı tam ödəməyə bilmirdi. 

Belə olan halda onların daxildəki vergilərdən azad olunması və ya bu sahəyə 

güzəştlər edilməsi məsələsi ölkənin plana çıxırdı. Bildiyiniz kimi, burada da 

müəyyən addımlar atılmışdır. Vergi Məcəlləsində üç aylıq dövriyyəsi aylıq gəlirin 

vergi tutulmayan məbləğinin min mislindən az olan kiçik və orta özəl sektor 

obyektləri üçün ayrıca bir sənədləşdirilmiş vergi müəyyən edilmişdir. Nəhayət 

həmin sektor istehsal edəcəyi məhsulların daxili bazarda rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsi üçün eyni adlı mallar Azərbaycana gətirilərkən onlara tətbiq olunan 

gömrük tariflərini nisbətən qaldırmaq lazım idi.  

Təbiidir ki, yeni tariflər sisteminə keçid ilk növbədə daxili istehsalı 

stimullaşdırmaq məqsədini daşıyır. Yeni tarif layihəsində malların istehsalı üçün 

kənardan gətirilən xammalla tətbiq edilən gömrük rüsumları demək olar ki, 

minimuma endirilmişdir. Amma hansı mal ki, burada istehsal olunub bazara 
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buraxılacaqsa, onunla eyni cinsli mal xaricdən gətiriləndə onun gömrük idxal 

rüsumları yüksək olacaqdır. Yeni tariflər sistemində bu gün idxalda daha çox yer 

tutan mallar üzrə fiks edilmiş gömrük tarifləri müəyyənləşdirək və beləliklə də, 

real gömrük dəyərinin müəyyənləşdirilməsi kimi çətin problemlərin qismən aradan 

qaldırılmasına nail olunmalıdır. 

Nazirlər kabinetinin o zamankı müvafiq qararı ilə 1997-ci ilin 1 yanvarından 

bütün mallar üçün gömrük ixrac rüsumları tamamilə sıfra endirilmişdir. Bundan 

əsas məqsəd ölkədə valyuta ehtiyatlarının normal həddini tə’min etmək üçün 

ixracın qarşısında olan bütün maneələri aradan qaldırmaq idi. bu əsas götürülərək 

ixrac üçün tam real şərait yaradıldı. 1997-ci ilin 1 yanvarından xarici ticarətdəki 

bütün tarif və qeyri-tarif maneələrinin hamısı ləğv edildi. Bu da o zaman valyuta 

ehtiyatlarının az olması ilə bağlı idi. ölkədə kifayət qədər valyuta ehtiyatları 

yaratmaq üçün ixracın artırılması labüd idi. bu o dövrə tsadüf edilirdi ki, ölkədə 

hələ özəlləşdirmə prosesi başlanmamışdır. Dövlət sektorundan özəl sektora keçidin 

başlağıcı prosesi gedirdi. Daxildə müxtəlif ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının 

istehsalı həcmcə çox kiçik olmaqla bu məhsulları tələbat əsasən idxal hesabına 

tə’min olunurdu. Ona görə də elə addım atmalı idi ki, ixracdan gələn vəsait idxalın 

maliyyələşdirilməsindən artıq olsun və bu hesaba ölkənin maliyyə ehtiyatları 

yaradılsın. Bu gün qeyri-neft sektorunda elə sahələr var ki, orada artıq dövlət 

sektoru tamamilə öz əhəmiyyətini itirib və istehsal tamamilə qeyri-dövlət 

sektorunun əlinə keçib. Bu qeyri-dövlət sektorunun da müxtəlif yollarla istehsala 

həvəsləndirilməsi təbiidir. Bunun da əsas şərtlərindən biri onun istehsal etdiyi 

malların istehsalı üçün tələb olunan xammala minimum gömrük idxal rüsumlarının 

tətbiqi, onun normal güzəştli kreditlərlə tə’min olunması, vergi yükünün nisbətən 

aşağı müəyyən edilməsi və s.-dir. Lakin müxtəlif istehsal sahələrinin yaranması, 

həm də belə müəssisələrin ölkə daxilindəki xammala tə’min edilməsi problemini 

ortaya qoyur. Bütün bunlar nəzərə alınmaqla NK-nın qərarında yeni tarif 

sistemində ixrac rüsumlarının tətbiqi də nəzərdə tutulur. Bu, iki adda məhsula-qara 

metal qırıntıları və xammalını, əlvan metalları əhatə edir. Ölkədən ixrac ediləcək 

qara metalın hər tonuna 5 ABŞ dollarının manat ekvivalentində, əlvan metallar 



 88

üçün isə həm onların xammalı həm də onların istehsal olunan mə’mulatlar üçün 

ixrac edilən zaman 15 ABŞ dollarının manat ekvivalenti həcmində gömrük ixrac 

rüsumları nəzərdə tutulmuşdur. Hələlik bu iki qrup məhsullara gömrük ixrac 

rüsumları tətbiq ediləcəkdir. Ötən il Azərbaycan Respublikası bütün dünyada qəbul 

olunmuş mallarının kodlaşdırılmasının harmonikləşdirilmiş sisteminə 

qoşulmuşdur. Harmonik sistem əsasında tərtib edilmiş XIF mal nomenklaturası 

əsas götürülməklə həmin nomenklatura üzrə bütün mal kodlarının qarşısında 

gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri yazılmışdır. Bunlar advalor və spesifik 

rüsumlarıdır. Azərbaycan Respublikası MDB-nin üzvü kimi 1994-cü ildə MDB 

ölkələr arasında ticarət əməliyyatları zamanı azad ticarət zonasının yaradılması 

həyata keçir saziş imzalayıb və bu saziş çərçivəsində Azərbaycan sonradan 

Ukrayna, Gürcüstan, Qazaxstanla azad ticarət zonası haqqında ikitərəfli saziş 

imzalayıb. Mə’lum olduğu kimi 2000-ci ilin noyabrın 9-da Bakıda imzalanan 

«Vasitəli vergilərin tətbiqi haqqında» sazişin sonuncu maddəsinə görə, həmin 

sazişin eyni zamanda «Azad Ticarət Zonası haqqında» sazişin qüvvəyə minməsi ilə 

birgə qüvvəyə minmişdir. Buna uyğun olaraq Azərbaycan Rusiya arasında ticarət 

əlaqələrində azad ticarət zonasının prinsipləri əsas götürülür. Hazırda ikitərəfli 

sazişlər olduğu üçün ölkəmizə Ukrayna, Gürcüstan, Qazaxstan və Rusiyadan gələn 

mallara azad ticarət zonasından istisna edilmiş mallardan başqa gömrük idxal 

rüsumları tətbiq olunmur. Qalan digər ölkələrdən gələn mallara gömrük idxal 

rüsumları tətbiq edilir.  

Yeni tariflər sistemi özəlləşdirmənin birinci mərhələsindən sonra yaranmış 

yeni özəl milli  istehsalımızın «ayağı durması», onun müdafiəsi üçün vacibdir. 

Amma bu uzun müddətli olmamalıdır. Proteksionist tarif sistemi dünyanın hər 

yerində əgər uzun müddətli qalırsa, artıq mənfi nəticələrinə gətirib çıxarır. Qonşu 

Türkiyə Respublikasında vaxtı ilə sənayesini «ayağa qaldırmaq» üçün 

proteksionist tarif siyasəti həyata keçirilməklə avtomobil sənayesini inkişaf 

etdirmək məqsədilə xarici avtomobillərin Türkiyəyə gətirilməsi zamanı dəyərin 

100%-i qədər gömrük idxal rüsumu tətbiq edilməyə başladı. Amma bu siyasətin 

əhatə etdiyi dövr uzandı. Nəticədə son vaxtlar buraxılan Türkiyə avtomobilləri öz 
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keyfiyyətinə görə xarici ölkə avtomobillərinə uduzurdular. Proteksionist tarif 

sistemi 3-5 il üçün nəzərdə tutulmalıdır. Milli  istehsal «ayağa qalxdıqdan» sonra 

artıq onu qorumaq lazım deyil, onu «rəqabət dənizinə» buraxmaq lazımdır. Yeni 

gömrük tariflərinin tətbiqi ölkədə milli  istehsalın «ayağa qalxması», normal 

inkişafı üçün ilkin dövrdə əsas amillərdən biri olacaqdır.  

Hazırda ölkədə qloballaşma prosesi gedir. Qloballaşma prosesinin getdiyi bir 

şəraitdə proteksionist bir tarif sistemi ortaya qoyulursa, bu mənfi hal kimi qəbul 

olunur. Azərbaycan ÜTT-yə üzv olmaq istədiyi halda belə siyasətinin yürütməsinin 

əsas səbəbi yerli istehsalı qorumaqdır. Bu qonşu ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bu 

sistem yaxın 3-5 il üçüq nəzərdə tutulmalıdır.  

Bütün deyilənləri yekunlaşdırarq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, qəbul 

olunmuş yeni gömrük tarif sisteminin məqsədi gömrük idxal rüsumlarının tətbiqi 

nəticəsində yığılacaq vəsaitlə dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsini, eyni zamanda 

onun diferensiallaşdırılması yolu ilə ölkədə milli istehsalın inkişaf etdirilməsi üçün 

müəyyən proteksionist siyasətin həyata keçirilməsini təmin etməkdir.  
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                             NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 
 
 

Hər bir müstəqil dövlətin tale yüklü vəzifəsi ölkənin milli maraqlarından 

irəli gələn daxili və xarici siyasətinin elmi əsaslara malik strateji xəttini 

hazırlamaq, iqtisadi inkişaf konsepsiyasını müəyyən etmək və ölkənin bütün 

potensialını onların reallaşdırılmasına yönəltməkdir. Azərbaycan Respublikasında 

aparılan ardıcıl və məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkənin iqtisadi və sosial 

inkişafında yeni mərhələnin təməli qoyulmuşdur. Respublikanın sosial-iqtisadi 

həyatında aparılan əsaslı islahatlar nəticəsində gömrük vergi və rüsumları hesabına 

ölkənin büdcə imkanları xeyli artmışdır. Bu da büdcə xərclərində investisiya və 

sosial yönümlülüyün artırılmasına, istehsal xarakterli proqramlara maliyyə 

dəstəyinin verilməsinə, büdcə vəsaitlərinin məhsuldar istehsalının təmin 

edilməsinə, bir sözlə, iqtisadiyyatda dinamik meyllərin möhkəm təmələ 

əsaslanmasına zəmin yaradır. Bunun davamlı olması, habelə əhalinin və 

respublikanın bir çox iqtisadi və sosial problemlərinin həll edilməsi üçün dövlətin 

iqtisadi imkanlarının artırılmasına gətirib çıxaran səmərəli gömrük tarif 

tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi olduqca vacibdir. 

Son illərin göstəricilərinin təhlili büdcə gəlirlərinin formalaşmasında vergi 

orqanları ilə bərabər gömrük orqanlarının da əhəmiyyətli rol oynadığını qeyd 

etməyə əsas verir. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumilikdə vergi sisteminə daxil olan 

vergi növlərinin az hissəsi gömrük orqanlarının payına düşür. Gömrük vergilərinin 

artım dinamikası qeyri sabitdir. 

Gömrük vergi sisteminin iqtisadiyyata təsirindən və onun iqtisadi 

tənzimləmədəki rolundan danışarkən təbii ki, ilk növbədə gömrük tarifi yada 

düşür. Dünyanın bütün ölkələrində gömrük tariflərindən istifadə olunur. Tariflərin 

yersiz artırılmasının qarşısının alınmasını və onların danışıqlar yolu ilə aşağı 

salınmasını, ticarət maneələrinin aradan qaldırılmasını və digər müvafiq məsələləri 

1995-ci ilə qədər Ticarət və Tariflər üzrə Baş Saziş, həmin ildən sonra isə 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatı tənzimləyir. 
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Gömrük tarifinin fiskal funksiyası gömrük rüsumlarının tətbiqindən əldə 

olunan vəsaitlərin dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinə daxil olmasının təmın 

edilməsindən ibarətdir. Gömrük rüsumlarının fiskal funksiya daşıması adətən 

inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün xarakterikdir. Çünki bu ölkələrin iqtisadiyyatları 

zəif olur və daim dövlətin gömrük müdafiəsinə ehtiyac duyurlar. Dövlət isə bu 

müdafiəni təşkil etmək üçün kəmiyyətcə çox müxtəlif sayda və miqyasda gömrük 

rüsumları tətbiq edir ki, bu da dövlət büdcəsində gömrük rüsumlarının xüsusi 

payının üstünlük təşkil etməsinə gətirib çıxarır. Tətbiq olunan gömrük rüsumları, 

hətta proteksionist məqsədlə tətbiq edilsə belə, əgər onlar dövlət büdcəsində 

mühüm yer tuturlarsa, bu rüsumlar fiskal funksiyanı yerinə yetirən rüsum hesab 

edilir. 

Fiskal funksiyanı yerinə yetirən gömrük rüsumları proteksionist funksiyanı 

icra edən gömrük rüsumlarından onunla fərqlənir ki, onlar büdcəyə gəlirləri artırır 

və bunun vasitəsilə idxal malları olmadan keçinə bilməyən alıcıların çəkdikləri 

xərclərin dövlət tərəfindən büdcədən dolayı yolla müsbət kompensasiya edilmə 

imkanı yaranır. Lakin bir çox hallarda gömrük rüsumu ilk əvvəl sırf fiskal 

xarakterli olsa da, sonradan о tədricən proteksionist xarakter alır, çünki gömrük 

tarifinin bu funksiyaları arasında əslində bir о qədər də dərin fərq yoxdur. 

Vurğulamaq istərdim ki, Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan 

dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi, onun iqtisadi qüdrətinin daha da artırılması, 

mövcud problemlərin aradan qaldırılması, ölkədə sahibkarlığın inkişafına əlverişli 

şərait yaradılması və ona mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması sahəsində 

ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən qarşıya qoyulmuş vəzifələrə əməl 

olunması, həmçinin digər funksiyalarla yanaşı, fiskal funksiyanın, eləcə də büdcə 

daxilolmalarında gömrük vergi və rüsumları üzrə müəyyən edilmiş proqnozların 

yerinə yetirilməsi üçün bütün imkanlarını səfərbər edir. Bu zaman, dünyada baş 

verən qlobal tendensiya və çağırışlara əsasən müxtəlif ssenarilərin analiz edilməsi 

və onların büdcə gəlirlərinə, o cümlədən, gömrük ödənişlərinə təsirinin analiz 

edilməsi vacib məsələlərdəndir. Belə ki, dünyada baş vermiş son iqtisadi böhran 

ölkə iqtisadiyyatından da yan keçməmiş və 2009-cu ilin yekunlarına görə, ölkənin 
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əmtəə dövriyyəsinin ümumi həcmi 20,81 milyard dollar təşkil edib ki, bu da 2008-

ci ilin müvafiq göstəricisindən (54.91 milyard dollar) 2,64 dəfə azdır. Gömrük 

vergi və rüsumlarının yığımı üzrə proqnoz 2009-cu ildə 86 faiz yerinə yetirilib. 

Buna əsas səbəb ötən ildə xarici ticarətin daralması  və xüsusən də idxalın 1,4 

milyard manat azalması olub. Buna baxmayaraq, 2008-ci illə müqayisədə gömrük 

orqanlarının büdcə ödəmələri iki milyondan çox artaraq 1,112 milyard manata 

çatıb. Rəsmi mövqeyə əsasən, gömrük vəsaitlərində  dəyişikliklərin olmaması şərti 

ilə  gəlirlərin artması,  əsasən, qaçaqmalçılıqla mübarizəyə dair görülən tədbirlər, 

həmçinin gömrük rəsmiləşdirməsinin düzgün aparılması ilə əlaqədardır. 

Bu gün dövlətin daxili və xarici siyasətinin tərkib hissəsi olan vahid gömrük 

siyasəti həyata keçirilir. Gömrük siyasəti kimi müəyyən edilən gömrük işi öz 

təbiətinə görə transmilli hadisədir. Gömrük işinin strukturuna daxil olan mühüm 

bir sahə də gömrük ödənişləridir. Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı hakim olan 

ölkələrdə gömrük ödənişləri sistemi mal dövriyyəsinin daha səmərəli 

tənzimlənməsində, daxili bazarın qorunmasında, milli iqtisadiyyatın inkişafının 

stimullaşdırılmasında, iqtisadiyyatın tənzimlənməsində, büdcə gəlirlərinin 

formalaşmasında, qiymət artımının məhdudlaşdırılmasında, inflyasiyanın 

qarşısının alınmasında dövlət maraqlarının əsas daşıyıcısı kimi çıxış edir. Bütün 

bunlar gömrük ödənişləri sisteminin nəzəri və praktiki məsələlərinin hərtərəfli 

araşdırılmasının zəruriliyini ön plana çəkir. Bu baxımdan gömrük ödənişləri 

sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin işlənib hazırlanması tədqiqat işində 

əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulur. Hal-hazırda ölkəmizdə xarici iqtisadi 

fəaliyyətin tarif tənzimlənməsi mexanizminin strukturu hələ də tələb olunan 

səviyyədə formalaşmamışdır.  

Fəaliyyətdə olan gömrük sistemi iqtisadiyyatın tənzimlənməsi aləti olaraq 

iqtisadiyyatın sabitləşməsi funksiyasını tam yerinə yetirə bilmir. Bununla bağlı 

olaraq, milli iqtisadiyyatın xüsusiyyətləri, formalaşmış sosial-iqtisadi və siyasi 

şərait, bu sahədə toplanmış nəzəri-metodoloji təcrübə və klassik iqtisadi 

nəzəriyyələr nəzərə alınmaqla tarif tənzimlənməsi mexanizminin tədqiqinə böyük 

zərurət yaranmışdır.  
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Bütün deyilənləri yekunlaşdıraraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, gömrük-

tarif siyasətini ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslərdən və iqtisadi siyasətdən 

kənarda təsəvvür etmək olmaz. Bu siyasət iqtisadi siyasətin tərkib hissəsidir. 

Düzgün gömrük tarif siyasəti ölkədə yeni istehsal potensialı yaradır. Gələcəkdə 

qəbul olunacaq yeni gömrük tarif sisteminin məqsədi gömrük idxal rüsumlarının 

tətbiqi nəticəsində yığılacaq vəsaitlə dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsini, eyni 

zamanda onun diferensiallaşdırılması yolu ilə ölkədə milli istehsalın inkişaf 

etdirilməsi üçün müəyyən proteksionist siyasətin həyata keçirilməsini təmin 

etməlidir. 

Gömrük rüsumu idxal və ixracın iqtisadi tənzimlənmə sisteminin əsas tərkib 

hissəsidir. О dövlət tərəfindən xarici ticarət əməliyyatlarının stimullaşdırılması, 

dövlətin maraqlı olduğu ixrac yönümlü sahələrin genişləndirilməsi, daxili bazarı 

nəzərə almaqla idxalın, ödəniş balansının tənzimlənməsi və s. məqsədlərlə istifadə 

olunur. 

Gömrük rüsumu özünü adətən malların gömrük sərhədindən keçirilməsi 

zamanı gömrük orqanları tərəfindən alınan qeyri-vergi tipli ödəniş növü kimi 

göstərir. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Tarifi malların təsviri və 

kodlaşdırılmasının Harmonik Sistemi üzrə qurulmuşdur. Bu da beynəlxalq 

təcrübəyə və standartlara tam cavab verməklə yanaşı tarif sistemində şəffaflıq 

yaratmışdır. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Tarifi respublikada iqtisadi 

artım, müəssisələrin bərabər hüquqlu rəqabət əsasında inkişafı və xarici 

investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində əlverişli şərait yaratmaqla bərabər ixrac 

yönümlü istehsalın artırılmasına rəvac verməlidir. 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olması üçün vergi və gömrük 

sahəsində bir sıra dəyişikliklərin edilməsi məqsədəuyğundur. Bu istiqamətdə iki 

əsas məsələyə diqqət yetirilməsi zəruridir. Bunlardan biri gömrük ödənişlərinin 

azaldılması, digəri isə əqli mülkiyyətin qorunması məsələsidir ki, bu da təşkilata 

üzvlük məsələsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Əqli mülkiyyətin qorunması, 

ümumiyyətlə əqli mülkiyyət daşıyan əmtəələrin sahiblərinin hüquqlarının 

qorunması ilə bağlı gömrük qanunvericiliyi daha da təkmilləşdirilməlidir. 
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Qeyd edək ki, gömrük işi sahəsində üç səviyyəli diferensiallaşdırılmış tarif 

sisteminə keçidi nəzərdə tutan gömrük tariflərinin yeni modelinin tətbiqi zəruridir 

və yaxın gələcəkdə üç səviyyəli diferensiallaşdırılmış tarif sisteminin qəbul 

edilməsi məqsədəuyğun olardı. Bununla yanaşı, daxili istehsalın qorunub 

saxlanmasını da vacib amil kimi qiymətləndirməliyik. Üç səviyyəli 

diferensiallaşdırılmış tarif sisteminə keçid bir sıra qeyd edilən məqamların nəzərə 

alınmasını tələb edir. 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети 2892 груп маэистрi Həsənova 
Gülnur İlqar qızı « Büdcə gəlirlərinin artırılmasında gömrük 

siyasətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri » мювзусунда  
йаздыьы диссертасийа ишиня 

 

Р Я Й  

 

Məlumdur ki, müasir dövrdə dövlətin iqtisadi vəzifələrinin həyata 

keçirilməsinin maddi əsasını dövlət büdcəsi təşkil edir. Bu mənada dövlət büdcəsi 

dövlətin dayağı, möhkəm təminatı, müdafiəçisidir. Büdcə münasibətləri dövlətlə 

müxtəlif müəssisələr, idarə və təşkilatlar, əhali və s. arasındakı əlaqələri ifadə edir. 

Bundan əlavə büdcə ümümi milli məhsulun (ÜMM) və milli gəlirin bölgüsü və 

yenidən bölgüsündə iştirak edir. Büdcəni formalaşdıran əsas amil isə büdcəyə 

toplanan vergilərdir. Vergilər dövlətin öz funksiyalarını icra etməsindən ötrü zəruri 

olan, bu ölkənin qanunvericiliyinin tabeliyində olan fiziki və hüquqi şəxslərdən 

dövlət və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən məcburi qaydada tutulan 

vəsaitlərdir. Dövlət büdcəsini formalaşdıran əsas amillərdən biri də gömrük vergi 

və rüsumlarıdır. 

Ölkənin iqtisadi həyatında gömrük işinin öz yeri vardır. Nəzərə alsaq ki, 

Azərbaycanın inkişaf etməkdə olan digər ölkələr kimi, iqtisadi inkişaf səviyyəsinin 

yüksəlməsi və dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminə inteqrasiya məsələsini eyni 

zamanda həll etməlidir, onda gömrük işinin nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb 

etdiyini görmək mümkündür.  Gömrük işi dövlətin gömrük siyasətini və bu siyasəti 

həyata keçirən vasitələri: mal və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan 

Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsinin qayda və şərtlərini, gömrük 

ödənclərinin tutulmasını, gömrük rəsmiləşdirməsini və s. işləri özündə cəmləyir. 

Azərbaycan Respublikasının gömrük-tarif tənzimlənməsi məsələləri, gömrük 

sərhədindən keçirilən mallar üçün alınan gömrük vergi və rüsumları “Gömrük 

Məcəlləsi” və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda 

və digər qanunda nəzərdə tutulmuş hüquq normaları ilə həll olunur. Azərbaycan     
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Respublikasının Gömrük Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında gömrük işinin 

hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını, o cümlədən Azərbaycan Respublikası 

gömrük ərazisinə gətirilən, bu ərazidən aparılan, tranzitlə keçirilən mallara və 

nəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən ümumi qaydaları və prosedurları, gömrük işi 

sahəsində şəxslərin hüquqlarını və vəzifələrini müəyyənləşdirir.  

Диссертасийа иши тамамланмыш елми-тядгигат иши олмагла йанашы  гаршыда 
гойулан бцтцн проблемлярин щяллиня жаваб верир. Бу сябябдян дя ишин 
мцдафияйя бурахылмасыны мягсядяуйэун щесаб едирям. 

 

 

         Elmi rəhbər               dos.G.F.Əliyeva 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети 2892 груп маэистрi Həsənova 
Gülnur İlqar qızı « Büdcə gəlirlərinin artırılmasında gömrük 

siyasətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri » мювзусунда  
йаздыьы диссертасийа ишиня 

Р Я Й  

    İşin məqsədi ölkəmizdə büdcəni formalaşdıran mühüm amilləri 

araşdırmaq, əsas gəlir və xərc istiqamətlərinin kompleks qiymətləndirilməsi 

əsasında büdcə gəlirlərinin formalaşmasında gömrük vergi və rüsumlarının 

rolunun, müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq 

üçün dissertasiya işində aşağıdakı məsələlər  təhlil edilmişdir: 

            Dövlət büdcəsini formalaşdıran əsas amillərin konseptual əsasları və 

prinsiplərinin öyrənilməsi; 

           Azərbaycanda dövlət büdcəsnin gəlir mənbələri və xərc istiqamətlərinin  

təhlili; 

            Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında gömrük vergilərinin rolunun 

öyrənilməsi; 

            Gömrük vergi və rüsumlarının təsnifləşdirilməsi; 

            Azərbaycan  Respublikası dövlət büdcəsinin formalaşmasında gömrük 

vergi və rüsumlarının xüsusi çəkisinin araşdırılması. 

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasını Azərbaycan Respublikasının 

müvafiq orqanlarının qəbul etdiyi qanunlar, mühüm sosial iqtisadi problemlər üzrə 

qərar və sərəncamlar, digər normativ hüquqi aktlar, habelə dünyada və 

Azərbaycanda dövlət büdcəsinin formalaşma qanunauyğunluqlarının mahiyyətini, 

xüsusiyyətlərini tədqiq edən iqtisadçı alimlərin dəyərli elmi əsərləri, Azərbaycan 

Respublikasının qanun və sərəncamları, eyni zamanda mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının rəsmi internet səhifələrindəki məlumatlar təşkil edir. 

           Бцтцн бу дейилянляри нязяря алараг иши тамамланмыш щесаб етмякля онун  

мцдафияйя бурахылмасыны мягсядяуйьун щесаб едирям . 

        проф.А.Ш.Шякярялийев 
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       Гасанова Гюльнур Ильгар 

      

 

Р Е З Ю М Е 

 
 

 

Цель диссертации состоит в подготовке предложений и рекомендаций, 

основанных на научной основе по выявлению особенностей и законно-

мерностей формирования бюджетных доходов, исследованию сложивщегося 

состояния в области управления бюджетными доходами в процессе 

осушествляемых для обеспечения эффективной деятельности финансовой 

системы.  

Результаты исследования могут быть использованы в подготовке нап-

равления усовершенствования механизма формирования и управлением 

госбюджетными доходами. Другими словами, применение полученных ре-

зультатов, как важного фактора экономического прироста и устойчивости 

финансового сектора экономики, может послужить повышению эффек-

тивности бюджетной системы, укреплению бюджетного контроля, развития 

нефтяного и социального сектора.  

В диссертации исследованы особенности государственной бюджетной 

системы в условиях глобального экомического кризиса, оценены тенденции 

развития государственной бюджетной системы на ближайщую перспективу, 

обоснована роль совершеенной бюджетной политики в обеспечении 

устойчивого макроэкономического равновесия.  
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Həsənova Gülnur İlqar 

 

 

 

S U M M A R Y 

 

The purpose of dissertational thesis is to prepare the suggestions and 

recommendations based on scientific determination the features and regularities 

of formation of budgetary incomes, a study the created condition in the field of 

management with the budgetary incomes in the process of providing the effective 

activity of financial system. 

Results of studies can be used for the preparation of instructions for impro-

vement the mechanism of formation and management of state budgetary 

incomes. In other words, the use of results obtained as the important factor of 

economic growth and steady financial sector of economics may serve 

enhancement of budget system efficiency strengthening the budgetary control, 

progress in nonoil and social sectors. 

Iimprovement of formation of budgetary relations in accordance with the 

modern level of financial relations allows to determine influence of budgetary 

mechanism on the steady progress in national economy. A study of above stated 

problems gives opportunity for preparation the new theoretical-methodical 

regulations as well as practical recommendations in accordance with the 

budgetary policy formed in the Republics. 
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          R E F E R A T 

 

Məlumdur ki, müasir dövrdə dövlətin iqtisadi vəzifələrinin həyata 

keçirilməsinin maddi əsasını dövlət büdcəsi təşkil edir. Bu mənada dövlət büdcəsi 

dövlətin dayağı, möhkəm təminatı, müdafiəçisidir. Büdcə münasibətləri dövlətlə 

müxtəlif müəssisələr, idarə və təşkilatlar, əhali və s. arasındakı əlaqələri ifadə edir. 

Bundan əlavə büdcə ümümi milli məhsulun (ÜMM) və milli gəlirin bölgüsü və 

yenidən bölgüsündə iştirak edir. Büdcəni formalaşdıran əsas amil isə büdcəyə 

toplanan vergilərdir. Vergilər dövlətin öz funksiyalarını icra etməsindən ötrü zəruri 

olan, bu ölkənin qanunvericiliyinin tabeliyində olan fiziki və hüquqi şəxslərdən 

dövlət və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən məcburi qaydada tutulan 

vəsaitlərdir. Dövlət büdcəsini formalaşdıran əsas amillərdən biri də gömrük vergi 

və rüsumlarıdır. 

Ölkənin iqtisadi həyatında gömrük işinin öz yeri vardır. Nəzərə alsaq ki, 

Azərbaycanın inkişaf etməkdə olan digər ölkələr kimi, iqtisadi inkişaf səviyyəsinin 

yüksəlməsi və dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminə inteqrasiya məsələsini eyni 

zamanda həll etməlidir, onda gömrük işinin nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb 

etdiyini görmək mümkündür.  Gömrük işi dövlətin gömrük siyasətini və bu siyasəti 

həyata keçirən vasitələri: mal və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan 

Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsinin qayda və şərtlərini, gömrük 

ödənclərinin tutulmasını, gömrük rəsmiləşdirməsini və s. işləri özündə cəmləyir. 

Azərbaycan Respublikasının gömrük-tarif tənzimlənməsi məsələləri, gömrük 

sərhədindən keçirilən mallar üçün alınan gömrük vergi və rüsumları “Gömrük 

Məcəlləsi” və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda 

və digər qanunda nəzərdə tutulmuş hüquq normaları ilə həll olunur. Azərbaycan     

Respublikasının Gömrük Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında gömrük işinin 

hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını, o cümlədən Azərbaycan Respublikası 

gömrük ərazisinə gətirilən, bu ərazidən aparılan, tranzitlə keçirilən mallara və 
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nəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən ümumi qaydaları və prosedurları, gömrük işi 

sahəsində şəxslərin hüquqlarını və vəzifələrini müəyyənləşdirir.  

Gömrük vergi və rüsumları büdcə gəlirlərinin əsas mənbələrindən biri 

olmaqla yanaşı, xarici iqtisadi fəaliyyətin (XİF) ən mühüm iqtisadi metodlarından 

biridir. Hal-hazırda ticarət və gömrük işi sahəsində dünya ölkələri arasında mövcud 

olan ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardan biri Ümumdünya Ticarət Təşkilatıdır 

(ÜTT) ki, respublikamız bu təşkilatın üzvüdür. Azərbaycan Respublikasının 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması bunu deməyə əsas verir ki, xarici 

ticarətdə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi maraqlarının qorunması tədbirləri, 

yəni tarif və qeyri-tarif tənzimlənmələri gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatının 

inkişaf etməkdə olan mühüm sahələrinin daha da genişləndirilməsinə əlverişli 

şərait yaradacaqdır. 

Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasəti gömrük işini beynəlxalq 

əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəldir. Hal-hazırda respublikada gömrük işi 

hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq normalar və təcrübə ilə uyğunlaşdırma və 

eyniləşdirmə istiqamətində inkişaf etdirilir.  

Bu kontekstdə gömrük vergi və rüsumları ölkənin daxili siyasətini 

formalaşdıran əsas maliyyə planının tərkib hissəsi olmaqla bərabər xarici 

siyasətinin mühüm iqtisadi tənzimləyicisidir. Bu baxımdan büdcə gəlirlərinin 

formlaşmasında gömrük vergi və rüsumlarının rolunun araşdırılması müasir 

iqtisadi şəraitdə ən aktual məsələlərdən biridir.  

 Son zamanlarda dövlət büdcəsi, gömrük vergi və rüsumlarının, eyni 

zamanda Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişaf problemləri ölkəmizin iqtisadçı 

alimləri tərəfindən də tədqiqat obyekti olmuşdur. Azərbaycan iqtisadçı 

alimlərindən Ş.H.Hacıyev, A.Ş.Şəkərəliyev, Z.Ə.Səmədzadə, A.A.Nadirov, 

A.R.Ələsgərov, Ş.A.Muradov, T.S.Vəliyev, ,İ.Ə.Feyzullabəyli və başqaları 

tərəfindən müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklər və 

ölkəmizin beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminə yeni prinsipləri əsasında 

daxil olmasının bəzi aspektləri araşdırılmışdır. Bununla belə, müasir şəraitdə 

ölkəmizin xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf qanunauyğunluqları nəzərə alınmaqla 
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gömrük vergi və rüsumlarının büdcə proseslərinə inteqrasiyası, gömrük siyasətinin 

uğurlu davamı, qarşıya çıxan problemlərin  həlli yollarının tapılması və digər 

məsələlər göstərilən istiqamətdə elmi araşdırmaların davam etdirilməsi zərurətini 

yaradır.  

Gömrük işinin öyrənilməsi və təcrübəli kadrların yetişdirilməsi Ulu 

öndərimizin biganə qalmadığı məsələlərdən biri olmuşdur və daima ölkənin 

gömrük işinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində göstəriş və tapşırıqlar 

vermişdir. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydərov Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının bu göstəriş və tapşırıqlarını  

özünün fəaliyyət Proqramı kimi qəbul edərək, bu dahi insanın fikirlərini ardıcıl 

olaraq həyata keçirməyə başladı. Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq 

gömrükxanaların maddi-texniki bazası müasirləşdirməklə bərabər, milli dildə ilk 

tədris vəsaitləri hazırlanmağa başlanıldı. Qısa müddət ərzində 4 cildlik “Gömrük 

işinin əsasları” (1998-2000-ci illər), “Azərbaycan gömrük xidməti yeni dünya 

təsərrüfat münasibətləri şəraitində” (1998), “Gömrük işi iqtisadi suverenlik və 

təhlükəsizlik” (1999), “Gömrük statistikası” (2000), “Gömrük işi və iqtisadiyyatın 

inkişafı” (2002), “Gömrük hüququ” (2002), “Gömrük işi və dünya iqtisadiyyatının 

inkişafı” (2002), “Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi” (2003), “Gömrük 

ekspertizası” (2003) və “Gömrük işinin əsasları” (2004), “Gömrük 

rəsmiləşdirilməsi” (2006) adlı dərsliklər, dərs vəsaitləri və tədris proqramları nəşr 

olundu. 

Bununla belə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın xarici ticarət 

əlaqələrinin formalaşması, gömrük rüsumlarının tənzimlənməsi və 

təkminləşdirilməsi problemlərinin tədbiqi, habelə yeni metodların işlənməsinə 

böyük zərurət vardır. Bütün bunlar da dissertasiya işinin mövzusunun seçilməsində 

əsas rol oynamışdır. 

 İşin məqsədi ölkəmizdə büdcəni formalaşdıran mühüm amilləri araşdırmaq, 

əsas gəlir və xərc istiqamətlərinin kompleks qiymətləndirilməsi əsasında büdcə 

gəlirlərinin formalaşmasında gömrük vergi və rüsumlarının rolunun, 
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müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün 

dissertasiya işində aşağıdakı məsələlər  təhlil edilmişdir: 

• Dövlət büdcəsini formalaşdıran əsas amillərin konseptual əsasları və 

prinsiplərinin öyrənilməsi; 

• Azərbaycanda dövlət büdcəsnin gəlir mənbələri və xərc 

istiqamətlərinin  təhlili; 

• Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında gömrük vergilərinin rolunun 

öyrənilməsi; 

• Gömrük vergi və rüsumlarının təsnifləşdirilməsi; 

• Azərbaycan  Respublikası dövlət büdcəsinin formalaşmasında gömrük 

vergi və rüsumlarının xüsusi çəkisinin araşdırılması. 

• Büdcə gəlirlərinin prioritet mənbələrindən olan gömrük vergi və 

rüsumlarının spesifikliyi nəzərə alınaraq,  dövlət büdcəsi retrospektiv və prospektiv 

analiz edilmiş, kompleks təhlili və proqnozlaşdırılmanın aparılması həyata 

keçirilmişdir; 

• yeni gömrük tarif sisteminin qurulması, gömrük ödənişləri 

mexanizminin stimullaşdırıcı rolunun artırılması istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsi və elmi cəhətdən əsaslandırılması. 

• Büdcəni formalaşdıran əsas gəlirlərin siyahısı verilmiş, onların büdcə 

gəlirlərində yeri göstərilmişdir; 

• Büdcə gəlirləri və gömrük rüsumları ilə  bağlı olan bir sıra anlayış və 

kateqoriyaların məzmunu açıqlanmışdır; 

• Azərbaycanın respublikası büdcəsinin formalaşmasında gömrük vergi 

və rüsumlarının xüsusi çəkisi araşdırılmışdır; 

• Azərbaycan  Respublikasında tətbiq olunan vergi növlərinin, eləcə də  

gömrük vergi və rüsumların kəmiyyət və faiz göstəricilərində dəyişikliklərin  son 

illər üçün müqayisəli təhlili verilmişdir; 

• 2012-ci il üçün büdcə gəlirləri, xüsusilə də gömrük vergi və 

rüsumlarının  proqnozu və əvvəlki illərlə müqayisəli təhlili  verilmiş, müxtəlif 

cədvəl və qrafiklərlə göstərilmişdir. 
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